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Abstrakt

Syftet med vårt examensarbete var att undersöka hur talutrymmet var fördelat i klassrummet
mellan flickor och pojkar samt elevers och lärares uppfattning om detta. Med talutrymme
menar vi antalet inlägg eller samtal som är avsedda att höras i hela klassen. 
Undersökningsgrupperna bestod av två klasser i år 5 på två olika skolor i Sverige. Studien har
varit av en kvalitativ karaktär där två olika metoder använts, observation och intervju. Antalet
inlägg i varje klass har observerats och intervjuer har skett med en flicka respektive en pojke i
vardera klass samt deras respektive lärare. Intervjuerna och observationerna sammanställdes
och utvärderades, genom dem förväntade vi oss få svar på vår frågeställning. Enligt tidigare
forskning är det pojkar och män som har den mest framträdande rollen i samhället men också i
skolans värld. Detta sker på bekostnad av flickor och kvinnor som har en underordnad roll.
Resultatet av vår studie visar dock att i klass A dominerade flickorna talutrymmet och i klass B
var det pojkarnas talutrymme som dominerade. Då vår genomförda undersökning till viss del
går stick i stäv mot tidigare forskning är ytterliggare fördjupad forskning kring detta ämne
viktigt.  



Förord

Vi vill tacka de elever som har ställt upp på både observationer och intervjuer. Stort tack även
till elevernas lärare som tog emot oss i klassrummet.  Alla dessa personer har gjort det möjligt
för oss att genomföra vår undersökning. Vi vill också tacka vår handledare Lena Holmbom och
vetenskapliga handledare Caroline Graeske som gett oss goda råd och hjälpt oss med vårt
arbete. Tack till våra familjer och vänner som ställt upp och uppmuntrat oss. Sist men inte
minst vill vi rikta ett stort tack till varandra för all stöd, inspiration och motivation i både med-
och motgång. Vid vård av sjuka barn, valpning och egna ”downperioder” har vi stöttat och
peppat varandra. Tack för alla givande diskussioner kring genus, jämställdhet och lärande som
har bidragit till detta arbete men också gett oss en större insikt om jämställdhet i samhället.
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Inledning

I dagens samhälle är ”talets gåva” en viktig förutsättning för att uppnå framgång i arbetslivet.
Vad vore en politiker, en säljare och en företagsledare utan sina kommunikativa kompetenser?
Även vid anställningsintervjuer är det en fördel att kunna uttrycka sig verbalt, att kunna
marknadsföra sig själv. Det talade språket blir allt viktigare för den enskilda individen och det
finns många fördelar med att tidigt i livet få möjlighet till språklig träning. I skolan tränas elever
dagligen i att tala inför andra och det är viktigt inför framtiden. Tidigare forskning har
emellertid visat att det är pojkarna som dominerar talutrymmet i klassrummet på bekostnad av
flickorna.      

Under vår utbildning till lärare i grundskolan för senare år, har vi under vår
verksamhetsförlagda utbildning, som vi i fortsättningen kommer att benämna som VFU, lagt
märke till att det finns skillnader när det gäller vilkas röster som hörs i klassrummet. Vi har
upplevt både flick- och pojkdominans beträffande talutrymmet i klassrummet. Vår nyfikenhet
väcktes kring hur talutrymmet är fördelat mellan flickor och pojkar och med detta arbete ville
vi ta reda på hur det ligger till i de två olika klasser i de skolor vid vilka vi i huvudsak haft vår
VFU. Vi ville även ta reda på elevernas och lärarnas uppfattning om talutrymmet i klassen. 
Resultatet av denna undersökning hoppas vi kan vara av intresse och till nytta för
lärarstuderande samt pedagoger och övrig personal på förskolor och skolor.

Bakgrund

Skolans styrdokument

Enligt skolans värdegrund är lärarens uppdrag att till eleverna förmedla värderingar om alla
människors lika värde samt jämställdhet könen emellan. Alla människors åsikter ska
respekteras även om de inte överensstämmer med de egna. En lärares uppdrag är att utveckla
elevens förståelse och respekt för andra. Läraren ska även väcka elevernas intresse och lust att
lära sig i samspel med varandra (Lpo94). 

Skolan skall aktivt och medvetet främja kvinnors och mäns lika rätt och möjlighet. Det sätt på vilket
flickor och pojkar bemöts och bedöms i skolan, och de krav och förväntningar som ställs på dem, bidrar
till att forma deras uppfattningar om vad som är kvinnligt och manligt. Skolan har ett ansvar för att
motverka traditionella könsmönster. Den skall därför ge utrymme för eleverna att pröva och utveckla sin
förmåga och sina intressen oberoende av könstillhörighet. (Lpo94:6)

I grundskolans kursplan i svenska står att en av skolans vikigaste uppdrag är att ge eleverna
god språkutveckling. Det innebär att eleverna ska få möjlighet att använda och utveckla sina
verbala förmågor. Den kommunikativa kompetensen är en viktig del av elevers personliga
identitet och därför har språket en nyckelställning i skolarbetet. Språket ger oss möjlighet att
kommunicera och samarbeta med varandra (Skolverket, 2000). Ur ett jämställdhetsperspektiv
har den kommunikativa kompetensen en stor betydelse: ”Det ingår i ämnet att beakta
genusperspektivet, så att förutsättningarna för utvecklingen av språket i såväl tal som skrift blir
gynnsamma för båda könen.” (Skolverket, 2000:98) När skollagen reviderades 1995 blev det
skärpta krav på jämställdhet i skolan. Då utformade regeringen en ny jämställdhetsplan när en
undersökning visade att svenska skolbarn möts av schablonmässiga föreställningar om hur
elever ska vara som flicka respektive pojke. Med jämställdhetsplanen ville regeringen slå fast



att jämställdhet är en fråga om lärande och att den är beroende av skolpersonalens kunskap
och kompetens (Myndigheten för skolutveckling, 2004).

En tillbakablick  

I dagens samhälle påverkas vi fortfarande av traditioner, tankar och gamla teorier, om detta
skriver professor Yvonne Hirdman i boken Genus – om det stabilas föränderliga former
(2003). Hon berättar också om olika tankar kring könen genom tiderna. Vetenskapsmän,
filosofer och författares funderingar och teorier kring könen har i årtusenden varit ett populärt
ämne för diskussioner. Det har forskats och talats om kvinnans plats i samhället, det vill säga
vad hon kan göra, vad hon förväntas göra och vad hon är. Genom tiderna har det också talats
om vad kvinnan inte ska göra, medan mannens roll i samhället är mer outtalad, den är given
(Hirdman, 2003). Våra värderingar och vår syn på kvinnan respektive mannen ligger djupt
rotade i oss. En del av värderingarna kommer från den kristna tron där Gud enligt Bibeln
(1969) först skapade mannen Adam och av hans revben skapades kvinnan Eva.

Då lät HERREN Gud en tung sömn falla på mannen, och när han hade somnat, tog han ut ett av hans
revben och fyllde dess plats med kött. Och HERREN Gud byggde en kvinna av revbenet som han hade
tagit av mannen, och förde henne fram till mannen. Då sade mannen: ”Ja, denna är nu ben av mina ben
och kött av mitt kött. Hon skall heta maninna, ty av man är hon tagen.” (Bibeln, 1969, Första
Moseboken 2:21f).

Sjuttonhundratalsfilosofen och författaren Jean Jacques Rousseau skrev i sin bok Emile eller
om uppfostran (1912) om kvinnan och mannens roll i samhället. Rousseau menade att kvinnan
ska underkasta sig mannen och hans omdömen, kvinnan har heller ingen rätt att ifrågasätta
mannen. Han tyckte att kvinnan skulle behaga och passa upp mannen genom att ta hand om
hem och familj. Hon skulle tala behagfullt och vara fridsam och tålig. Kvinnorna börjar tala
tidigare, har lätt för att utrycka sig, talar på ett behagfullt sätt, samt har en böjlig tunga.
”Mannen säger, vad han vet; kvinnan säger det, som behagar.” (Rousseau, 1912:191)
Rousseau ansåg att denna saktmodighet var kvinnans viktigaste egenskap. För att kunna
behaga mannen har kvinnan enligt Rousseau utrustats med en väl utvecklad verbal förmåga
(Rousseau, 1912).

Vid förening mellan könen bidraga båda lika mycket till det gemensamma syftet, ehuru icke på samma
sätt. Av denna skiljeaktighet uppstår den första bestämbara åtskillnaden i moraliskt avseende mellan de
båda könen. Det ena av dem måste vara aktivt och starkt, det andra passivt och svagt; det ena måste vilja
och kunna, men i fråga om det andra är det tillfyllest, att det gör ringa motstånd. Av denna grundtanke
framgår, att kvinnan särskilt är skapad för att behaga mannen. Att även mannen behagar kvinnan, är
däremot icke direkt nödvändigt. Hans förtjänst ligger i hans kraft; mannen behagar, i och med att han är
stark. Detta är icke kärlekens lag, det medgiver jag; men det är naturens, och den är äldre än själva
kärleken (Rousseau, 1912:162f).

Mannen är den mätbara människan menar Hirdman (2003) och det är efter den normen som allt
och alla mäts och bedöms. Mannen står som norm när det gäller mätbar data såsom tyngd,
kompakthet, längd, muskelstyrka, lungkapacitet, blodtryck med mera. Hirdman anser att när vi
talar om människan då är det mannen vi syftar till. ”Han är människan i relation till Gudarna,
Han är människan i relation till djuren, Han är människan i relation till kvinnan. Han är i
centrum i det filosofiska samtalet om människan och han spökar bakom uttryck som
’människans sanna natur’” (Hirdman, 2003:58).  Myndigheten för skolutveckling skriver i Hur
är det ställt? Tack, ojämnt! (2004) att norm belönas och det som är avvikande förtrycks. Det



som är norm är svårt att ifrågasätta eftersom det är någonting som vi inte tänker på, utan ofta
tar för given.  En viktig norm är att uppföra sig genusmässigt korrekt där härskartekniker och
kränkningar är vanliga. Det gäller att passa in eller riskera att bli utstött.

