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Förord 
 
Under min första praktikperiod funderade jag mycket över vad mitt examensarbete skulle 

handla om. Jag fick en hel del idéer i mötet med olika elevgrupper men de idéer jag hade från 

början bleknade när jag mötte en klass som hade problem att fungera tillsammans. 

Klassen väckte mitt intresse och följden av detta intresse i kombination med att deras 

ordinarie lärare ville göra något för att förbättra situationen för dessa elever ledde till 

diskussioner mellan mig och läraren. Vi kom fram till att en lösning på problemet skulle 

kunna vara att dela upp klassen i tjejer och killar. 

  

Denna uppdelning föranledde ett besök hos ansvarig rektor. Rektorn fick ta del av problemet 

och den lösning vi ville försöka använda oss av, nämligen könsuppdelad undervisning. 

Rektorn var positivt inställd till detta och gav klartecken till uppdelningen.  

Detta examensarbete hade inte blivit av om inte rektorn hade godkänt delningen.  

Först och främst vill jag därför tacka rektorn som gjorde detta examensarbete möjligt. 

  

Vidare vill jag tacka läraren som medverkat i detta arbete, utan hennes inverkan hade detta 

arbete inte heller blivit av. Vi har haft givande diskussioner under arbetets gång. 

Stort tack till en duktig och engagerad lärare! 

 

Sedan vill jag också tacka de elever som ställde upp i detta examensarbete.  

Utan deras medverkan hade det inte heller blivit något examensarbete. 

 

Avslutningsvis vill jag tacka min vetenskapliga handledare, Marie-Lousie Annerblom,  

som har gett goda råd och tips under arbetets gång samt visat ett stort intresse för mitt arbete. 

 

Jag är glad att jag fick möjligheten att utföra detta arbete eftersom det har varit både 

intressant, givande och lärorikt. 

 

Piteå den 20 maj 2003 
 
 
 
Carina Persson 
 
 



Abstrakt 
 
Syftet med detta arbete är att försöka förbättra klassrumsklimatet och ge tjejerna i en klass 

större utrymme samt bättre möjlighet att visa vad de kan genom könsuppdelad undervisning. 

För att kunna genomföra detta har en klass delats i en tjej- respektive killgrupp. 

Jag har genomfört detta arbete i en gymnasieklass, tredje året på ett yrkesförberedande 

program. Vidare har jag genomfört intervjuer med dels elever och dels med elevernas 

ordinarie lärare. Därtill har jag efter observation besvarat några frågor.  

Jag har sedan analyserat det resultat jag kommit fram till och funnit att könsuppdelad 

undervisning kan vara en lösning vid problem som detta. Vidare vill jag poängtera att 

könsuppdelad undervisning inte är något som man skall ta till bara för att det verkar intressant 

utan för att det kan vara ett alternativ när det finns problem som man vill försöka komma till 

rätta med i en klass. Syftet med arbetet har uppnåtts, klassrumsklimatet förbättrades och det 

visade sig att det inte var bara tjejerna som fick större utrymme och bättre möjlighet att visa 

vad de kunde utan även killarna, vilket var en positiv effekt. 
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Bakgrund 

Inledning 

 

Under min första praktikperiod var jag med i en gymnasieklass där det fanns problem. 

Klassen är en yrkesförberedande klass med hälften flickor och hälften pojkar.  

Läraren som har klassen undervisar dem i religion. Under praktikperioden höll jag en lektion i 

klassen förutom att jag observerade klassen när läraren höll i lektioner.  

Problemet i klassen är att killarna ”trycker ned” tjejerna. Killarna är omogna för sin ålder.  

De hörs och syns medan flickorna valt att vara tysta. När någon tjej försöker säga något är det 

alltid någon kille som måste yttra sig samtidigt. 

 

Undervisande lärare och jag diskuterade problemet och kom fram till att det vore bra att dela 

klassen för att på detta sätt lyfta fram tjejerna. Jag har tidigare stött på klasser när jag jobbat 

som lärare där jag känt att det skulle vara effektivare att dela klassen i två grupper.  

Jag har dock aldrig tidigare känt att jag önskat dela upp i flickor/pojkar. 

 

När höstterminen började var 40 minuter per vecka avsatta för religion i denna klass. 

Undervisande lärare fick dock förlängt till 80 minuter eftersom hon ansåg att det var alldeles 

för lite tid. Efter vår diskussion talade undervisande lärare med berörd rektor som gick med på 

en könsuppdelning av klassen i ämnet. Delningen innebär att tjejerna får 40 minuter religion 

för sig och killarna likaså. 

 

När klassen fick veta att de skulle delas upp hade de redan delat in sig i grupper för 

grupparbeten inom kristendomen. Grupperna var rena pojk- respektive flickgrupper.  

En flickgrupp tyckte att det var bra för då kunde de dramatisera sin redovisning  

(det skulle de inte ha gjort annars).  

Första lektionen som delad klass var den 24 oktober 2002. 

 

Ämnet känns viktigt och spännande eftersom jag inte tror att jag är ensam som upplevt och 

kommer att uppleva klasser där man helst skulle dela upp klassen i två grupper för att uppnå 

ett bättre studieklimat.  
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Forskning inom könsuppdelad undervisning 

 

Tittar vi då närmare på forskning inom könsuppdelad undervisning finns det en del att titta på. 

Till att börja med har Inga Wernersson gjort en översikt för Skolverket där hon visar att man 

funnit skillnader mellan flickors och pojkars inlärning i exempelvis matematik.  

Hon menar att komplexiteten i detta problem kan göra att en radikal och enkel åtgärd som 

undervisning av flickor respektive pojkar var för sig kan få genomslagskraft.  

Vidare menar Wernersson att om man funderar på att ”särundervisa” bör man noga överväga 

följande frågor; 

 

 ”Vad är det man vill uppnå för flickor respektive pojkar?” 

 

”Om flickor och pojkar undervisas i skilda grupper vinner man då det man hoppas  

  tex att flickorna får bättre självförtroende, att alla utvecklar en mer  

positiv könsidentitet eller att alla får vidare ämnesintressen?” 

 

”Om svaret på förra frågan är jakande; Är de vinster som görs i de enkönade  

grupperna överförbara till blandgrupper? Om flickorna lär sig att hävda sina 

 intressen i flickgruppen – innebär det att de också kan föra det gentemot pojkar?  

Håller positiva könsidentiteter som utvecklats i den enkönade gruppen för mötet  

med det andra könet?” 

 

”Om svaret på förra frågan är jakande; Är de vinster man gör värda förlusten som  

har att göra med att man inte får intryck och kan lära av de andra?” 

 

”Är det så att vissa flickor och pojkar vinner på särgrupper, medan andra både  

flickor och pojkar förlorar?” (Wernersson 1997 s.15f) 
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Pojkar tar mer utrymme än flickor 

 

I nordiska undersökningar har man kommit fram till slutsatsen att pojkar tar mer utrymme än 

flickor. Vidare har man i undersökningar gjorda i England, USA och Australien undersökt 

könsskillnader i klassrumsinteraktion där man funnit att flickor får 44 procent av 

lärarkontakterna. I dessa studier har man funnit att flickor nästan får lika mycket beröm som 

pojkarna (48 %). Däremot har man funnit att de får mindre kritik (35 %). En annan sak som 

de kommit fram till är att flickor får färre frågor (44 %). Därtill har de funnit att skillnaderna i 

undervisningskontakter är störst bland de äldsta eleverna (de över 17 år). När det gäller dessa 

elever får flickorna bara 37 % av undervisningen. Dock kan nämnas att det finns undantag 

från regeln att pojkar får mer uppmärksamhet. I de olika stadierna har man funnit avvikande 

klasser som har uppvisat ett annat mönster. I dessa fall har det handlat om klasser där man 

inte har funnit några könsskillnader. Man har inte funnit några fall där flickorna dominerar. 