Jämställdhet

I Nationalencyklopedin kan vi läsa följande definition av jämställdhet:

Jämställdhet innebär att kvinnor och män har samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter inom alla
väsentliga områden i livet. Jämställdhet förutsätter en jämn fördelning av makt och inflytande, samma
möjligheter till ekonomiskt oberoende, lika villkor och förutsättningar i fråga om företagande, arbete,
arbetsvillkor samt utvecklingsmöjligheter i arbetet, lika tillgång till utbildning och möjligheter till
utveckling av personliga ambitioner, intressen och talanger, delat ansvar för hem och barn samt
slutligen frihet från könsrelaterat våld (Nationalencyklopedin, 2006)

Maria Hedlin, doktorand i pedagogik, skriver i boken Jämställdhet – en del av skolans
värdegrund (2006) att jämställdhet kan definieras på två olika sätt, kvalitativt och kvantitativ.
En tämligen jämn könsfördelning mellan kvinnor och män, benämns som kvantitativ
jämställdhet. Med den kvalitativa jämställdheten anser Hedlin att kvinnor och män lever på lika
villkor, har samma möjligheter, skyldigheter och rättigheter beträffande människans behov. 
Hon menar vidare att dagens skola lägger fokus på den kvalitativa aspekten, den som avser lika
villkor. ”Målet är att män och kvinnor i framtiden ska ha samma möjligheter, skyldigheter och
rättigheter, inte bara formellt utan även reellt.” (Hedlin, 2006:12).

Enligt författarna Johanna Graf, Anne-Marie Helmadotter och Susanna Ruben (1991) formas
våra attityder och värderingar när det gäller jämställdhet tidigt. Redan när vi föds har
föräldrarna olika beteenden gentemot flicka respektive pojke. En gråtande flicka uppfattas som
ledsen och får då tröst medan en gråtande pojke uppfattas som arg och tilltalas karskt. De två
första åren är de mest betydelsefulla i det lilla barnets liv. Barnets huvudsakliga attityder,
värderingar och synsätt gällande jämställdhet skapas av den närstående familjen under denna
tid, och är svåra att ändra efter två års ålder. Graf får medhåll av författaren Solveig Hägglund
som i artikeln Visst är vi olika! (Utbildningsdepartementet, 1993) menar att könstillhörigheten
i samhället får konsekvenser för hur vi tar emot ett nyfött barn. I födelseannonser kan det stå
att det blev en stark fotbollsspelare eller en söt liten docka. Mottagandet av ett nyfött spädbarn
formas av samhällets föreställningar av vad som är kvinnligt respektive manligt. 

Vilket kön vi har skapar förväntningar av olika slag skriver Myndigheten för skolutveckling
(2004). Vår kultur påverkar vad, hur och vem vi kan vara i olika situationer för att vi ska ses
som normala. Förväntningarna skapas i relation till omgivningen och är i konstant förändring.
Det är vi individer som själva skapar vad som är kvinnigt och manligt.  Detta behandlar också
författaren, beteendevetaren och jämställdhetsexperten Ingemar Gens. I boken Från vagga till
identitet. Hur flickor blir kvinnor och pojkar blir män (1998) skriver Gens att förväntningar
styr vårt beteende. Pojkar förväntas vara aktiva. Har de ingenting att göra uppmanar vi pojkar
att gå ut i det fina vädret och leka med andra pojkar. Många föräldrar oroas om deras pojke
sitter ensam framför datorn men skulle deras flicka ägna timmar åt läsning och andra passiva
ensamaktiviteter är föräldrarnas ängslan inte lika stor. Frisk luft verkar vara mer grundläggande
för pojkar. Blygsel är en förväntan vi har hos flickor medan det ses som ett handikapp hos



pojkar menar Gens. Graf (1991) menar att flickor uppfostras med intimitet i fokus och pojkar
uppfostras mot att bli självständiga. Den intima uppfostran som flickor får förlorar värde i
skolan. Pojkar uppfostras till självständiga individer, vilket uppmuntras i skolan genom tävling,
konkurrens och maktutövande.

Mammor stimulerar flickor mer än pojkar när det gäller det talade språket. De använder en ljus
och mjuk röst samt ett språk som tilltalar flickor. När mammor pratar med pojkar använder de
sig av en hurtig och dov röst (Graf, 1991). Gens (1998) anser att pojkar sällan tränas i verbal
kommunikation. Han anser att pojkars språkträning innehåller få eller inga ord om upplevelser
och känslor. Författaren menar att vi vuxna måste tala på samma sätt till flickor och pojkar,
med samma flöde och konversationsteknik. Enligt Einarsson & Hultman (1984) pratar flickor
och kvinnor inte i lika stor utsträckning som pojkar och män i stora sammanhang. Kvinnor
stimuleras inte till att tala på grund av deras lugna, försiktiga och fogliga sätt. Detta kan vara
en följd av att kvinnor av tradition har arbetat inom familjen som kan liknas vid en liten grupp.
När kvinnor sökte sig till offentliga sammanhang var deras status inte lika hög som männens.
Kvinnor hade inte samma drivkraft som männen att tävla och hävda sig utanför hemmet. 

Konflikter mellan pojkar handlar nästan alltid om makt och kontroll. Dessa tvister är ofta
bullriga och väl tydliga. Flickors konflikter syns knappt för de är oftast tysta och på direkta
frågor säger de att det inte är någonting. På förskolan hävdar pojkar sitt territorium, de
bestämmer över leksaker och beslutar vilka barn som får leka med vilka. Om det uppstår en
konflikt på förskolan mellan en pojke och dennes fröken handlar det väldigt ofta om vem som
har makten på förskolan. Ofta har pojken ett övertag då denne är fostrad till att använda makt
(Gens, 1998). När flickor leker har de lätt för inlevelse och goda förmågor att upptäcka vad
andra människor behöver. Flickor har bra insikter i relationer människor emellan. Pojkars lek
går mer ut på att ta demokratiska beslut och göra sig hörd i större sammanhang. De
egenskaper som i dagens skola har högsta prioritet är de som pojkarna redan är tränade i
genom lek (Graf, 1991). När flickor leker rollekar använder de sig av ett viktigt och styrande
verktyg, nämligen den muntliga kommunikationen. Flickor tränar språket i högre grad än vad
pojkar gör. Den verbala kontakten för flickor är den huvudsakliga sysselsättningen, vad de gör
är sekundärt (Gens, 1998). 

Samhällsbilden är på väg att ta ny form enligt professorn R.W. Connell (2006). Han skriver i
boken Om genus att maktrelationerna i samhället under senare tid påvisar stora förändringar i
hela världen när det gäller jämställdhet. Connell anser att kvinnans roll är under omvandling,
där mannens självklara roll som ledare hotas. Kvinnan börjar ta plats inom bland annat
organisationer, institutioner och fackföreningar.  Han menar att då kvinnan är i underordnad
ställning är hon den som vinner mest på en maktförändring. I och med att kvinnorna ville
förändra sin ställning i samhället, uppstod de feministiska rörelserna. De påbörjade ett arbete,
som fortfarande pågår, att förändra och förbättra kvinnans ställning i samhället (Connell,
2006).

Samtalsstil

Tidigare forskning påvisar att flickor/kvinnor och pojkar/män har olika samtalsstilar vilket kan
läsas i boken Samtalsanalys (1996), skriven av Catrin Norrby. Flickor/kvinnor talar om privata
ämnen, de lägger märke till varandras intressen och talar om andra människor och relationer.
Denna typ av samtalsstil lägger tonvikten på gemenskap och vi-känsla. Pojkar/män undviker att



vara alltför personliga. Deras samtalsstil är mer hierarkiskt formad och har en tydlig
statusorientering vilket kan leda till konkurrens och försök till att dominera i diskussionen.
Detta kan yttra sig genom att pojkar/män avbryter och tar ordet. Både kvinnor och män
använder sig av stödsignaler såsom hm, ja, åh, vad säger du? Kvinnors samtal präglas mer av
sådana små signaler, dessa är även av större variation. Detta anser Norrby (1996) är en
antydan till att kvinnor har en större inlevelseförmåga i samtal. Författaren och
samtalsforskaren Viveka Adelswärd (1999) menar i boken Kvinnospråk och fruntimmersprat
att samtidigt tal uppfattas som ett sätt att få stöd och tillskansa sig större talutrymme. Men att
tala i mun på varandra behöver inte alltid betyda att talarna tävlar om ordet. Det kan snarare
bero på att en av talarna vill visa sin iver över att få vara delaktig i samtalet. ”Hon talar ivrigt,
inte för att tysta den andra, utan för att stödja och visa engagemang.” (Adelswärd, 1999:35)
Vidare skriver författaren att kvinnors tal slingrar sig in i varandra, de delar på talutrymmet i
sina samtal medan män oftare vill använda sig av en-åt-gången-principen, det vill säga inget
samtidigt tal. 

Flickors och pojkars roll i skolan

Det är inte bara föräldrar och syskon som påverkar barnet när det gäller könsspecifika
föreställningar, även förskola och skola gör det. I publikationen Visst är vi olika säger Solveig
Hägglund, författare till artikeln ”Hurra det blev en pojke!” att flickors och pojkars relation till
förskola och skola är olika och med det menar hon att flickor och pojkar utvecklar olika roller i
förhållande till verksamheten. Deras skolsituation påverkas mycket av deras könstillhörighet
(Utbildningsdepartementet, 1993). Ingemar Gens (1998) skriver om en studie vid en förskola
där personalen ansåg att de var jämställda och behandlade flickor och pojkar lika.
Undersökningen gick ut på att ta reda på hur många ord pedagogerna använder vid påklädning.
Personalen blev chockad av resultatet. Det visade sig att förskolepersonalen behandlade barnen
olika, de talade tio gånger mer med flickorna än med pojkarna. Pedagogerna samtalade med
flickorna medan pojkarna fick direkta tillsägelser eller uppmaningar, så som ’”Klä på dig! Kom
hit! Knyt skorna! Var tyst! Kan du aldrig…! Och så vidare”’ (Gens, 1998:41). Det visade sig
att när pojkarna skulle tala med personalen på förskolan gjorde pojkarna likadant det vill säga
med att ge order ”’Hjälp mig! Fort! Fröken knyt! Etcetera”’(Gens, 1998:41). Detta resultat
fick personalen att rannsaka sig själva. De menade att pojkarnas iver att fort komma ut var
anledningen till att pojkarna endast fick tillsägelser och uppmaningar som inte ledde till längre
samtal. Vid samma förskola gjordes en ny undersökning där personalen nu medvetet gav
flickor och pojkar lika mycket uppmärksamhet. Då kom nästa överraskning. Pojkarna hade inte
alls bråttom ut, de valde att ta det lugnt och prata klart med personalen. Här menar Gens
(1998) att personalens förväntan på barnen styrde deras handlande.