(Wernersson 1988 s.22f)  

 

Flickor får mindre uppmärksamhet 

 

Inga Wernersson har tittat på vilka konsekvenser olika grad av uppmärksamhet får för flickor 

respektive pojkar. Hon har bl.a. funnit att pojkar gör i stort sett vad som helst för att få 

uppmärksamhet och dessutom har pojkar ett beteendemönster som gör att de får 

uppmärksamhet, både negativ och positiv. Den uppmärksamhet som pojkar söker kan vara 

central för dem och då kan även negativ uppmärksamhet vara av positiv innebörd för 

pojkarna. Ibland kan negativ uppmärksamhet som upplevs negativ få positiva konsekvenser. 

Detta leder till att läraren lär känna eleven väl och därmed också lättare att ge eleven en 

individualiserad undervisning. Här har Wernersson funnit skillnader i flickornas möjlighet att 

få uppmärksamhet. Hon menar att det finns olika orsaker till att flickor får mindre 

uppmärksamhet och dessa kan vara att de är sämre på att få uppmärksamhet.  

Vidare kan det bero på att flickor vill undvika uppmärksamhet och genom detta utvecklar de 

ett annat beteende än pojkar. Till följd av detta beteendemönster som inte är likt pojkarnas 

beteendemönster får flickor mindre uppmärksamhet.  

De konsekvenser detta får för flickorna är att de flickor som söker uppmärksamhet finner 

skolsituationen frustrerande eftersom de lyckas ganska dåligt med denna uppgift.  

De flickor som däremot inte önskar uppmärksamhet kan dock vara relativt framgångsrika.  
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Vidare menar Wernersson att bristen på uppmärksamhet kan få negativa konsekvenser för 

flickorna och detta är då att de uppfattas som anonyma elever och därför inte får en 

individanpassad undervisning. ( Wernersson 1988 s.24f)  

 

Samundervisning 

 

På 1960-talet upphörde systemet med enkönade skolor i Sverige. Istället kom 

samundervisningen som under en lång period har setts som ett kriterium för jämställdhet och 

samhällets rättvisa fördelning av resurser. I Sverige har man av naturliga skäl inte gjort någon 

systematisk forskning av sär- respektive samundervisningens fördelar respektive nackdelar.  

I England har man en mångfald av skolsystem och det är också där den mesta forskningen 

bedrivits. En av de forskare som förespråkar enkönad undervisning av flickor  

är Dale Spender. Ett av Spenders argument är att enkönade skolor för flickor ger flickor 

möjlighet att uttrycka och värdera sina erfarenheter samt möjlighet att utveckla autonomitet 

och bygga upp självförtroende. En annan forskare inom området är Jennifer Shaw.  

Shaw menar att man inte kunnat bryta traditionella roller inom samundervisningen.  

Hon menar att lösningen på detta problem är att ge kompensatorisk undervisning i klasser 

med enbart flickor. Enligt Shaw har flickorna i sådana klasser möjlighet att utveckla sin 

förmåga och detta utan krav och förtryck från pojkar. 

 

Vidare finns det forskare som menar att samundervisning är förstärkare av patriarkala 

relationer. Dessa forskare menar att det är närvaron av pojkar som försätter flickor i en 

underordnad position. Forskare med detta synsätt menar att särundervisning ger flickorna 

möjlighet att utveckla kvinnlig solidaritet, kvinnligt självförtroende samt kvinnlig kompetens. 

( Wernersson 1988 s.86f) 

 

Allt fler provar särundervisning 

 

Enligt en annan forskare, Ann Steenberg, provar allt fler att undervisa pojkar och flickor i 

olika undervisningsgrupper. Ett bakomliggande motiv till detta är flickornas underordnade 

ställning. Syftet med särundervisningen är ofta att lyfta fram flickorna och genom detta ge 

dem större förutsättningar att bygga upp självförtroendet i en trygg och igenkännbar grupp. 

Enligt Steenberg utesluts då pojkarna för att de ej ska ta för sig på flickornas bekostnad.  
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Hon är kritisk till detta. Hon menar att det inte är ett fullgott skäl att pojkar utesluts pga. att de 

är stökiga eller tar större plats fysiskt eller verbalt. Vidare menar hon att det inte är säkert att 

flickor respektive pojkar får bättre undervisning eller bättre prestationer bara för att de 

undervisas i en enkönad grupp. Därtill tar Steenberg upp att många lärare känner sig osäkra på 

att undervisa i pojkgrupper. En orsak till detta kan vara att man inom skolan har liten eller för 

kortvarig erfarenhet att undervisa i pojkgrupper. Hon menar att det vore synd att utesluta 

tanken på särundervisning enbart genom att men ej tror att man klarar av pojkgrupper. 

Dessutom menar Steenberg att en dåligt genomtänkt särundervisning kan leda till 

underblåsning av olikheter mellan könen. (Steenberg 1997 s.58f) 

 

Traditionella könsmönster förstärks i blandklasser 

 

En annan forskare som har forskat inom detta ämne är Anne Mette Kruse. Enligt Kruse trodde 

man att en gemensam skola för pojkar och flickor skulle leda till att de lärde av varandra. 

Både pojkar och flickor skulle dra nytta av att de erbjöds samma kunskaper och samma 

undervisning. Kruse är negativ till denna kompletteringsmodell. Hon menar att undervisning i 

gemensamma klasser i huvudsak är till pojkarnas fördel och att traditionella könsmönster och 

beteenden reproduceras och förstärks. ( Tallberg Broman 2002 s.133).  

 

Det finns skolor där man har använt sig av könsuppdelad undervisning och även har 

utvärderat detta. Det man har kommit fram till är följande. Många flickor upplever att det är 

bra med könsuppdelad undervisning eftersom pojkar tar så stor del av utrymmet i 

undervisningen, såväl psykiskt som fysiskt. Vidare upplever grupper av flickor att de får inta 

andra roller och framträda mer och att de kunnat använda sig av mer aktiva lärandesätt.  

 

I dessa försök har man i enkäter frågat eleverna hur de upplevde den könsuppdelade 

undervisningen och de svar som man fick från flickorna var i huvudsak positiva. Bl.a.var ett 

svar att det var bra eftersom flickorna är lugnare och arbetar bättre. Vidare visade det sig att 

flickor vågade säga mer utan att killarna kommenterade. En annan positiv sak för flickorna 

var att det var lättare för flickorna att komma överens. I denna undersökning visade det sig att 

det var betydligt färre pojkar som var positiva till könsuppdelad undervisning. Det finns dock 

undantag där vissa pojkar var positiva till könsuppdelad undervisning. Någon menade att det 

var bra för då störde inte flickorna och en annan menade att det var bra för då skärpte man sig. 

Denna undersökning utfördes i åldersgruppen 13-16 år. (Tallberg Broman 2002 s.139f) 
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Könsmönster i förändring 

 

Slutligen har Elisabet Öhrn skrivit en rapport för Skolverket om könsmönster i förändring, en 

kunskapsöversikt om unga i skolan. I denna rapport sammanfattar hon nyare studier av 

könsmönster och resultaten från dessa jämförs med tidigare undersökningar från 1970- och 

80-talet. Bl.a. tar hon upp Younger, Warrington & Williams som i en studie från 1999 

beskriver att pojkar upplevs som mindre organiserade, mindre motiverade samt mindre villiga 

att prioritera skolarbetet. Vidare visare denna studie att flertalet av lärarna inte behandlade 

könen lika. Detta berodde på att pojkarna ansågs stökiga och även visade bristande 

uppmärksamhet. På grund av detta fick då pojkarna mer uppmärksamhet samt mer stöd för 

inlärningen än vad flickorna fick. (Öhrn 2002 s.24f). 

 

I en norsk studie av Bjerrum Nielsen & Rudberg från 1994 gjorde man observationer i fem 

gymnasieklasser. Dessa klasser fanns i två olika skolor och upptagningsområdena var socialt 

skilda. Studien visade på varierande könsmönster mellan de två skolorna. De upptäckte att 

eleverna i förortsskolan som kom från arbetarklass och lägre mellanskikt hade tysta, 

väninneorienterade flickor medan pojkar i denna förortsskola både hördes och syntes mer i 

klassrummet. (Öhrn s.26). 

 

När Öhrn sammanfattar forskningen från 1980-talet visar hon på att det i några studier 

framförallt är pojkar som offentligt kritiserar och kommenterar andra elever samt att de 

avgränsar sig från flickorna. (Öhrn s.28). 

 

Vidare skriver Öhrn i sin rapport att man i flera studier har funnit att det är vanligast att 

pojkarna utövar kontrollen i klassrummet.  

Det är framförallt pojkar som försöker kontrollera de övrigas agerande i klassrummet. 

Kontrollen består då exempelvis av högt kommenterande av de övrigas prestationer men även 

tillmälen av sexualiserande art används för att kontrollera de övrigas sociala agerande.  

I några studier har man funnit att det är framförallt på högstadiet och på gymnasiet som man 

kan finna flickor som vågar kritisera och aktivt ifrågasätta i skolan. Det har visat sig att det 

även finns flickor som inte räds klassrumsoffentligheten utan agerar säkert och självständigt. 

Öhrn poängterar dock att dessa flickor endast återfinns i ett fåtal studier samt att de inte 

verkar vara i någon form av majoritet när dessa påträffas. (Öhrn s.43). 
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Öhrn skriver vidare att könets betydelse i skolan även hör samman med elevers tillhörighet av 

klass, kön och etnicitet. Mac an Ghaill har funnit att tuffhet är viktig för pojkars identitet i 

skolan och då särskilt för dem som inte tillhör en kulturell eller ekonomisk elit.  

(Öhrn s.45). 

 

Det finns studier som visar att den sociala bakgrunden har betydelse för könsmönstret. Enligt 

Öhrn har Staberg gjort en studie som pekade på att flertalet av de tysta flickorna hade 

lågutbildade föräldrar. Motsatsen finner man i en studie gjord av Bjerrum Nielsen & Rudberg 

1994. I denna studie fann de att flickor från intellektuella mellanskiktsområden är de som är 

aktiva, självhävdande och skämtsamma i klassrumsoffentligheten. Öhrn har i sin översikt av 

olika studier funnit att man kan hitta den ”nya” flickan i det akademiskt välintegrerade 

mellanskiktet. (Öhrn s.47). 

 

I Norge genomfördes ett projekt i slutet av 1980-talet där man använde sig av särundervisning 

som en riktad åtgärd. Motivet var att förhindra skolk bland flickor som var på väg ut ur 

skolverksamheten. Resultatet av projektet var positivt. Enligt denna studie upplevde flickorna 

att deras tro på sig själva stärktes. (Öhrn s.70). 

Jenssen som har skrivit om detta projekt menar att den enkönade miljön var viktig för 

resultatet av projektet. Genom denna särundervisning slapp flickorna pojkarnas dominans och 

den underordning som tidigare rått gentemot deras intressen och frågor. 

 

En annan forskare, Holden, som har studerat särundervisning menar att bägge könen vinner på 

könsdelat arbete. Enligt Holden är könsdelade grupper mycket bra och både pojkar och flickor 

vinner på detta. Holden har då tittat på pojkars vinst i språkämnen respektive flickornas vinst i 

ämnena matematik och teknik. 

Vidare skriver Öhrn att det har visat sig att särundervisning lyfts fram för att ge flickor mer 

utrymme samt för att ge flickorna en undervisning som sker mer på deras villkor. Därtill har 

det visat sig att flickor är mer positiva till särundervisning än vad pojkar är. (Öhrn s.70f). 

Öhrn skriver vidare att det finns en brist på klassrumsstudier under 1990-talet. Denna brist på 

studier medför att vi ännu vet lite om vad som händer. Framförallt finns det väldigt få studier 

som har undersökt hur könsmönster i undervisningen varierar från ämne, arbetssätt, 

gruppsammansättning, skolorganisation, elevers sociala bakgrund m.m. Däremot finns det en 

hel del studier som analyserar könsskillnader i prestationer. (Öhrn s.86f). 
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Förankring i styrdokument 

 

En förankring av examensarbetet i Lpf 94 kan göras i de riktlinjer som säger vad läraren skall 

göra. Det står att läraren skall utgå från den enskilda elevens behov, förutsättningar, 

erfarenheter och tänkande. I detta fall anser jag att man utgår från den enskilda elevens behov 

när man genom en delning av klassen försöker förbättra klassrumsklimatet för eleverna. 

Vidare står det att läraren skall stärka varje elevs självförtroende samt vilja och förmåga att 

lära, organisera arbetet så att eleven utvecklas efter sina förutsättningar och samtidigt 

stimuleras att utveckla hela sin förmåga. Genom att dela upp klassen tror jag att elevernas 

självförtroende stärks och att de även stimuleras att utveckla hela sin förmåga.  

(1994 års läroplan för de Frivilliga skolformerna, Lpf 94 2000 s.13). 

 

Syfte 

 

Mitt syfte med detta examensarbete är att försöka förbättra klassrumsklimatet för pojkar 

respektive flickor genom delning i pojk- respektive flickgrupp samt ge flickorna ett större 

utrymme med bättre möjlighet att visa vad de kan. 

 

Metod 

 

Jag har valt att använda mig av intervjuer. Jag har intervjuat några elever från vardera pojk- 

respektive flickgruppen. Eftersom intervjumetoden är tidskrävande är det inte möjligt att 

intervjua samtliga elever och därtill har jag valt att bara intervjua de som själva vill ställa upp 

på en intervju. Jag har valt att använda mig av intervjuer eftersom jag tror att det är en bättre 

metod än exempelvis enkäter när det gäller att mäta resultatet av detta förändringsarbete. 

Intervjuer bör ge ett mer uttömmande svarsmaterial. Intervjufrågorna till eleverna redovisas i 

Bilaga 1. Vidare har jag valt att intervjua undervisande lärare för att därigenom få en bättre 

helhetsbild av förändringsarbetets resultat.  

Intervjufrågorna till undervisande lärare redovisas i Bilaga 2. Slutligen har jag valt att själv 

besvara några observationsfrågor för att genom detta försöka få en komplett helhetsbild samt 

resultat av förändringsarbetet.  
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Med dessa intervjuer samt observationsfrågorna till mig själv har jag som avsikt att få 

material till en god diskussion av förändringsarbetet. Observationsfrågorna redovisas i  

Bilaga 3. 

Detta förändringsarbete bygger på den hermeneutiska metoden som är en forskningsskola när 

man använder sig av kvalitativ metodik. Hermeneutiken kännetecknas av att man kan samla 

material på många olika sätt. Det handlar om att få ihop ett så rikt material som möjligt för att 

belysa arbetet på bästa sätt. Det kan då handla om att observera, delta i aktiviteter, samtal, 

intervjua, läsa dokument samt studera miljöer. (Starrin & Svensson 1994 s.80). 

  

I mitt fall handlar det om intervjuer, observation, delta i aktiviteter samt studium av miljön. 

Det finns ingen tidsangivelse för hur länge man skall observera eller samtala med en person 

utan istället handlar det om att man observerar och samtalar tills man har fått den information 

som man behöver (Starrin & Svensson s.80). Jag har valt att bara ställa de frågor som jag 

tycker är relevanta för arbetet och ingenting därutöver. Med de frågor jag har ställt har jag fått 

fram den information jag behövde för detta förändringsarbete. 

  

Den hermeneutiska forskningstraditionen används ofta för att karaktärisera innebörden i 

kvalitativa studier. Kvalitativ metodik handlar om det som uppfattas som kvalitativa studier, 

exempelvis djupintervjuer, fältstudier och deltagande observation. Vidare handlar det om att 

kunna växla mellan ”närhet” (dvs. förtrogenhet och engagemang) samt olika former av 

”distans” (dvs. metodisk medvetenhet, självuppfattning och teoriram). (Wallén 1996 s.75). 

  

Som jag tidigare har nämnt har jag valt att använda mig av intervjuer och observation. 