Författaren Elisabet Öhrn menar i artikeln ”Flickor - finns dom?” i publikationen Visst är vi
olika! (Utbildningsdepartementet, 1993), att livet i klassrummet domineras av pojkar, de syns
och hörs mest. Pojkar är mer aktiva än flickor i klassrummet när det gäller att ge kommentarer
och synpunkter på undervisningen och ämnesinnehållet. De får också mer uppmärksamhet av
läraren och de tar även mer plats rent fysiskt. Pojkarnas sätt att agera gör att de blir mer
synliga än flickor i klassrummet. Klassrummets offentlighet är en scen där det gäller att visa
upp sig i en stor grupp, och många elever har olika strategier i det offentliga rummet beroende
på vilket kön eleverna har, skriver författarna Harriet Bjerrum Nielsen och Monica Rudberg
(1995). Fastän flickor har lätt att glida in i rollen som elev är det pojkar som har bättre
förutsättningar och lättare för att ta för sig i klassrummet.  Den pojke som klarar av att vara



rolig, duktig och fräck får de andra pojkarnas erkännanden. För flickor är det annorlunda. De
är inte lika intresserade av klassrummets offentlighet då det inte ger något emotionellt och
socialt utbyte. Vidare anser författarna att klassrummets offentlighet är raka motsatsen till det
hemliga och icke offentliga som ett vännineförhållande är. Hos flickor finns inte någon
konkurrens i klassrummet, som är vanligt hos pojkar. En flicka får erkännande från andra
flickor genom att visa förtrolighet och personlig uppmärksamhet och inte genom offentlig
konkurrens. Flickor är fokuserade på läraren när det gäller klassoffentlighet, de vill vara till
lags och ha lärarens uppmärksamhet, vilket de ofta får då deras sociala förmåga gör att de har
lätt för att upptäcka lärarens förväntningar samt förstår vad det innebär att vara elev. Pojkar är
inte intresserade av läraren som person utan deras uppmärksamhet vänder sig lika ofta mot
andra pojkar i klassen som till läraren (Bjerrum Nielsen & Rudberg, 1995).

Öhrn (Utbildningsdepartementet, 1993) anser att flickor och pojkar får olika slags uppgifter i
klassrummet. Flickor tilldelas de reproducerande uppgifterna som att läsa högt och ge korta
faktasvar. Detta bygger upp och binder samman lektionerna. Pojkar däremot får fler uppdrag
som handlar om kunskap där de kan använda sig av sina egna beskrivningar. Öhrn menar att
den uppmärksamhet som pojkarna tar och får av läraren hör ihop. Pojkarnas gärningar är oftast
sådana att läraren känner sig tvingad att ge uppmärksamhet till dem, både för respons men
också för att ta kontrollen över situationen i klassrummet.  Det är inte alltid den elev som är
utåtriktad aktiv som blir synlig för läraren.  Det hela handlar om vem eleven är. Vidare anser
Öhrn att de pojkar som är tysta och drar sig undan ägnar sig läraren mer tid åt än vad denne
gör åt de tillbakadragna flickor som då fortsätter att vara tysta och osynliga. I boken
Genuspedagogik (2003) hävdar däremot författaren Kajsa Svaleryd att de tysta pojkarna glöms
bort i arbetet med att lyfta fram de tysta flickorna. En större ansträngning läggs på att få de
tysta flickorna att våga tala. Författaren menar att vid de situationer där pedagogen försöker
dämpa de högljudda pojkarna glömmer denna samtidigt bort att dämpa de högljudda flickorna.

En undersökning gjord av Einarsson & Hultman (1984) visar att det är skillnad på hur mycket
en enskild elev talar under en skoldag. Det finns i varje klass en litet antal elever som pratar
mycket, det är tre-fyra pojkar och en eller några flickor. Men den största delen av eleverna
talar tämligen lite offentligt under skoldagen. För det mesta handlar det om någon eller några
meningar och det finns några få elever som aldrig yttrar sig offentligt i klassrummet. Dessa
elever består av fyra-fem flickor och eventuellt någon pojke i varje klass. Författarduon skriver
att även om flickor är aktiva och talar mycket under en lektion är det ändå pojkarna som tar
över talaktiviteten när det ställs krav på eleverna när det ska talas i offentliga sammanhang.
Einarsson & Hultman (1984) menar att flickorna har blivit offentlighetens tigare medan
pojkarna har blivit betrodda offentliga talare. 

Flickor och pojkar talar om helt olika saker och på olika sätt när ordet är fritt i klassen, skriver
Bjerrum Nielsen och Rudberg (1995). Precis som Norrby (1996) menar författarna att
flickhistorier handlar om personliga och emotionella saker gärna tagna från den egna
familjekretsen. Flickorna vill inte imponera eller underhålla, de vill istället framhålla likhet och
gemensamma erfarenheter främst då med läraren. Pojkhistorier handlar mer om att överraska
lyssnare, de ska bli överväldigade samtidigt som det ska vara roligt. Det viktiga i pojkhistorier
är att överträffa den föregående talaren. För det mesta får flickhistorier lite respons då
historierna anses vara upprepningar. Läraren ger en kort och vänligt kommentar som avslutar
samtalet. Pojkhistorier däremot får en reaktion av läraren på själva innehållet då läraren frågar
vidare. Författarna menar att lärarresponsen på flick- respektive pojkhistorier i klassrummet



hänger ihop med hur eleverna själva tar initiativ. Oftast nöjer sig flickorna med responsen från
läraren och de tar sällan ansats till att fortsätta diskussionen. Pojkarna tar till orda då läraren
gett respons och då fortsätter samtalet. Bjerrum Nielsen och Rudberg (1995) säger att
flickhistorier får en lärarrespons i genomsnitt medan pojkhistorier får två. 

Flickor uppfostras i skolan att tala mindre och mindre fast de är mer verbalt tränade än pojkar.
Det innebär att flickornas självförtroende att tala i större sammanhang blir sämre. När de sedan
uppnår gymnasieåldern har flickorna tystnat. I klasser med 25-30 elever är det svårt för flickor
att hävda sig eftersom de inte blivit övade att tala i större grupper (Graf, 1991).
Fortsättningsvis skriver Graf att klassrumssituationen handlar om att visa sig, göra sig hörd och
utmärka sig i och inför en grupp. Detta är något som pojkar, mer än flickor, är vana vid att
göra. Pojkarna är de som kan hävda sig i klassrummet och de är angelägna om att göra det.
Detta betyder inte att flickor är tysta, att de inte vill delta i storgruppsdiskussioner. Flickor
yttrar sig gärna i helklass, bara ämnet är av intresse. Precis som Graf, påvisar Öhrn
(Utbildningsdepartementet, 1993) att flickors intressen, sociala och mänskliga relationer, inte
är lika framträdande i skolan. Det visar sig att när lektioner handlar om flickors intresse då är
de med i samtalet, innehållet är det viktiga om flickor vill delta. I de klasser där flickor har en
stark ställning har de diskussioner som tagits upp i klassen ofta lutat mot sociala och personliga
frågor.

Pedagogens förväntningar

Öhrn (Utbildningsdepartementet, 1993) skriver att bråkiga flickor i klassrummet bryter mot
alla förväntningar vi har om hur skolflickor ska uppföra sig. Pojkar som bråkar och är stökiga i
skolan är någonting som däremot är förväntat av dem. Även om flickor anses vara lättare att
disciplinera, därför att de är mer välanpassade än pojkar, är bråkiga flickor svårare att handskas
med. Dessutom tycks flickor reagera personligt på kritik vilket är ett tecken på att de har en
annan relation till läraren än vad pojkar har. Pojkar kan lättare än flickor ta en tillrättavisning
av läraren och sedan låta det vara glömt. Författaren menar att skolan saknar strategier för hur
de ska handskas med beteenden hos bråkiga flickor. Somliga pedagoger hävdar att det finns
skillnader i vilket ämne som flickor respektive pojkar är bra på menar Hedlin (2006). Hon
skriver att vissa lärare tycker att flickor har en naturlig fallenhet för språk vilket medför att
flickor har en viss språkgen. När det gäller pojkar är de bättre på matematik än vad flickorna
är, därför anses pojkar ha ett genetiskt anlag för matematik. 

Syfte

Syftet med vårt arbete är att undersöka hur talutrymmet är fördelat i klassrummet mellan
flickor och pojkar samt elevers och lärares uppfattningar om talutrymmet mellan flickor och
pojkar.

Metod

Val av metod

Enligt professor Jan Backman (1998) finns det två olika undersökningsmetoder, kvalitativa och
kvantitativa. Den kvantitativa undersökningsmetoden karakteriseras av att den använder sig av
siffror och tal och resulterar i mätbara resultat, så som tabeller och diagram. Den kvalitativa



undersökningsmetoden utmärks av de verbala utformningarna både i skrift och i tal. ”Utsagor
sker verbalt och instrumenten består av det traditionella ’ordet’.” (Backman, 1998:31). Jan
Hartman (1998) menar att en kvantitativ undersökning också innehåller olika moment. Han
beskriver första som planeringsfasen. Den innehåller två olika delar varav den ena är
formulerandet av syfte och det andra är utformning och planering av studien. Insamling av data
är nästa fas i undersökningen. I denna samlas data in för att senare analyseras i den sista fasen
som är analyseringsfasen. Vidare skriver Hartman att den kvalitativa undersökningsmetoden i
motsats till den kvantitativa metoden, inte är intresserad av mätbara resultat eller siffror, utan
att få en förståelse för den livssituation människorna i studien har. Två av de vanligaste
undersökningsmetoderna är intervju och observation skriver författaren Jan Hartman (1998).
För att få svar på vårt syfte ansåg vi att intervjuer och observationer var de mest lämpade
metoderna, därav är vår undersökning är en kombination av kvalitativ och kvantitativ karaktär.