Däremot vill jag poängtera att det inte handlar om s.k. djupintervjuer utan kortare intervjuer 

där jag frågat om det som är viktigt för arbetet och inget mer. 

 

Jag har valt att använda mig av kvalitativ metodik eftersom det är den metod som fungerar 

bäst i denna typ av arbete. Det finns en rad olika huvudskäl till varför man använder sig av 

kvalitativa studier och några av dessa är följande;  

- när det handlar om tolkning av observationer i ett teoretiskt sammanhang när man 

exempelvis vill finna karaktäristiska drag 

- när det rör sig om tolkning från del till helhet, man behöver sammanhang och funktion 

när man bara har tillgång till enstaka fynd, fragment eller allmänt ofullständig 

information 
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- när något är vagt, mångtydigt, subjektivt (t.ex. upplevelser, känslor som inte kan mätas 

direkt)  (Wallén s.73). 

 

Detta arbete handlar mycket om upplevelse och känslor, bl.a. hur man uppfattar situationen i 

klassrummet. Ett av hermeneutiska forskningens mål är att lösa mänskliga problem, hantera 

komplicerade mänskliga sammanhang och det är även något som jag vill försöka uppnå med 

detta förändringsarbete.(Starrin & Svensson s.77). 

 

Till viss del kan man även se att detta arbete har en viss anknytning till aktionsforskningen. 

Aktionsforskning handlar om processer eller företeelser som kommer igång först när 

forskarna sätter igång ett skeende.(Wallén s.111). Förändringsarbetet hade inte kommit till 

stånd om inte uppdelningen av klassen hade ägt rum.  

 

Intervjuer 

 

En vanlig metod för att ta reda på människors upplevelser är helt enkelt att fråga dem om 

dessa. När man använder sig av en standardiserad intervju eller enkät får man inte så bra 

resultat utan det är bättre att kunna anpassa frågorna efter varje individ. Därtill bör man kunna 

följa upp en fråga med fördjupningsfrågor. (Wallén s.76). Jag har sammanställt frågor som 

underlag till intervjuerna. De frågor jag har valt att mig av är upplevelsebaserade.  

Det medför att jag kan kalla detta för kvalitativ metod även om det inte är fråga om några 

djupintervjuer. Vidare har jag i någon enstaka intervju fått förklara vad jag menar med någon 

fråga för att den intervjuade skulle förstå frågans innebörd. 

Jag har valt att genomföra intervjuerna med eleverna på skolan och individuellt med varje 

deltagande elev. Enligt Wallén är det praktiskt att banda intervjuerna om det kan ske utan att 

det stör samtalet. (Wallén s.78). I detta fall har jag valt att föra anteckningar under 

intervjuernas genomförande eftersom jag tror att bandspelare skulle hämma eleverna och 

därmed ge sämre intervjuresultat. Därtill har intervjuernas omfattning betydelse i detta 

sammanhang och det är ju då inte fråga om några långa intervjuer utan korta och fokuserade 

på kärnan. Sedan har jag valt att göra en intervju med klassens ordinarie lärare och frågorna är 

i huvudsak av upplevelsebaserad karaktär. Intervjufrågorna lämnade jag skriftligt till läraren 

som sedan besvarade dessa skriftligt. Detta för att läraren i lugn och ro skulle få möjlighet att 

sätta sig in i frågorna och tid för att reflektera över dessa. Jag tror att jag genom detta fick 

bättre och mer uttömmande svar. 
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Deltagande observation 

 

Därtill har jag valt att göra observationsfrågor till mig själv som bygger på deltagande 

observation. Det finns olika grader av deltagande observation, dels kan forskaren vara relativt 

utanförstående eller delta i en ordinarie arbetsuppgift i den studerade verksamheten. 

Anteckningar och bearbetning av materialet måste ske efter den ordinarie arbetstiden 

(lektionen). En stor fördel med deltagande observation är att man får ”inifrånkunskap”. Denna 

inifrånkunskap ger kännedom om socialt samspel, ”tyst” eller outsagd kunskap om saker som 

tas för givet. Därtill erfarenheter och värderingar som inte kommer fram i intervjuer men 

däremot i konkreta situationer. När man använder sig av deltagande observation skall man 

även tänka på de etiska frågorna. Det är endast i undantagsfall som forskaren intar en dold 

roll. (Wallén s.79). Jag har valt att berätta för eleverna vad mitt examensarbete handlar om 

och varför jag finns med i deras klass (varför jag undervisar dem istället för ordinarie lärare). 

När det gäller frågorna till ordinarie lärare handlar det även om deltagande observation i 

dennes fall eftersom ju läraren hade möjlighet att observera klassen under lektioner som jag 

höll i.   

 

Bortfall och oförutsedda händelser 

 

Från början hade jag bestämt mig för att bara intervjua de som själva ville ställa upp på detta 

och lät eleverna skriva upp sig på en lista. För att eleverna skulle få möjlighet att 

känna/uppleva hur det är att vara en könsuppdelad klass ville jag genomföra intervjuerna i 

slutet av min praktikperiod. Tyvärr går det inte alltid som man har tänkt sig. Jag blev sjuk och 

var sjukskriven de sista två och en halv veckorna av praktikperioden. Detta medförde att jag 

fick en något stressig vecka då examensarbetet skulle sammanställas. Jag jagade elever och 

försökte få tag på dem som hade anmält sig som frivilliga. Det va r ett problem eftersom det är 

fråga om en klass som har praktik några dagar varje vecka. Därtill inföll de nationella proven 

och dessutom lovdagar såsom påsk, valborg m.m. Jag intervjuade fem killar och tre tjejer.  

Jag hade gärna sett att jag hade fått ett jämt könsurval men så blev inte fallet.  

Därefter har vi haft obligatoriska lektioner på lärarutbildningen som har försvårat möjligheten 

att söka upp elever för intervju och nu har dessutom en strejk lagt hinder i min väg. Detta är 

saker som helst inte skall hända men det är inte så mycket att göra åt saken. Egentligen skulle 

detta arbete innehålla  intervjuer med tretton elever men så blev det inte. 
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Resultat 

 

Intervjufrågor till eleverna (Se bilaga 1). 

 

Hur har du upplevt uppdelningen av klassen? 

 

”Det är inget större problem. Det är lättare att arbeta. Bättre.  

Det har blivit bättre sammanhållning. Mer avslappnat” (kille) 

 

”Mina tidigare klasser har varit blandade. Det var ovant i början. Man vande sig.  

Vi har en viss sammanhållning killar emellan”. (kille) 

 

”Positivt. Det är enklare med mindre grupper. Det är en annan grej när det är tjejer och killar. 

En del tjejer vågar inte prata så mycket när det är både killar och tjejer.  

Det är mycket lugnare” (tjej) 

 

”Jag tycker det är rätt skönt och ha det men samtidigt inte. Vi har inte den där 

sammanhållningen som andra klasser har. Inte samma diskussioner som när killar är med” 

(tjej) 

 

”På så sätt att det är mycket lugnare.  Det är bra med en mindre grupp.  

Det går mycket bättre att arbeta.” (tjej) 

 

”Ganska bra. Jag har typ ingen kontakt med tjejerna. När vi har haft grupparbeten har vi alltid 

varit killar och tjejer för sig. Jag känner ingen av tjejerna så jag kan inte säga så mycket. Vi 

killar beter oss ju som om vi skulle gå i 1:an. Vi går ju faktiskt sista året. Det har blivit bättre 

under året” (kille) 

 

” Det är som om det har blivit mer oseriöst när det bara är killar. Man kan jobba bättre när 

man inte känner alla lika bra. Jag tycker det är skönare på redovisningar när det bara är 

redovisning för killar” (kille) 
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”Jag tycker det har varit ganska bra. Det har inte märkts så mycket. Det har varit som vanligt. 

Har ofta varit uppdelade. När jag gick grundskolan hade vi också könsuppdelning så det har 

inte varit så konstigt. En del killar vågar mer och ta för sig när det är bara killar. Det är alltid 

bättre att bli en mindre grupp” (kille) 

 

Upplever du att klassrumsklimatet blivit bättre eller sämre eller är det som innan 

uppdelningen genomfördes? 

 

”Det är bättre. Mer avslappnat” (kille) 

 

”Det är bättre när vi är halv klass” (kille) 

 

”Det är mycket bättre. Det är mycket lugnare. Det går att göra mer i mindre grupper.  

Varje individ får mer tid” (tjej) 

 

”Man känner sig tryggare när man säger något. Det blir inte den där dominerande stämningen,  

killarna dominerar annars. Det känns bättre faktiskt” (tjej) 

 

”Det känns bättre. Man vågar mer när det bara är tjejer och inte behöver tänka på vad  

killarna tycker. Det är mer avslappnat. Det finns mer ”luft” i klassrummet” (tjej) 

 

”Jag måste säga att killgruppen har blivit sämre. Det var bättre när vi hade tjejerna, de blev 

sura annars. Nu blir det ofta så att en kille i gruppen gör ganska mycket medan vi andra  

surrar mest. Ganska mycket svammel” (kille) 

 

”Det verkar som om att alla accepterar t.ex. högre ljudnivå när man bara killar. Jag tycker 

ändå att det är mer positivt. Det som är negativt är att man kan ha sämre självdisciplin.  

Det är lättare att jobba när det är blandat” (kille) 

 

”Det har blivit lugnare och det blir ju det med en mindre grupp. Jag tror det är bättre med en 

mindre grupp” (kille) 

 

 



 14 

Lektionen har blivit 40 minuter kortare efter uppdelningen. Är det positivt eller 

negativt för dig? 

 

”Det räcker. Tidigare var det mer upprepning. Jag hörde samma sak två gånger.  

Det är bättre med kortare pass. Mer koncentrerat” (kille) 

 

”80 min är för långt. Nu orkar jag med hela lektionen. Jag har två lektioner före och då blir 

man hungrig och vill gå på lunch. Det är jobbigt med 80 min. Det är bättre nu” (kille) 

 

”Skönt. Man får mer paus. Det får hellre vara hårt och intensivt. I 40 minuter kan  

man ge järnet. Det var tungt och segt med 80 minuter när man väntar på lunchen” (tjej) 

 

”Läraren får mer tid för varje elev när lektionen är kortare. Det känns som att lektionen blir 

effektivare. Det är bättre med kortare tid. Man skjuter upp och gör det sen” (tjej) 

 

”Det är som ingen skillnad. Man får ändå det gjort. Hade vi varit helklass hade den längre 

lektionen surrats bort” (tjej) 

 

”För mig är det positivt för jag är inte så mycket för religion. Det är jobbigare för nu måste 

man hänga med mer. Det blir så att man jobbar hemma mer” (kille) 

 

”Nja…det är skönare. Egentligen orkar man vara mer koncentrerad. Men ibland tar det ett tag 

innan man kommer igång och då kan det vara bättre med en längre lektion” (kille) 

 

”Positivt. Jag kan inte jobba i 80 minuter med full koncentration. Jag tycker att man kan jobba 

mer effektivt under en kortare lektion. Om man inte hinner klart får man göra klart hemma” 

(kille) 

 

Är det här med könsuppdelad undervisning något som du skulle vilja rekommendera 

andra att prova på? 

 

”Nej. Man ska lära känna varandra” (kille) 

 

”Nja. Det beror på. Vissa klasser kanske inte fungerar. Då kan det vara en lösning” (kille) 
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”Man får samma resultat om man bara delar fifty-fifty, jag menar blandat tjejer och killar.  

I vår klass skulle det inte fungerat. Killarna visade inte hänsyn. Vissa tjejer vågade inte ta för 

sig. Det skulle inte fungera med 4-5 tystlåtna tjejer bland grabbar” (tjej) 

 

”Ja, om man har den förutsättning som vår klass har. Vi vågar inte prata med varandra, killar 

och tjejer. Men ändå inte. Man måste kunna umgås med alla. Någon gång, vissa lektioner, kan 

man ha det. I t.ex. etik, först en killgrupp och en tjejgrupp och sen kan man sammanföra 

grupperna och diskutera” (tjej) 

 

”Det beror på. Som det ser ut i vår klass tar killarna över om vi är i helklass.  

I vår klass fungerar det men jag tror inte det fungerar i alla klasser” (tjej) 

 

”Egentligen inte faktiskt. Det vore bättre att ha en hel klass. Tycker det är ganska svamligt att 

ha könsuppdelat. Helt onödigt” (kille) 

 

”Jo…jag kan rekommendera att prova men man måste ju ha självdisciplin.  

Det finns ju de som mår dåligt inför redovisningar och då kan det vara bra att redovisa för 

samma kön” (kille) 

 

”Ja, det beror på. Om man tycker det är bra behöver man inte. Men om man tycker att det är 

rörigt kan man prova. Ett läge att få mer hjälp i klassen när gruppen är mindre.  

Nog tycker jag att man kan prova på” (kille) 

 

Intervjufrågor till ordinarie lärare (se bilaga 2). 

 

Upplever du att uppdelningen av klassen har varit positiv eller negativ? 

Om positiv, vad har varit positivt? Om negativ, vad har varit negativt? 

Om både och, vad har varit positivt respektive negativt? 

 

”Jag upplever att uppdelningen av klassen har varit mest positiv. Det känns som att jag har 

mer tid till varje elev, även om den egentliga tiden per elev är densamma.  

Alla elever har större chans att vara aktiva i diskussioner, vilket det också varit. 
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Eleverna vågar mer, särskilt tydligt är det bland tjejerna, som t.ex. valt att redovisa i form av 

dramatisering när de förstod att killarna inte skulle vara med vid redovisningen. 

  

Båda grupperna får dessutom större chans att påverka undervisningen, eftersom grupperna 

inte måste göra samma saker. Däremot så har skillnaden inte blivit så stor, eftersom de haft 

liknande önskemål. 

  

Det är jobbigt att, utan rast mellan lektionerna, ställa om och antingen köra samma grej i 

repris eller kasta mig in i något nytt. 

  

Det är också synd att eleverna missar den dimension i diskussioner som faktiskt tillkommer i 

och med att representanter från båda kön är närvarande”. 

 

Har du märkt några förändringar i elevernas prestationer? Har deras resultat 

förbättrats/försämrats eller är de oförändrade? 

 

”Den största skillnaden i elevernas prestationer syns i det muntliga arbetet.  

Det är lättare att se hur var och en resonerar kring olika saker när de är delade.  

Fler elever pratar och de inlägg som kommer är i regel ”seriösare”. 

  

Det har också blivit enklare att ge handledning vid skriftliga uppgifter- när jag pratar med en 

elev är det inte 24 andra som behöver hjälp samtidigt. 

I och med att arbetsro har infunnit sig har det också blivit lättare för de elever som så önskar 

att faktiskt använda lektionstid till att jobba. Fortfarande finns det dock många som har svårt 

att få något gjort. Provresultaten har tyvärr inte förbättrats och antalet elever som riskerar att 

få IG är fortfarande stort”. 

 

Tycker du att klassrumsklimatet har förbättrats/försämrats/eller är det oförändrat? 

 

”Klassrumsklimatet har förbättrats avsevärt. Det är mycket lugnare i både tjej- och 

killgruppen. Vid genomgångar är det ingen som surrar om annat eller stör de andra.  

Det är trevligare stämning och fler vågar prata. Dessutom vågar man bli mer personlig i 

diskussioner, vilket är oerhört viktigt i ett ämne som religion”. 
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Lektionen har blivit 40 minuter kortare för respektive grupp. Har det varit positivt eller 

negativt för dig? 

 

”Att lektionen har blivit kortare är på sätt och vis frustrerande. 40 minuter i veckan per grupp 

är inte mycket. Att t.ex. se film är mycket svårt att hinna med.  

Ibland har eleverna erbjudits att komma båda passen, t.ex. innan inlämning, och till min stora 

förvåning har många valt att göra det. 