Intervjuer

Enligt författarna Runa Patel & Bo Davidsson (1998) är intervjuer en vetenskaplig teknik för
att inhämta information. Till skillnad mot observationer sker intervjun med hjälp av frågor.
Tekniken innebär att insamlingen av svaren blir personlig eftersom intervjuaren och
informanten samtalar. Om en intervju har standardiserade frågor kommer frågorna i exakt
samma ordningsföljd och frågorna är identiska för varje intervjuperson. Om tanken är att
kunna jämföra och generalisera, lämpar sig standardiserade intervjuer (Patel & Davidsson,
1998). Genom att ha en hög grad av standardisering är sannolikheten till att få likartade svar
större menar Hartman (1998). ”Ordningsföljden är viktig eftersom hur man besvarar en fråga
kan styras av hur man redan har besvarat andra frågor. Hade man fått samma fråga tidigt i
intervjun hade man alltså kanske besvarat den annorlunda”. (Hartman, 1998:199) Vid
ostandardiserade intervjuer eller intervjuer med låg grad av standardisering, utformas frågorna
medan intervjun pågår och i den ordningsföljd som känns lämplig vid det tillfället (Patel &
Davidson, 1998).

När det gäller att banda intervjuer menar Patel & Davidsson (1998) att nackdelen är att det tar
lång tid att skriva ut samtalet och att bandspelaren kan hämma informanten, vilket i sin tur kan
påverka svaren. ”Det är som regel inga problem att få intervjupersonerna att prata inför en
bandspelare, men ändå händer ofta något när man stänger av den. Personerna börjar prata mer
spontant och är inte längre lika angelägna om att framstå som t ex logiska och förnuftiga.”
(Patel & Davidsson, 1998:70). Författaren Steinar Kvale (1997) nämner att det är vanligt att
använda sig av bandinspelning vid intervju, då kan intervjuaren koncentrera sig helhjärtat på
det som sägs. Kvale menar även att det är viktigt med anonymitet, den intervjuade måste få
vara anonym. Allt som kommer fram under intervjun som är av personlig karaktär ska
behandlas konfidentiellt. För att den intervjuade ska kunna känna sig trygg och vilja tala fritt
bör intervjuaren skapa en miljö som inger förtroende och ömsesidig respekt. I en trygg miljö
kan olika uttryck, gester och tonfall kan lättare komma vilket kan ha betydelse för intervju.
Kvale betonar också att för att få en bra kvalité på intervjun ska intervjuaren ha kunnande om
det område som ska undersökas. För att bli en bra intervjuare anser Kvale att det bästa sättet
är att öva genom att intervjua. ”Att lära sig att bli intervjuare sker genom att intervjua” (Kvale,
1997:136). Han menar att det inte räcker med att läsa sig till att bli en bra intervjuare, det krävs
träning (Kvale 1997). Enligt Hartman (1998) finns det olika sätt att välja ut vilka som ska få
delta i en undersökning. En av metoderna är tillfällighetsurval som går ut på att välja dem som



finns tillgängliga. Fördelen med tillgänglighetsurval är att det är snabbt och enkelt. Nackdelen
med tillgänglighetsurval kan vara att urvalsgruppen inte blir representativt för hela
befolkningen.

Genomförande av intervju

Syftet med både elev- och lärarintervjuerna var att få deras uppfattning om hur talutrymmet är
fördelat mellan flickor och pojkar. För att få reda på detta har intervjuer utförts, den första i
form av en elevintervju (bilaga 2) och den andra i form av en lärarintervju (bilaga 3). Våra
frågor vid samtliga intervjuer var av standardiserad karaktär där varje person som intervjuades
fick besvara samma frågor i exakt likadan turordning som enligt Hartman (1998) beskrivs som
standardiserande. Vi intervjuade en flicka, en pojke och en lärare i vardera klass som valdes ut
enligt tillgänglighetsurvalsprincipen. Hartman (1998) menar att den är snabb och enkel och det
överensstämde med våra önskemål.  För att få en bra intervju menar Kvale (1997) att den
intervjuade ska känna sig trygg och harmonisk. Därför valde vi att utföra intervjuerna med
endast en av oss tre för att få en så bekväm situation för den intervjuade. Vi tror att om det är
flera som utför intervjun kan den som blir intervjuad känna sig i underläge. Alla intervjuer
skedde enskilt i ett klassrum. De som skulle bli intervjuade tillfrågades om tillåtelse att banda
intervjuerna och samtliga accepterade. En fördel med bandade intervjuer är enligt Kvale (1997)
att det då är lättare att koncentrera sig på det som sägs samtidigt som vi får med mer
information samt pauser och tvekningar som kan ha betydelse för intervjun. Därför valde vi att
ha med bandspelaren som stöd vid både elev- och lärarintervjuerna. Trots nackdelar med att
använda bandspelare såg vi fler fördelar än nackdelar. Vi uppfattade bandspelaren som en
tillgång. 

Observationer

Observationer är, liksom intervjuer, en av de vetenskapliga tekniker som används för att samla
information enligt Patel & Davidsson (1998). De anser att denna metod är bra när
undersökningen är avsedd att upptäcka beteenden och skeenden i naturliga situationer. Med
beteenden avses inte bara kroppsliga handlingar utan också verbala uttryck. Författarna menar
att planeringen och informationen av observationen bör vara systematisk, det vill säga att
observationen ska ha en tydlig avgränsning och struktur. En annan fördel som finns med
observationer är enligt Hartman (1998) att det inte medför extra arbete för dem som
observeras. Författaren nämner att även nackdelar finns, observation som metod är dyr och
tidskrävande för den som ska observera. Det finns två typer av observationer, strukturerad och
ostrukturerad skriver Hartman. I den strukturerade observationen undersöks ett speciellt
beteende och händelseförlopp som är kopplat till ett särskilt syfte. Den ostrukturerade
observationen har inget förutbestämt beteende som ska observeras utan hela händelseförloppet
undersöks och analyseras (Hartman, 1998). 

Ett observationsschema är enligt författarna Lena Rubinstein Reich och Bodil Wesén (1986),
bra att använda när observationen begränsas till ett visst område, i vårt fall talutrymmet i
klassrummet. De menar i boken Observera mera! (1986) att ett observationsschema kan
utformas på enkelt sätt, jämfört med löpande text. Nackdelen med ett observationsschema är
att andra oväntade men viktiga händelser inte kommer med. Patel & Davidsson (1998) menar
att en känd och en okänd observatör kan upptäcka olika saker som händer i klassrummet. En
okänd observatör kan medföra att eleverna beter sig mer ”normalt” medan en känd observatör



har större möjlighet att ställa frågor till de observerade. Författarna Per-Gunnar Svensson &
Bengt Starrin skriver i boken Kvalitativa studier i teori och praktik (1996) att beroende på vad
som undersökt måste den observerande inta olika positioner i förhållande till vad syftet är med
observationen. ”Syftet är att föröka se verkligheten som de sociala aktörerna själva ser den,
vilket kräver att forskaren så långt möjligt låter sig införas i den värld han/hon studerar”.
(Svensson & Starrin, 1996:13) Ibland krävs total ”osynlighet” där informanterna inte i förväg
får vetskap om observationen. I andra fall kan det vara nödvändigt att vara helt öppen med
observationen och vad som ska observeras. En ytterliggare variant är att delvis delge
informanterna om orsaken till observationen men utelämna viss information (Svensson &
Starrin, 1996). 

Genomförande av observation

De observationer vi genomförde var av kvantitativ struktur, det vill säga vi noterade antalet
inlägg för flickor respektive pojkar med hjälp av ett observationsschema (bilaga 1) som sig bör
enligt Rubinstein Reich och Wesén (1986). Vid observationen, som skedde vid två 30 minuters
lektioner i varje klass, kom två av oss tre att medverka som observatörer varav en observerade
flickorna och en observerade pojkarna. Vi valde att vara två observatörer istället för en
observatör, för att hinna dokumentera alla inlägg som gjordes i klassrummet. En observatör
var känd för eleverna och en okänd, Patel & Davidsson (1998) menar att då kan
observatörerna upptäcka olika beteende hos dem som observeras. Vår funktion under
observationen var att inta en passiv roll för att så lite som möjligt påverka elevernas beteenden,
detta är enligt Svensson & Starrin (1996) ett förhållningssätt som kan intas som observatör. Då
lärarna inför observationen ville veta vad syftet var informerade vi dem om detta. Eleverna fick
endast veta om observationen men inte dess avsikt. Detta för att undvika påverkan av
elevernas naturliga beteenden i klassrummet (Svensson & Starrin, 1996). Vid vår studie som
gjordes när det gäller talutrymmet i klassrummet, har elevobservationer gjorts där antalet
yttrandetillfällen hos flickor respektive pojkar noterats. Med talutrymme menar vi antalet
inlägg eller samtal som är avsedda att höras i hela klassen. Så kallat ”kompisprat” har inte
tagits i beaktning, inte heller längden på yttrandet, utan endast antalet inlägg mätt i antal
gånger har registrerats med ett streck på ett observationsschema (bilaga 1). I vår studie har vi
riktat in oss på att endast undersöka elevernas talutrymme, vi har bortsett från lärarens tal. 

Bearbetning och sammanställning av intervjuer och observationer

Enligt Kvale (1997) kan det vara tröttande att läsa långa och tråkiga intervjuresultat, därför
valde vi att lyfta en del av frågorna till diskussion detta för att arbete skulle bli läsvänligt. En
sammanfattning av intervjusvaren finns att läsa i bilagor (bilaga 4-7). Tabeller och figurer är
enligt Backman (1998) ett komprimerande och informationsrikt sätt att redovisa resultat på.
Vidare menar Backman att stapeldiagram är det mest användbara och lättöverskådliga
diagrammen. För att våra observationsresultat ska vara lätta att förstå har vi valt att presentera
dessa i stapeldiagram med en förklarande text under.

Urval



Informanterna i vår undersökning bestod av elever i två klasser i år 5 samt deras lärare, på två
olika skolor i Sverige. Den första klassen vi undersökte, klass A, bestod sammanlagt av 16
elever, varav 10 flickor och 6 pojkar. Den andra klassen, klass B, bestod sammanlagt av 12
elever, varav 6 fickor och 6 pojkar. Valet föll på klasserna eftersom antalet flickor och pojkar
var relativt jämnt fördelat samt att vi gjort vår VFU vid informanternas skola. I klass B
arbetade två lärare, en kvinna och en man. Då det var ett tillfällighetsurval som skulle avgöra
vem av lärarna vi skulle intervjua, skedde ännu en lottning mellan dessa. Lotten föll på den
kvinnliga läraren. Lottning skedde även vid valet av vilka elever som skulle bli intervjuade. Ur
klasserna lottade vi ut en flicka och en pojke för att tillfällighetsurvalet skulle få avgöra även
här, samt att varken vi, eleverna eller lärarna medvetet skulle kunna påverka resultatet. 