  

Trots att tiden blivit kortare hinner vi ändå med nästan lika mycket som förr. Det va r väldigt 

svårt att hålla klassen motiverad i 80 minuter före lunch. De var okoncentrerade och orkade 

varken lyssna på mig eller arbeta själva. 

  

40 minuter klarar de bra, de är uppmärksamma och avslappnade. Kanske har vi hunnit med 

färre moment än vi skulle ha gjort om lektionen varit längre, men det har blivit mer substans i 

de moment vi hunnit göra”. 

 

Har killarnas negativa beteende förändrats till det bättre/sämre eller är det oförändrat? 

 

”Killarna var tidigare väldigt stökiga i klassrummet. De var väldigt fysiska, mycket knuffande 

och bultande. Mycket av detta beteende har försvunnit när publiken, som jag uppfattar 

tjejernas roll tidigare, är borta. Jargongen blir också annorlunda när de inte behöver imponera 

på tjejerna, det har blivit mindre clowneri och mer tyngd i det som sägs.  

Nu är klassrumsstämningen lugn och det känns som att killarna uppträder mer moget”. 

 

Upplever du att uppdelningen har varit mer positiv/negativ för någon av grupperna? 

 

”Jag hade nog trott att tjejerna skulle ha mer att vinna på uppdelningen, eftersom de försvann 

när killarna var med. Effekten bland tjejerna har därför varit väntad, de vågar mer och pratar 

mer. Att killarna skulle bli så mycket lugnare och mer uppmärksamma kom mer som en 

överraskning. I efterhand kan jag nog inte säga att någon av grupperna har vunnit mest på 

uppdelningen”. 
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Upplever du att någon av grupperna är lättare att undervisa i? 

 

”När det gäller egna grupparbeten är det mycket lättare att jobba med tjejerna.  

Killarna har svårt att ta det ansvar som krävs och sitter hellre i datasalen och surfar på helt 

andra sidor än jag hade avsett, medan tjejerna jobbar på bra. 

 

I övriga fall; genomgångar, diskussioner och sådant är det ingen större skillnad för mig som 

lärare. Det väsentliga är att jag kan prata med killarna på deras sätt och med tjejerna på deras. 

Det är också lättare för mig att prata om något som intresserar dem, eftersom de frågar mer”. 

 

Är det här med könsuppdelad undervisning något som du skulle vilja rekommendera 

andra att prova på? 

 

”Jag skulle faktiskt inte vilja rekommendera könsuppdelad undervisning generellt.  

I särfall, som detta faktiskt var, så kan det vara värt att testa.  

Hade jag haft klassen i åk 1 och sett samma beteende hade kanske funnits andra sätt att lösa 

problemen, men nu var klassens mönster redan rotat och det fanns för lite tid att ändra på det. 

 Jag är med andra ord mycket nöjd med resultatet i denna grupp, men jag skulle inte vilja 

arbeta så här i någon av mina andra grupper”. 

 

Observationsfrågor till mig själv (Se bilaga 3). 

 

Kan jag se någon förändring av klassrumsklimatet före respektive efter delningen? 

  

Klassrumsklimatet har förändrats till det bättre när man jämför klassen före och efter 

delningen. Före delningen var det oroligt i klassrummet. Killarna hördes och syntes medan 

flickorna liksom försvann. Tjejerna hade svårt att göra sig hörda eftersom de oftast blev 

överröstade av killarna när de någon gång öppnade munnen. 
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Har flickorna fått större utrymme och bättre möjlighet att visa vad de kan? 

 

Ja, flickorna har fått större utrymme och bättre möjlighet att visa vad de kan..  

Men här borde man kanske ställa sig frågan om de har nyttjat den nya möjligheten till större 

utrymme. Några av tjejerna har nyttjat denna förändring till att göra sig hörda 

 men samtidigt finns det kvar de som fortsatt att vara tysta. 

 

Har könsuppdelningen varit positiv/negativ för de två grupperna? 

 

I mitt tycke har könsuppdelningen varit positiv för de två grupperna.  

Killarna har lugnat ned sig och visat ett större intresse för religionsämnet.  

Tjejerna har våga yttra sig mer även om jag önskar att fler hade nyttjat  

den förändrade klassrumssituationen bättre. 

 

Har killarnas negativa beteende förändrats till det bättre/sämre/oförändrat? 

 

Killarnas negativa beteende har tveklöst förändrats till det bättre och detta är nog den största 

förändringen som jag har upptäckt att könsuppdelningen fört med sig. Efter delningen har de 

blivit lugnare och mer inriktade på att de befinner sig i ett klassrum och inte i en lekstuga. 

 

Är någon av grupperna lättare att undervisa i  Om ja, varför? 

 

Jag tycker faktiskt att det är lättare att undervisa i killgruppen än i tjejgruppen.  

Killarna var de som vågade prata före delningen och även de som har visat mest respons efter 

delningen. Före delningen var deras prat inte fokuserat på religionsämnet men efter delningen 

har deras fokus förändrats till ökad aktivitet med fokus på religionsämnet. 

  

Tjejerna var ”tysta” före delningen och har nog haft svårare att våga delta aktivt i 

diskussioner. Här kan man tänka sig att detta skulle förändras om delningen hade skett 

tidigare, förslagsvis redan vid höstterminens start. Jag tycker att det är lättare att undervisa i 

en grupp där gruppen kommunicerar än i en grupp där flertalet valt att vara mer eller mindre 

tysta. 
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Är det här med könsuppdelad undervisning något som jag skulle vilja rekommendera 

andra att prova på? 

 

Könsuppdelad undervisning är helt klart något man kan använda sig av även om jag nog helst 

ser att klassen är könsblandad. Det kan dock vara en lösning när vissa omständigheter 

föreligger som i den nu beskrivna studien. Enligt min åsikt borde man ha gjort något långt 

tidigare i denna klass. Det är lite väl sent att göra något det tredje och sista året på gymnasiet. 

Idealet vore att se till att klasser börjar fungera redan första terminen på gymnasiet och då bör 

andra åtgärder vidtas, exempelvis gruppstärkande övningar. 

 

Diskussion 

 

Positivt med könsuppdelad klass 

 

När man tittar på hur eleverna har upplevt uppdelningen av klassen kan man se att de flesta av 

eleverna upplevde att det var positivt. I skolor där man har haft könsuppdelad undervisning 

har det visat sig att flickorna i huvudsak var positiva till detta. Däremot har det visat sig att det 

var betydligt färre pojkar som var positiva. I denna klass var dock även pojkarna till 

övervägande del positiva till uppdelningen. Två av eleverna tycker att det är bättre med 

mindre grupper. En annan sak som lyfts fram av några elever är att det har blivit mer 

avslappnat när de blev uppdelade. Det verkar som om det blivit lättare att arbeta. Här är det 

särskilt intressant att notera att en kille tycker att det varit skönare att redovisa när det bara 

varit inför killar. 

  

En annan sak som kommer fram är att det saknas sammanhållning i klassen och kanske kan 

man spåra en önskan att det hade funnits sammanhållning även i deras klass.  

Dessutom kan man utläsa att det finns en insikt om att diskussioner ger mer om det finns både 

tjejer och killar i klassen. Vidare finns det en insikt hos killarna att de faktiskt har betett sig 

omoget tillsammans med tjejerna. 

 

Men hur har då läraren upplevt delningen? Här kan man se att även läraren har upplevt 

delningen i huvudsak som positiv.  
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Mer tid för varje enskild elev genom mindre grupper? 

 

Läraren har upplevt att hon har fått mer tid för varje elev även om så inte är fallet. 

Vidare kan man se att några av eleverna också upplever att det blivit bättre med en mindre 

grupp och förmodligen är det de mindre grupperna som får läraren att uppleva att tiden för 

varje elev har ökat. Flertalet av eleverna upplever att klassrumsklimatet har förändrats till det 

bättre efter delningen. En tjej påpekar att ”varje individ får mer tid”. Det är intressant att se att 

lärarens upplevelse av att hon fått mer tid för varje elev även uppfattas så av en elev. 