Bortfall

Vid observation ett i klass A saknades fyra flickor. Under den andra observationen i klass A
var en flicka frånvarande. Vid det första observationen i klass B var tre av pojkarna 13 minuter
försenade till lektionen och anslöt till klassrummet när observationen pågått i 3 minuter. Under
observation två i klass B avvek en pojke i 10 minuter.

Resultat

Nedan presenteras de resultat vi fick från observationerna samt valda delar av elev- och
lärarintervjuer som är relevanta för vårt syfte. En sammanfattning av elev- och lärarintervjuerna
finns att läsa i bilagor (bilaga 4-7). 

Sammanställning av observationer

Klass A år 5

Observation 1   Observation 2

Ämne: Matematik   Ämne: Svenska/Samhällsorientering
Totalt antal elever: 16   Totalt antal elever: 16
Antal flickor: 6 Antal flickor: 9
Antal pojkar: 6   Antal pojkar: 6
Frånvaro: 4 flickor Frånvaro: 1 flicka



Figur 1: Totalt antal inlägg av flickor respektive pojkar i klass A mätt i olika ämnen. Figuren
visar att under matematiklektionen var antalet inlägg relativt lika mellan könen medan det
under svenska/samhällsorientering var flickorna som dominerade talutrymmet.

Den första observationen som utfördes skedde under en matematiklektion. Närvarande
förutom eleverna var en lärare samt två observatörer. Första halvan av lektionen började med
nutidsorientering där eleverna gjorde veckotipset. Denna lektion var lärarstyrd, det vill säga
eleverna svarade genom handuppräckning på lärarens frågor. Vid detta tillfälle hade läraren
största delen av talutrymmet, men eleverna kom till tals när de skulle framföra sina svar. Andra
halvan av lektionen presenterade eleverna resultatet av sin hemläxa. Det var nästan alltid
samma elever, både flickor och pojkar, som talade och de elever som bidrog med få yttranden
gjorde det när de blev tillfrågade av läraren. Fördelningen av antalet flickor respektive pojkar
var lika, men trots detta stod flickorna för 86 inlägg och pojkarna stod för 71 inlägg av de
yttranden som eleverna gjorde, och som figur 1 visar. Procentuellt sett nyttjade flickorna 55
procent av talutrymmet medan pojkarna nyttjade 45 procent av talutrymmet under detta
observationstillfälle. Vid detta observationstillfälle förekom det inga spontana inlägg från
eleverna. 

Det andra observationstillfället var en lektion i svenska/samhällsorientering. Närvarande
förutom eleverna var en lärare samt två observatörer. Den innehöll en diskussion kring ett
informationsbrev från rektorn som handlade om skolans cafeteria. Pojkarna var under denna
lektion verbalt mindre aktiva och diskussionen engagerade framförallt flickorna, vilket också
visar sig i figur 1, där flickorna klart dominerar det totala antalet inlägg. Vid tillfället noterades
75 inlägg för flickorna och 18 inlägg för pojkarna av de yttranden som eleverna gjorde. Det
innebär att flickorna stod för 80 procent av talutrymmet medan pojkarna stod för 20 procent av
talutrymmet under detta observationstillfälle. Noteras bör att pojkarna var i minoritet.

Klass B år 5

Observation 1    Observation 2



Ämne: Engelska    Ämne: Matematik
Totalt antal elever: 12    Totalt antal elever: 12
Antal flickor: 6 Antal flickor: 6
Antal pojkar: 6  Antal pojkar: 6
Frånvaro: 0  Frånvaro: 0

Figur 2: Totalt antal inlägg av flickor respektive pojkar i klass B mätt i olika ämnen. Figuren
visar att under engelska lektionen dominerades talutrymmet av pojkarna medan det under
matematiklektionen var jämt fördelat mellan flickor och pojkar. 

Den första observationen som utfördes skedde under en lektion i engelska där eleverna hade
hörövning följt av högläsning, därefter arbetade eleverna i sina egna arbetsböcker. Närvarande
förutom eleverna var två klasslärare samt två observatörer. Flickornas och pojkarnas inlägg
skedde i huvudsak när de blev tillfrågade av läraren eller när de ville be läraren om hjälp. Dock,
hade pojkarna avsevärt fler spontana utrop rakt ut i klassrummet. Vid observationstillfället var
elevantalet lika könen emellan. Flickorna stod för 36 inlägg medan pojkarna stod för 115
inlägg av de yttranden som eleverna gjorde. Av det totala talutrymmet stod flickorna för 24
procent medan pojkarna stod för 76 procent av talutrymmet under detta observationstillfälle. 

Den andra observationen var en matematiklektion där eleverna arbetade i matematikboken.
Närvarande förutom eleverna var två klasslärare samt två observatörer. Majoriteten av
flickornas och pojkarnas inlägg var att få lärarens uppmärksamhet när de var i behov av hjälp.
Figur 2 visar att både flickorna och pojkarna var lika aktiva under matematiklektionen när det
gäller talutrymmet i klassrummet. Vid tillfället hade flickorna 31 inlägg, pojkarna hade 33
inlägg av de yttranden som eleverna gjorde. Flickorna stod för 48 procent av talutrymmet
medan pojkarna stod för 52 procent av talutrymmet under detta observationstillfälle.

Elevintervjuer



Nedan följer utdrag ur intervjuer som visar hur eleverna uppfattar talutrymmet i klassrummet.
En sammanfattning av intervjusvaren finns att läsa i bilagor (bilaga 4-7).

Vilka tycker du talar (diskuterar, frågar, samtalar) mest under lektionerna inför sina
klasskamrater (inte kompisprat), flickorna eller pojkarna?

Klass A: Både flickan och pojken tyckte att flickorna talar mest.

Klass B: Här tyckte flickan och pojken att det är pojkarna som har störst talutrymme i
klassrummet. 

Upplever du att flickor respektive pojkar får tala till punkt eller blir de avbrutna? Om
så är fallet, är det av en flicka eller en pojke?

Klass A: Pojken upplever att en del pojkar avbryter sina klasskamrater medan flickan tycker att
det är både pojkar och flickor som avbryter. Hon menar att om någon flicka berättar någonting
då vill andra flickor berätta likadant, och då avbryter de varandra.  

Klass B: Både flickan och pojken upplever att pojkarna och flickorna blir avbrutna av en del
pojkar. Flickan menar att en del pojkar vill höras. ”Vi blir avbrutna av pojkarna, de vill höras.”

Talar flickor respektive pojkar mer eller mindre när de är åtskilda?

Både flickan och pojken tycker att pojkarna talar mer när flickorna och pojkarna är åtskilda.
Pojken sa: ”Ja, det blir ganska mycket prat. Då får vi prata om vad vi vill utan att någon stör”.
Flickan tror att pojkarna då vågar prata mer när de bara är killar.

Vågar flickor/pojkar säga vad de tycker inför sina klasskamrater?

Pojken i klass B menade att eleverna inte törs säga vad de tycker i helklass. Han sa, ”Flickorna
kanske inte vågar, de kanske är blyga”. Flickan sa att hon törs säga vad hon tycker inför
klassen, men hon tror att inte alla flickor gör det, framförallt när det gäller idrott.

Berätta lite mer om hur du uppfattar talutrymmet i klassen

Klass A: Pojken säger att pojkarnas talutrymme i klassrummet inte är stort under lektionerna.
Han menar också att de talar mer om egna intressen och dylikt på rasterna. Flickan säger att en
del flickor talar mycket när de får tala fritt. ”Man kan säga att flickorna är lite mer modiga, om
man säger så”. Hon menar att pojkarna tisslar och tasslar men också att de pratar med varandra
när det är tystläsning. Vidare berättar flickan att när eleverna ska skriva egna berättelser då
skriker pojkarna rakt ut till någon annan pojke vad de ska skriva om. Därefter går pojkarna till
varandra ”hela tiden” och visar vad de har skrivit.

Klass B: Här säger flickan att pojkarna pratar mest. Pojken har ingen kommentar.

Sammanställning av elevintervjuer



I klass A är det flickorna som dominerar talutrymmet medan det i klass B är pojkarna som har
det största talutrymmet. Eleverna i klass A upplever att det är både flickor och pojkar som
avbryter varandra medan det i klass B är vissa pojkar som avbryter sina klasskamrater då de
pratar. Flickan i klass A anser att flickorna är lite modigare än pojkarna. Flickan i klass B säger
att pojkarna pratar mest. 

Lärarintervjuer

Nedan följer utdrag ur lärarintervjuer som visar hur lärarna uppfattar talutrymmet i
klassrummet. En sammanfattning av intervjusvaren finns att läsa i bilagor (bilaga 4-7).

Hur upplever du att talutrymmet är fördelat mellan flickor och pojkar?

Lärare A: Läraren upplever att flickors talutrymme är 70 procent medan pojkars talutrymme är
30 procent.

Lärare B: Läraren tycker att det är pojkarna som pratar mest, dock finns det några pojkar som
är tysta. Hon anser att flickorna är ganska tysta.

Vilka tycker du talar (diskuterar, frågar, samtalar) mest under lektionerna inför sina
klasskamrater (inte kompisprat), flickorna eller pojkarna?

Lärare A: Flickor i klass A är de som talar mest under lektionerna inför sina klasskamrater.
Läraren tror att det beror på att flickorna är något fler i antal än pojkarna, men hon tror även
att det beror på vilket samtalsämne som lyfts i klassrummet. Läraren upplever att om
diskussionsämnet inte är intressant för pojkarna, drar de sig tillbaka och lyssnar. ”Jag tror att
vissa tänker efter av eleverna, det finns ju både flickor och pojkar men speciellt pojkar, har de
ingenting att säga då är de tysta.”

Lärare B: Hon säger att det är pojkars röst som hörs mest och berättar att det i klassen finns
några blyga flickor som inte gärna talar inför sina klasskamrater under lektionen. Vidare säger
läraren att pojkarna inte är blyga, de pratar gärna om sådant som de anser är intressant inför
sina klasskamrater. 