  

När klassrumsklimatet kommer upp upprepas det att det blivit mer avslappnat och att det är 

bättre med en mindre grupp. Här bör man koppla till Wernerssons frågeställningar som hon 

anser att man bör beakta vid särundervisning. Hon menar att man bör ställa sig frågan om de 

vinster man gör i enkönade grupper är överförbara till blandgrupper. I flera av intervjuerna tar 

eleverna upp att det är bättre med en mindre grupp. De mindre grupperna kan alltså ha haft 

stor betydelse för det förbättrade klassrumsklimatet.  

 

Både tjejer och killar vågar mer när de är könsuppdelade  

 

En av tjejerna tycker att hon vågar mer när hon inte behöver bry sig om vad killarna tycker. 

Hon uttrycker det med att det finns mer ”luft” i klassrummet.  Detta kan kopplas till tidigare 

forskning där det visat sig att många flickor upplever att det är bra med könsuppdelad 

undervisning eftersom pojkar tar så stor del av utrymmet i undervisningen, såväl psykiskt som 

fysiskt. I nordiska undersökningar har man kommit fram till slutsatsen att pojkar tar mer 

utrymme än flickor och jag verkar ha funnit belägg för att det även är så i den klass jag har 

undersökt. 

  

I ett norskt projekt på 1980-talet beskriver Jenssen hur man funnit att flickor genom 

särundervisning slapp pojkarnas dominans och den underordning som tidigare rått gentemot 

deras intressen och frågor.  

Vidare går det att knyta an till Shaw som menar att flickor i flickklasser har möjlighet att 

utveckla sin förmåga och detta utan krav och förtryck från pojkar. Det har visat sig att tjejerna 

vågar mer när de inte haft killarna med sig och det är ett positivt resultat av denna uppdelning 

av klassen. Här är det mycket intressant att notera att en av killarna säger att det är skönare att 

redovisa när det bara är killar. Vi ska nog akta oss för att generalisera allt för mycket.  
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Det är inte bara flickor som tycker det är jobbigt att redovisa inför det andra könet utan även 

pojkar upplever det på samma sätt och kan därför uppskatta en enkönad klass. 

 

Tjejer dämpar killar 

 

En kille anser att det har blivit mer högljutt och att det är lättare att jobba när det är 

könsblandat men samtidigt tycker han att det är mer positivt. Han verkar inte vara riktigt klar 

över vad han tycker. Han verkar uppleva könsuppdelningen som både negativ och positiv.  

En annan kille menar att klassrumsklimatet har blivit sämre. Han menar att det var bättre när 

tjejerna var med eftersom de blev sura om killarna inte skötte sig. Det tycker jag att man kan 

tolka som att tjejerna dämpade killarna när klassen var könsblandad. 

 

Förbättrat klassrumsklimat 

 

Hur har då läraren upplevt klassrumsklimatet? Överensstämmer det med elevernas 

uppfattning? Läraren menar att klassrumsklimatet har förbättrats avsevärt. Hon tycker att både 

kill- och tjejgruppen är mycket lugnare och detta överensstämmer med hur flertalet av 

eleverna har upplevt förändringen.  

Vidare har hon inte upplevt att någon surrar om annat eller stör de andra, det krockar däremot 

med den kille som upplevde att det hade blivit mer surr och mer högljutt i klassrummet. Det 

här visar att kvalitativa metoder är subjektiva.  

Vi upplever saker olika och upplevelsen är sann för var och en även om upplevelsen inte 

överensstämmer för alla.  

 

Läraren har därtill upptäckt att de vågar vara mer personliga i diskussioner och även här kan 

man finna liknande uppfattning hos tjejerna.  

Även jag har noterat en förbättring till det bättre. Jag har funnit att killarna har lugnat ned sig 

och bägge grupperna är mer inriktade på diskussion och undervisning.  

Både tjejer och killar har fått större utrymme vilket jag tycker är mycket positivt. 
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Kortare lektion vid lunchtid upplevs som positivt 

 

Samtliga intervjuade elever är positiva till att lektionen har blivit kortare.  

Flera nämner att det är bättre med kortare pass och att man orkar med lektionen/orkar ge 

järnet i 40 minuter. Det verkar som om eleverna orkar koncentrera sig bättre när lektionen inte 

är så lång. Lektionen upplevs som effektivare men samtidigt upplever en av killarna att det är 

jobbigare nu för nu måste man hänga med mer och det verkar vara ett problem för honom.  

En annan kille menar att den längre lektionen innehöll upprepningar och att han därför fick 

höra samma sak två gånger. Det tycker jag är något som är värt att fundera över. 

  

När en lektion är längre, upprepar vi då samma sak? Ja, kanske vi gör det, men då beror det 

kanske på att vi upplever att klassen inte har hängt med vid första tillfället.  

Den kortare lektionen verkar även ha medfört att det får jobba mer hemma. I det stora hela 

uppskattar eleverna att lektionen har blivit kortare.  

Det man klart kan se är att den kortare lektionen varit positiv för dem och att de har den 

uppfattningen att en kortare lektion där de är koncentrerade är bättre än en lång lektion som 

till stor del surras bort. 

 

Hur har då läraren upplevt den kortare lektionen? Hon menar att det varit positivt i den 

bemärkelsen att eleverna är mer uppmärksamma och avslappnade.  

Här ser man att elevernas uppfattning av att de orkar koncentrera sig bättre även har 

uppmärksammats av läraren.  Vidare upplever läraren att det har blivit mer substans i de 

moment som de hunnit göra. Läraren tycker dock att hon känt en viss frustration eftersom 40 

minuter i veckan inte är mycket per grupp.  

 

Men samtidigt tycker hon att de har hunnit med nästan lika mycket som före uppdelningen. 

Eleverna har erbjudits möjligheten att vara med på bägge passen när det exempelvis har varit 

dags för inlämning och till lärarens förvåning har många av eleverna valt att komma på bägge 

passen. Vidare säger hon att det var svårt att hålla klassen motiverad i 80 minuter före lunch. 

De var okoncentrerade och orkade varken lyssna till henne eller arbeta själva. 
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Man kan tydligt se att både elever och lärare tycker att den kortare lektionen varit bra för dem.  

Det är intressant att se att man kan hinna med nästan lika mycket på en kortare lektion som på 

en längre. Kanske vi borde tänka på detta? Det kanske rent utav borde vara förbjudet att 

schemalägga långa lektioner strax före lunch? Vi vill ju att eleverna ska vara motiverade och 

hänga med i undervisningen.  

 

Könsuppdelning vid behov  

 

När eleverna fick frågan om de skulle vilja rekommendera andra att prova på könsuppdelad 

undervisning var det endast en elev som gav ett ja, det var då en kille som var mycket positivt 

inställd till detta. De övriga sa ja eller nej med viss eftertänksamhet.  

Flera av eleverna menar att i deras klass kan man göra det men samtidigt finns insikten där att 

deras klass inte är som andra klasser. Det kommer fram att killarna tar över i helklass.  

Det är något som också bekräftas i tidigare forskning. I flera rapporter har det visat sig att det 

är vanligast att pojkarna utövar kontrollen i klassrummet. Det finns forskare som menar att 

samundervisning är förstärkare av patriarkala relationer, de menar att det är närvaron av 

pojkar som försätter flickor i en underordnad position.  Några elever tycker att man måste lära 

känna varandra/umgås med alla. Det är intressant att en kille har noterat att det finns de som 

mår dåligt när de ska redovisa och då menar han att det kan vara bra att redovisa för samma 

kön. Här kan man utläsa att det finns spänningar i en könsblandad klass.  

En tjej tycker att man vid vissa lektioner i t ex etik kan ha en kill- och en tjejgrupp som man 

sedan sammanför för diskussion. Det man kan se är att könsuppdelad undervisning är bra 

under särskilda omständigheter. 

  

Rekommenderar läraren andra att prova på könsuppdelad undervisning? Även här kan man se 

att det finns en viss tvekan. Hon menar att det kan vara värt att testa i ett särfall som detta men 

menar att det kanske hade funnits andra sätt att lösa problemen på om det hade skett tidigare. 