Vilka tycker du talar (diskuterar, frågar, samtalar) mest under lektionerna inför sina
klasskamrater (inte kompisprat), flickorna eller pojkarna?

Flickor i klass A är de som talar mest under lektionerna inför sina klasskamrater. Lärare A tror
att det beror på att flickorna är något fler i antal än pojkarna, men hon tror även att det beror
på vilket samtalsämne som lyfts i klassrummet. Läraren upplever att om diskussionsämnet inte
är intressant för pojkarna, drar de sig tillbaka och lyssnar. ”Jag tror att vissa tänker efter av
eleverna, det finns ju både flickor och pojkar men speciellt pojkar, har de ingenting att säga då
är de tysta.”

Upplever du att flickor respektive pojkar får tala till punkt eller blir de avbrutna? Om
så är fallet, är det av en flicka eller en pojke?



Lärare A: Läraren tycker att flickorna är de som avbryter när en klasskamrat talar. Hon menar
att det beror på att flickorna är ivriga att få tala själva.

Lärare B: Hon anser att det är en del pojkar som avbryter sina klasskamrater. ”Det finns de
som inte orkar lyssna, man orkar inte lyssna utan måste alltid själv vara i etern.” Läraren
berättar att pojkarna är ivriga, hetsiga och orkar inte lyssna. Flickorna avbryter aldrig sina
klasskamrater, de lyssnar menar läraren, ”De lyssnar, de är som mognare på något sätt”.

Finns det lektioner (ämnen) där flickor respektive pojkar talar mest?

Flickorna talar mer vid lektioner som innehåller känslor, beteenden och egna erfarenheter. De
talar också mycket vid olika diskussionstillfällen. Lärare A tycker att pojkarna kommer fram
när ämnet är av intresse för dem som olika rekord och popgrupper. Pojkarna blir generellt mer
tillbakadragna och tysta när ämnen som känslor och egna upplevelser diskuteras.

Berätta lite mer om hur du uppfattar talutrymmet i klassen

Lärare A: Läraren berättar att det är flickorna som dominerar talutrymmet i klassen, hon
upplever att det är fantastiskt att pojkarna orkar lyssna på flickorna. Vidare menar läraren att
hon ibland måste be flickorna att sluta prata, vilket hon tycker är beklagligt. Hon säger att hon
gör det för att få en balans mellan flickornas och pojkarnas talutrymme i klassen. Läraren
uppfattar att de tysta eleverna talar endast när de har någonting att säga eller när de är i en
grupp med färre elever.

Lärare B: Det är pojkarna som dominerar talutrymmet i klass B, vidare menar läraren att
eleverna har vitt skilda intressen ”de är som på olika plan, det är Venus och Mars ungefär”.

Sammanställning av lärarintervjuer

Läraren i klass A säger att det är flickorna som dominerar talutrymmet i klassrummet, hon tror
att detta till viss del kan beror på att flickorna är fler i antal. Hon tycker också att det är
flickorna som avbryter sina klasskamrater. Läraren i klass B menar att det är pojkarna som
dominerar talutrymmet eftersom de törs tala inför sina klasskamrater, medan hon anser att
flickorna är blyga. Vidare menar läraren att det endast är pojkarna som avbryter sina
klasskamrater. Läraren i klass A säger att de tysta eleverna pratar när de är i en grupp med få
elever eller när de har någonting att säga. Läraren i klass B anser att flickorna och pojkarna har
vitt skilda intressen, de är på helt olika plan.

Diskussion

Validitet och reliabilitet

Patel & Davidsson skriver i Forskningsmetodikens grunder (1998) att en god validitet är när vi
undersöker det som vi avser att undersöka. Viktigt är att syftet i undersökningen
överensstämmer med vad som verkligt undersökts. Att en undersökning har god reliabilitet,
menar författarna, är när ett resultat kan uppnås med trovärdiga metoder utförda på ett
tillförlitligt sätt. Vid observationer och intervjuer är tillförlitligheten beroende på hur skicklig
intervjuaren och observatören är. Med det menar författarna att intervjuaren och observatören



måste göra flera olika bedömningar vid registrering av svar och observationer, vilket medför
att det lätt kan uppstå felbedömningar. En tränad intervjuare och observatör är en förutsättning
för en god reliabilitet. När det gäller intervjuer är tillförlitligheten enligt Patel & Davidsson,
bundet på att intervjuaren uppför sig på ett lämpligt sätt under intervjun samt att
intervjuinformanterna är införstådda, medvetet eller omedvetet, på vad som förväntas av dem.
Vid observationer är det av vikt att två observatörer medverkar samtidigt, detta för att
kontrollera reliabiliteten enligt författarna (Patel & Davidsson, 1998).

Vi hävdar att validiteten i vår undersökning är god. Det vill säga att vi, med hjälp av
observationer och intervjuer, undersökte det som skulle undersökas. Vår studie har skett vid
två olika skolor och orter och därmed anser vi att undersökningsområdet spritts och ett större
underlag inhämtats vilket gjort att reliabiliteten styrkts. Dock ser vi att elev- och
lärarintervjuerna kunde ha varit fler för att få ett större underlag. Nu gjorde tillfällighetsurvalet
att vi fick en klass, klass A, vars flickor dominerade talutrymmet och vi fick en annan klass,
klass B, vars pojkar dominerade talutrymmet. Hade vi valt ytterligare fler klasser att undersöka
hade vi mest troligt fått fler klasser med pojkar som dominerar talutrymmet, precis som
forskare menar hur dagens skola allmänt ser ut. Vi intervjuade två kvinnliga lärare, det är
möjligt att tillförlitligheten hade blivit större om vi hade intervjuat både kvinnliga och manliga
lärare. Även om vi använde bandspelare vid samtliga intervjuer hade det varit bra att vara två
istället för en vid intervjuerna, en som intervjuar samt en som observerar och noterar. Vi
upptäckte att det var svårt att hinna med att ställa de rätta följdfrågorna. Kvale (1997) anser att
det krävs mycket träning på att intervjua för att bli en bra intervjuare. Mer övning i att
intervjua hade varit en fördel eftersom vi då tror att vi hade fått ut mer av intervjun, det vill
säga ett större underlag. 

I klass A har observationerna genomförts under en lektion i matematik som inföll under
förmiddagen, samt på eftermiddagen under en lektion i svenska/samhällsorientering. Före
observationerna hade eleverna i klass A haft rast vilket möjligen påverkade eleverna, till
exempel kan de ha varit i konflikt med varandra. I klass B har observationerna genomförts
under ämnet engelska som var första lektionen på morgonen och matematik som inföll direkt
efter lunch. Även här kan utfallet ha påverkats av att eleverna hade haft rast samt att det ena
observationstillfället var direkt på morgonen, då eleverna fortfarande kanske är trötta.  I klass
B var våra observationer under lektioner där eleverna antingen utförde högläsning, hörövning
eller räknade i matematikboken. Vi misstänker att utfallet av vår studie beror på att vi
observerade lektioner som var olika för båda klasserna. Med det menar vi att om det hade varit
samma förutsättningar för både klass A och B, då hade det gett ett annat resultat. Om båda
klasserna hade haft samma ämnen då hade eventuellt utfallet blivit annorlunda.  

Vid observation ett i klass A saknades fyra flickor och under den andra observationen i klass A
var en flicka frånvarande. Vid det första observationen i klass B var tre av pojkarna 13 minuter
försenade till lektionen och anslöt till klassrummet när observationen pågått i 3 minuter. Under
observation två i klass B avvek en pojke i 10 minuter, att dessa elever var frånvarande kan ha
bidragit till det utfall som vi fick.

Resultatdiskussion

I dagens Sverige tror många att kvinnor och män är jämställda. Dagligen matas vi genom
media om kvinnor och mäns lika värde, delad föräldraledighet, lika lön för lika arbete och



kvotering inom politiken och på chefsposter. Vi upplever att vi lever i ett samhälle som är
jämlikt men det är inte riktigt så som vi hoppas och önskar. Synen på mannen och kvinnan är
baserad på gamla stereotypa ideal, där mannen är norm och kvinnan har en underordnad roll.
Den här föreställningen kan vara svår att ändra på eftersom dessa roller är djupt rotade i oss.
Många pedagoger har omedvetet stereotypa inställningar om hur flickor och pojkar ska vara,
vilket har med tradition och kultur att göra. Jämställdhet i skolan är en stor fråga som omfattar
mycket, allt från vad som händer i klassrummet så som talutrymme, vad läraren undervisar om,
vilka kläder som bärs till hur vi bemöter varandra. Vi anser att det inte bara handlar om att
flickor och kvinnor ska ta för sig utan det är lika viktigt att få pojkar och män att dela med sig
av talutrymmet. Skolan ska uppmuntra flickor och pojkar att komma till tals. Att arbeta med
jämställdhet i skolan är både tidskrävande och ansträngande men mycket viktigt. Många
forskare i Sverige, bland andra Yvonne Hirdman (2003) och Ingemar Gens (1998), är överens
om att i dagens skola är det pojkar som dominerar talutrymmet i klassrummet. Syftet med vår
undersökning var undersöka hur talutrymmet är fördelat i klassrummet mellan flickor och
pojkar samt elevers och lärares uppfattning om talutrymmet mellan flickor och pojkar. Genom
observationer ville vi ta reda på hur talutrymmet är fördelat mellan flickor och pojkar.
Resultatet av studien visar att tidigare forskning av ämnet inte överensstämmer med det
resultatet vår undersökning gav. 

Vi ser ett mönster i skolan och ute i samhället när det gäller samtalsstilen, nämligen att pojkar
och män tar för sig av talutrymmet. De både talar oftare och längre samt att det är ett fåtal män
som dominerar talutrymmet. Författaren Catrin Norrby (1996), talar om olika samtalsstil hos
flickor/kvinnor och pojkar/män. Flickor och kvinnors samtalsstil gör att de vid konversation
håller med om vad som sägs eller svarar kort på direkta frågor. I undantagsfall ger flickor och
kvinnor egna inlägg. Flickors bekräftande ord som hm, ja, åh är en uppmuntran till personen de
talar med ska tala mer. När det gäller olika samtalsstil, stämmer elevernas upplevelser i klass B
överens med läraren i klass B, den att pojkarna avbryter sina klasskamrater och att flickorna
lyssnar och aldrig avbryter. Läraren menar att det finns pojkar som inte orkar lyssna utan de är
ivriga, hetsiga och vill själva höras. Flickorna däremot lyssnar och avbryter aldrig sina
klasskamrater. Här måste dock påpekas att läraren i klass A har motsatt upplevelse av
samtalsstil. I klass A är det flickorna som avbryter både flickor och pojkar, enligt läraren
berodde det på att flickorna är ivriga att få tala själva. Med tanke på vad som framkommit i
den forskning som tidigare uppvisats i vår studie stämmer beteendet som vi ser hos pojkarna i
klass B. Varför flickorna i klass A avbryter kan vi endast spekulera i då de enligt tidigare
forskning inte har den samtalsstilen. Vi tror dock att detta kan bero på att flickorna vill
bekräfta det som sagts och förstärka detta genom att delge sina egna upplevelser och tankar.
Detta gör att de i sin iver avbryter varandra, oavsett kön.

Vi kunde notera att observationerna i klass A hade olika karaktär. Trots att det var lika många
flickor som pojkar vid den första observationen dominerade flickorna talutrymmet något. Detta
tror vi beror på att denna lektion var lärarstyrd, det var läraren som bestämde vilka som skulle
få tala. Vid observation två som vi gjorde i klass A diskuterades mycket kring känslor,
upplevelser, elevernas egna erfarenheter, hur vi människor ska vara mot varandra etcetera. Vi
anser att flickorna i klass A kom fram mer tack vare att lektionen innehöll en öppen diskussion
samt att själva tyngdpunkten i samtalet var gemenskap, förståelse och demokrati.  Läraren
fokuserade sin undervisning på ett sätt som flickorna kände igen sig i och hon hade en kvinnlig
samtalsstil, som enligt författaren Catrin Norrby (1996) är en stil som tilltalar flickor. 



Vid den första observationen i klass B, som var en lektion i engelska, kom flickorna endast till
tals vid uppmaning från läraren att svara på en fråga. De hade inga spontana utrop eller inlägg
som en del av pojkarna hade. Pojkarna skrek rakt ut både till sina andra klasskamrater men
också när de behövde hjälp av läraren. Vid den andra observationen i klass B, som var en
matematiklektion, handlade majoriteten av inläggen från både flickorna och pojkarna om att få
lärarnas uppmärksamhet, när eleverna var i behov av hjälp. Enligt den intervjuade läraren i
klass B har pojkarna störst talutrymme under matematiklektioner och det tror hon beror på att
pojkarna är intresserade av matematik.  Vid vår observation var antal inlägg relativt lika mellan
flickorna och pojkarna, 48 procent för flickorna och 52 procent för pojkarna. Inte heller vid
elevintervjuerna framkom att pojkarna i klass B talar mer under matematiklektionerna. Varför
upplevde läraren att pojkarna hade störst talutrymme under matematiklektioner? Är det av
tradition som läraren uppfattar att pojkarna är mer intresserade av matematik eller var
observationsresultatet en tillfällighet? Hedlin (2006) visar att allmänheten tror att det finns en
språk- respektive en mattegen. Flickor står för språkgenen och pojkar har mattegenen. Denna
uppfattning om olika mattegener och språkgener som läraren möjligen har kan göra att hon
inte såg det som vi såg under matematikobservationen, det att flickorna och pojkarna tog
relativt lika för sig av talutrymmet i klassrummet.

De flickor som i klass A var frånvarande under första observationen kan ha haft inverkan på
resultatet. Deras frånvaro gjorde att antalet flickor och pojkar blev jämnt, 6 flickor och 6
pojkar, under det första observationstillfället, och därför var antalet yttrandetillfällen könen
emellan relativt lika. Vid våra observationer i klass A såg vi att antalet inlägg från flickorna
ökade från det första observationstillfället till det andra observationstillfället med 25 procent.
Dock anser vi att hänsyn måste tas till att flickorna var fler till antalet. Kan dessa flickor, som
tillkom under andra observationen, vara starka frontfigurer som tar för sig verbalt?  Connell
(2006) skriver om att kvinnans roll i samhället förändrats till fördel för kvinnan. Vi anser att
vår undersökning visar att flickorna i klass A vågar uttrycka sina tankar, känslor och åsikter
inför sina klasskamrater. Precis som kvinnor i övriga samhället vill dessa flickor ta plast och
göra sina röster hörda.

Vid intervjun med läraren i klass A framkom att pojkarna endast deltar i diskussioner om
ämnet är av intresse. Om inte, drar sig pojkarna tillbaka och lyssnar på vad läraren och
flickorna samtalar om. Under den andra observationen, där flickorna stod för 80 procent av
talutrymmet och pojkarna för 20 procent, uppmärksammade även vi det som läraren tog upp
under intervjun, att flickorna diskuterade tillsammans med läraren och pojkarna förblev
passiva. De tog till orda endast när de blev tillfrågade av läraren. Då ämnet handlade om
skolans cafeteria, anser vi att detta inte intresserade pojkarna lika mycket som flickorna, och
därför kom flickorna mer till tals. Under elev- och lärarintervjuerna framkom att både elever
och lärare är medvetna om hur talutrymmet är fördelat mellan flickor respektive pojkar i
klassrummet. Läraren i klass A nämner att, även om hon tycker att det är beklagligt, så arbetar
hon med att försöka få flickorna att tala mindre och på så sätt ska det ge pojkarna mer
talutrymme. Läraren motiverar sitt handlande med att det då blir en balans mellan pojkars och
flickors talutrymme i klassen. Vi frågar oss om lärare A skulle göra detsamma om pojkarna tog
allt talutrymme i klassen och flickorna var de som retirerade?

Vid elevintervjuerna kom det fram att pojken i klass A, precis som flickan, tyckte att det är
flickorna i klassen som dominerar talutrymmet, vilket vårt resultat också visar. Vidare menade
pojken att pojkarna i klassen mest talar om sina intressen och det sker i huvudsak på rasterna. I



klass B svarade både flickan och pojken att pojkarna talade mest och detta, trodde pojken,
berodde på att flickorna inte tordes tala inför klassen ”De kanske inte vågar, de kanske är
blyga.” Flickan trodde också att blygsel var orsaken till att flickorna inte var de mest
framträdande i klassrummet när det gäller talutrymmet i klassrummet, men hon säger även att
en del flickor törs säga vad de tycker. Påståendet om flickors blyghet får stöd av lärare B. Hon
säger att flickorna inte tar för sig verbalt därför att de är blyga. När vi intervjuade flickan i
klass A fick vi den uppfattningen att för henne handlade talutrymmet om mod. Hon sa: ”Man
kan säga att flickorna är mer modiga, om man säger så”. Lärare A anser att talutrymmet
handlar om intresse och inte om mod för pojkarnas del. Det har visat sig att pojkarna i klass A
är mer aktiva sett ur ett kommunikativt perspektiv när lektionsinnehållet är någonting som
pojkarna är intresserade av. De pratar om ämnet är intressant medan flickorna pratar oavsett
ämne och gruppstorlek. Pojken i klass A upplever att det är genant att tala inför klassen om
vad man tycker. Han tillade att pojkarna pratar mer när flickor och pojkar är åtskilda.  Pojken
sa: ”Ja, det blir ganska mycket prat. Då får vi prata om vad vi vill utan att någon stör.” Detta
uppfattar vi som om att flickorna gärna tar över och avbryter pojkarna när de pratar i helklass,
vilket gör att pojkarna passar på att tala när flickorna och pojkarna är åtskilda för då blir det
inte störda av flickorna. 

Lärare A menar att flickor ofta talar om personliga saker och pojkar talar om intressen och
rekord. Vi tror att detta har med uppfostran och tradition att göra. Vi uppfostrar våra barn
olika beroende på vilket kön de har. Flickor uppfostras till att vara tysta, lugna, stillsamma och
vara till lags och inte ställa till besvär medan pojkar uppfostras till att vara mer utåt agerande,
rörliga, stökiga och tävlingsinriktade. Under vår VFU har vi flera gånger noterat att pojkar ofta
får höra och själva använder sig av frågor som: Vem hinner först? Vem är störst? Vem hoppar
längst? Detta misstänker vi kan bidra till att pojkar i många skolor tar för sig mer, vilket också
medför till deras verbala dominans i klassrummet. Även Graf (1991) har de tankarna om
pojkars uppfostran. Den är inriktad på att göra pojkar självständiga individer vilket uppmuntras
i skolan genom tävling, konkurrens och maktutövande, medan flickor uppfostras med intimitet
i fokus som inte värdesätts högt i skolan. Författarna Einarsson och Hultman (1994) menar att
kvinnor inte har samma behov av att hävda sig och tävla utanför hemmet.

Det intressanta i vår studie är att flickorna och pojkarna i klass A inte följde mönstret kring
beteende i klassrummet, tvärtemot vad Öhrn (Utbildningsdepartementet, 1993) säger. Vad är
det som gör att pojkarna i klass A, i motsatts till tidigare forskning, inte dominerar talutrymmet
i klassrummet?  I vår studie under observation 2 i klass A var pojkarna i minoritet vilket kan
vara en bidragande orsak till det resultat vi fick, det vill säga att flickorna dominerade
talutrymmet (figur 1) vilket också läraren i klass A tror är en orsak. I klass B var antalet flickor
och pojkar lika stort under båda observationerna och ändå var det pojkarna som fick mest
talutrymme i klassen (figur 2). Detta resultat överensstämmer med vad tidigare forskning
framhåller. Vi anser om talutrymmet inte enbart handlar om kön, det handlar till stor del även
om personlighet, uppfostran, miljö och gruppsammansättning för att nämna några.

Skolan är också färgad av synen på könsrollerna som finns i samhället. I skolans värld
accepteras de busiga pojkarna på bekostnad av de tysta flickorna, som blir ännu tystare. Vi
misstänker att om flickorna är tysta och arbetar självständigt så får de bekräftelse på att de är
duktiga och då blir flickorna ännu tystare. Om pojkarna får mer uppmärksamhet när de är
högljudda då fortsätter de att vara högljudda. Eftersom flickor och pojkar behandlas olika från



det de föds, vilket både Graf (1991) och Hägglund (Utbildningsdepartementet, 1993) kan
intyga, hur kan vi då begära ett samhälle som är jämställt?