Hon är dock mycket nöjd med resultatet i denna grupp. Själv har jag funnit att man mycket 

väl kan använda sig av könsuppdelad undervisning men att jag helst ser att klasser är 

könsblandade.  

Helt klart har förutsättningarna avgörande betydelse om man funderar på att prova på 

könsuppdelad undervisning. Både elever och lärare har samma uppfattning beträffande detta. 
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Könsuppdelning leder inte alltid till bättre prestationer 

 

När vi sedan tittar på elevernas prestationer har läraren märkt att elevernas prestationer har 

förbättrats i det muntliga arbetet. Däremot har inte provresultaten förbättrats trots den arbetsro 

som infunnit sig i klassrummet. Antalet elever som riskerar IG är fortfarande stort.  

Vidare har läraren funnit att det blivit lättare för de elever som vill använda lektionstid till att 

jobba. Det finns ännu kvar många som har svårt att få något gjort. Tidigare forskning visar att 

det inte är säkert att flickor respektive pojkar får bättre undervisning eller bättre prestationer 

bara för att de undervisas i en enkönad grupp.  

Här skulle man kunna tänka sig att den uppdelade klassen hade behövt längre tid för att även 

provresultaten skulle ha förbättrats eller handlar det om andra faktorer? Det kanske handlar 

om att det är elever som är ganska trötta på skolan och inte orkar engagera sig mer? 

 

Tjejerna arbetar bättre och tar mer ansvar än killarna 

 

På frågan om någon av grupperna är lättare att undervisa i sva rar läraren att tjejgruppen 

arbetar bättre vid grupparbeten medan killarna har svårt för att ta det ansvar som krävs vid 

såna tillfällen. När det gäller diskussioner upplever hon inte någon större skillnad. Jag har inte 

haft igång något grupparbete under min tid i klassen så jag kan inte uttala mig om detta. 

Däremot har jag upplevt att det är killarna som diskuterar mer. Här kan man kanske anta att 

tjejerna är mer blyga av sig och att det märks när jag kommit in i klassen under 

praktikperioden. De hade kanske behövt mer tid på sig för att våga öppna sig lite mer.  

Här kommer tidsaspekten in, det är svårt och tar tid att lära känna klasser som man bara har en 

lektion i veckan.  

 

Både tjejer och killar vinner på könsuppdelad undervisning 

 

Klassen ordinarie lärare fick frågan om uppdelningen varit mer positiv/negativ för någon av 

grupperna. På denna fråga svarade hon att hon hade trott att tjejerna skulle ha mer att vinna på 

uppdelningen, eftersom de försvann när killarna var med. Det var väntat att tjejerna skulle 

våga mer och prata mer. Däremot menar hon att det kom som en överraskning att killarna blev 

så mycket lugnare och mer uppmärksamma. Hon kan inte se att någon av grupperna har 

vunnit mer än den andra gruppen på uppdelningen. 
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När man jämför detta med tidigare forskning kan vi se att Holden (Öhrn 2002) kommit fram 

till att könsuppdelade grupper är mycket bra och att både pojkar och flickor vinner på detta.  

Holden har tittat på pojkarnas vinst i språkämnen och flickornas vinst i matematik och teknik. 

Det som är intressant att se här är att det inte är fråga om något av dessa ämnen i detta fall, 

utan här har könsuppdelningen skett i ämnet religion. 

 

Jag tycker också att könsuppdelningen har varit positiv för båda grupperna. Killarna har 

lugnat ned sig och tjejerna har vågat yttra sig mer men jag hade gärna sett att tjejerna hade 

nyttjat den förändrade klassrumsituationen på ett ännu bättre sätt. 

 

Könsuppdelningens betydelse för det förbättrade klassrumsklimatet 

 

Avslutningsvis vill jag kort sammanfatta resultatet av detta examensarbete. Jag har funnit att 

könsuppdelningen har varit i huvudsak positiv för både elever och lärare. Man ska helst inte 

dela upp en klass bara för att det vore intressant utan det måste finnas en bra anledning att 

göra en könsuppdelning. Ifall anledningen är bra tror jag att man kan förvänta sig förändringar 

till det bättre. 

  

Jag anser att syftet med detta utvecklingsarbete har uppnåtts. Klassrumsklimatet har 

förbättrats genom delningen i pojk- respektive flickgrupp och flickorna har fått större 

utrymme med bättre möjlighet att visa vad de kan. Dessutom har pojkarna också fått bättre 

möjlighet att visa vad de kan. Det skulle jag vilja kalla för en ext ra bonus, en mycket positiv 

sådan.  

 

Detta utvecklingsarbete har gett den effekt jag önskade men här bör vi nog även beakta att 

detta resultat kanske även hade uppnåtts om man bara hade gjort mindre grupper.  

Det är dock tveksamt i detta fall eftersom mycket talar för att det är just könsuppdelningen 

som har haft betydelse för det förbättrade klassrumsklimatet. 

 

Det som framför allt talar för att det är könsuppdelningen som ledde till det förbättrade 

klassrumsklimatet är just det att klassen som detta genomfördes i hade stora problem att 

fungera könsblandade. Tjejerna och killarna arbetade aldrig tillsammans före uppdelningen 

gjordes och det fanns tydliga spänningar i klassen mellan de två könen.  
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Vidare har intervjuerna gett signaler från bägge könen att det var bättre och att de vågade mer 

när det bara var tjejer respektive killar. Detta talar för att det är just könsuppdelningen som 

ligger bakom det positiva resultatet. Detta för oss till titeln på detta arbete som ju är en fråga, 

nämligen; Förbättrat klassrumsklimat genom könsuppdelad undervisning? Svaret på denna 

fråga torde då bli ett ja. 
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Intervjufrågor till eleverna                                                                             Bilaga 1 
 

1. Hur har du upplevt uppdelningen av klassen? 
 
2. Upplever du att klassrumsklimatet blivit bättre eller sämre eller är det som innan 

uppdelningen genomfördes? 
 
3. Lektionen har blivit 40 minuter kortare efter uppdelningen. Är det positivt eller  

negativt för dig? 
 

4. Är det här med könsuppdelad undervisning något som du skulle vilja rekommendera  
andra att prova på? 

 
 
 

  



Intervjufrågor till undervisande lärare                                                         Bilaga 2 
 

1. Upplever du att uppdelningen av klassen har varit positiv eller negativ? 
a. Om positiv; vad har varit positivt? 
b. Om negativ; vad har varit negativt? 
c. Om både och; vad har varit positivt respektive negativt? 
 
2. Har du märkt några förändringar i elevernas prestationer? Har deras resultat 

förbättrats/försämrats eller är de oförändrade? 
 
3. Tycker du att studieklimatet i klassrummet har förbättrats/försämrats/eller är det 

oförändrat? 
 

4. Lektionen har blivit 40 minuter kortare för respektive grupp. Har det varit positivt för 
eller negativt för dig?/För klassen? 

 
5. Har killarnas negativa beteende förändrats till det bättre/sämre/oförändrat? 

 
6. Upplever du att uppdelningen har varit mer positiv/negativ för någon av grupperna? 

 
7. Är någon av grupperna lättare att undervisa i? Om ja, varför? 

 
8. Är det här med könsuppdelad undervisning något som du skulle vilja rekommendera 

andra att prova på? 



Observationsfrågor till mig själv                                                                   Bilaga 3 
 

1. Kan jag se någon förändring av studieklimatet i klassen före och efter delningen? 
 
2. Har flickorna fått större utrymme och bättre möjlighet att visa vad de kan? 

 
3. Har könsuppdelningen varit positiv/negativ för de två grupperna? 

 
4. Har killarnas negativa beteende förändrats till det bättre/sämre/oförändrat? 

 
5. Är någon av grupperna lättare att undervisa i? Om ja, varför? 

 
6. Är det här med könsuppdelad undervisning något som jag skulle vilja rekommendera 

andra att prova på? 
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