Då det framkom i intervjuerna att fler elever kommer till tals när de är indelade i mindre
grupper är ett förslag att ha fler lektioner med mindre grupper som kan, men inte
nödvändigtvis, vara indelade i flick- respektive pojkgrupper. Det skulle leda till att fler elever
skulle våga uttrycka sig verbalt vilket i sin tur leder till större självkänsla hos eleverna. Vi anser
att fortbildning i jämställdhet av lärarna kan vara en lösning mot ett mer jämlikt talutrymme
mellan flickor och pojkar.  Som det ser ut i samhället i dag bemöts och uppfostras vi olika
beroende på vilket kön vi har. Vi vill se ett samhälle där alla behandlas lika oavsett kön, sexuell
läggning eller religions tillhörighet. Enligt Lpo94 ska skolan aktivt arbeta för ett jämlikt klimat
mellan könen. Lärarnas sätt att bemöta och bedöma flickor och pojkar i skolan samt krav och
förväntningar på eleverna lägger grunden till hur eleverna uppfattar kvinnligt och manligt.
Elevers könstillhörighet ska inte hindra dem från att utveckla deras intressen och förmågor och
därför har skolan en skyldighet att bryta traditionella könsmönster. Avslutningsvis kan vi
tillägga att trots den upplysta värld vi lever i är ojämställdhet mellan kvinnor och män i
samhället fortfarande ett problem. Ska vi få ett jämställt samhälle och en jämställd skola då
måste vi sträva efter att låta både flickor och pojkar komma till tals lika mycket i klassrummet.

Erfarenhet för framtiden

Genom detta arbete har vi fått en ökad medvetenhet angående jämställdhet när det gäller
talutrymmet i klassrummet. Vår förhoppning är att vårt arbete som pedagoger i skolan kommer
att öka jämställdheten mellan könen, och att vi kommer att uppmuntra och stimulera eleverna
till att våga gör val utifrån sina egna intressen och inte utifrån könstillhörighet. Vi inser att
jämställdhet könen emellan i klassrummet, då det gäller talutrymmet, är ett arbete som hela
tiden måste fortlöpa i skolans värld. 

Fortsatt forskning

Vi ser gärna att det forskars mer om talutrymmet i klassrummet, då vi tycker att det är en
viktig fråga samt att det finns relativt lite forskning om just hur talutrymmet är fördelat mellan
flickor respektive pojkar. För att fördjupa forskningen kring detta ämne föreslår vi att en mer
ingående undersökning görs där det analyseras hur flickor respektive pojkar kommunicerar i
klassrummet. Det vore också intressant att undersöka på vilket sätt eleverna visar att de vill
kommunicera verbalt. Sker det möjligtvis med handuppräckning, vid tillsägelse från läraren
eller ropar eleverna rakt ut? Ett ämne som berör vår studie, som också handlar om elevers vilja
att uttrycka sig verbalt, är den kommunikativa kompetensen i klassrummet kopplat till flickor
och pojkars självkänsla. Här är det av intresse att få reda på både lärares men också elevers
uppfattning om säkerhet att ta till orda i offentliga rum. Ytterliggare forskning kring ämnet
talutrymme i klassrummet skulle kunna handla om vad lärare anser vara ett bra arbetssätt som
gör att båda könen får komma till tals lika mycket.
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Bilaga 1

Observationsschema

Observation nr:
Klass:

Antal flickor:
Antal pojkar:

Frånvaro:
Ämne:
Övrigt:

Totalt antal inlägg

Flickor

Pojkar



Bilaga 2
Intervjufrågor till elever

1. Vilka tycker du talar (diskuterar, frågar, samtalar) mest under lektionerna inför sina
klasskamrater (inte kompisprat), flickorna eller pojkarna?

2. När tycker du att flickor respektive pojkar talar mest? I helklass eller i mindre grupp?
3. Finns det lektioner (ämnen) där flickor respektive pojkar talar mest?
4. Lyssnar flickor respektive pojkar på varandra när de talar inför sina klasskamrater?
5. Vågar flickor/pojkar säga vad de tycker inför sina klasskamrater?
6. Talar flickor respektive pojkar mer eller mindre när de är åtskilda?
7. Upplever du att flickor respektive pojkar får tala till punkt eller blir de avbrutna? Om så

är fallet, är det av en flicka eller en pojke?
8. Berätta lite mer om hur du uppfattar talutrymmet i klassen



Bilaga 3
Intervjufrågor till lärare

1. Hur upplever du att talutrymmet är fördelat mellan flickor och pojkar?
2. Vilka tycker du talar (diskuterar, frågar, samtalar) mest under lektionerna inför sina

klasskamrater (inte kompisprat), flickorna eller pojkarna?
3. När tycker du att flickor respektive pojkar talar mest? I helklass eller i mindre grupp?
4. Finns det lektioner (ämnen) där flickor respektive pojkar talar mest?
5. Lyssnar flickor respektive pojkar på varandra när de talar inför sina klasskamrater?
6. Vågar flickor/pojkar säga vad de tycker inför sina klasskamrater?
7. Talar flickor respektive pojkar mer eller mindre när de är åtskilda?
8. Upplever du att flickor respektive pojkar får tala till punkt eller blir de avbrutna? Om så

är fallet, är det av en flicka eller en pojke?
9. Berätta lite mer om hur du uppfattar talutrymmet i klassen



Bilaga 4

Sammanställning av elevintervjuer i klass A

1. Vilka tycker du talar (diskuterar, frågar, samtalar) mest under lektionerna inför sina
klasskamrater (inte kompisprat), flickorna eller pojkarna?

I klass A tyckte både flickan och pojken att flickorna talar mest. 

2. När tycker du att flickor respektive pojkar talar mest? I helklass eller i mindre grupp?

När det gäller talutrymmet i helklass tyckte både flickan och pojken i klass A att flickorna talar
mest i helklass och pojkarna talar mest i små grupper. Pojkarnas talutrymme ökar när de är i
små grupper tycker både flickan och pojken.

3. Finns det lektioner (ämnen) där flickor respektive pojkar talar mest? 

De elever vi intervjuade sa att varken flickornas eller pojkarnas talutrymme i klassrummet
påverkas av lektionsämnet. Förutom flickan som med mycket stor tvekan svarade att pojkarna
möjligen pratar mer i ämnet bild.

4. Lyssnar flickor respektive pojkar på varandra när de talar inför sina klasskamrater?

Både flickan och pojken sa att eleverna lyssnar på varandra när någon elev talar i klassrummet.
Flickan nämnde att eleverna till och med orkar lyssna på varandra en hel lektion.

5. Vågar flickor/pojkar säga vad de tycker inför sina klasskamrater?

Flickan i klass A upplevde att flickorna vågar säga vad de tycker inför sina klasskamrater.
Pojken däremot tror att pojkarna nästan aldrig gör det för det är lite skämmigt.

6. Talar flickor respektive pojkar mer eller mindre när de är åtskilda?

Både flickan och pojken tycker att pojkarna talar mer när flickorna och pojkarna är åtskilda.
Pojken sa: ”Ja, det blir ganska mycket prat. Då får vi prata om vad vi vill utan att någon stör”.
Flickan tror att pojkarna då vågar prata mer när de bara är killar.

7. Upplever du att flickor respektive pojkar får tala till punkt eller blir de avbrutna? Om så är
fallet, är det av en flicka eller en pojke?

Pojken i klass A upplever att en del pojkar avbryter sina klasskamrater medan flickan i klass A
tycker att det är både pojkar och flickor som avbryter. Hon menar att om någon flicka berättar
någonting då vill andra flickor berätta likadant, och då avbryter de varandra.  

8. Berätta lite mer om hur du uppfattar talutrymmet i klassen

I klass A säger pojken att pojkarnas talutrymme inte är stort under lektioner. Han menar också
att de talar mer om egna intressen och dylikt på rasterna. Flickan i klass A säger att en del



flickor talar mycket när de får tala fritt., ”Man kan säga att flickorna är lite mer modiga, om
man säger så”. Flickan menar att pojkarna tisslar och tasslar men också att de pratar med
varandra när det är tystläsning. Vidare berättar hon att när eleverna ska skriva egna berättelser
då skriker pojkarna rakt ut till någon annan pojke vad de ska skriva om. Därefter går pojkarna
till varandra ”hela tiden” och visar vad de har skrivit.



Bilaga 5
Sammanställning av elevintervjuer i klass B

1. Vilka tycker du talar (diskuterar, frågar, samtalar) mest under lektionerna inför sina
klasskamrater (inte kompisprat), flickorna eller pojkarna?

I klass B tyckte flickan och pojken att det är pojkarna som har störst talutrymme i
klassrummet. 

2. När tycker du att flickor respektive pojkar talar mest? I helklass eller i mindre grupp?

I klass B ansåg både pojken och flickan att pojkarna talar mest i helklass och även i små
grupper. Flickan tyckte att flickornas talutrymme kommer mer fram i små grupper.

3. Finns det lektioner (ämnen) där flickor respektive pojkar talar mest? 

De elever vi intervjuade sa att varken flickornas eller pojkarnas talutrymme i klassrummet
påverkas av lektionsämnet. 

4. Lyssnar flickor respektive pojkar på varandra när de talar inför sina klasskamrater?

I klass B sa flickan: ”Vi lyssnar på pojkarna men jag vet inte om de lyssnar på oss”. 
Pojken menar att det inte är alla pojkar som lyssnar. Han tyckte att det är framförallt tre pojkar
som går runt, skriker, pratar och stör. Flickorna däremot sköter sig, tillade pojken.

5. Vågar flickor/pojkar säga vad de tycker inför sina klasskamrater?

Pojken i klass B menade att eleverna inte törs säga vad de tycker i helklass. Han sa, ”Flickorna
kanske inte vågar, de kanske är blyga”. Flickan sa att hon törs säga vad hon tycker inför
klassen, men hon tror att inte alla flickor gör det, framförallt när det gäller idrott.

6. Talar flickor respektive pojkar mer eller mindre när de är åtskilda?

I klass B upplever pojken att det inte är någon skillnad oavsett om flickor och pojkar är
åtskilda medan flickan inte hade någon uppfattning.

7. Upplever du att flickor respektive pojkar får tala till punkt eller blir de avbrutna? Om så är
fallet, är det av en flicka eller en pojke?

Både flickan och pojken i klass B upplever att pojkarna och flickorna blir avbrutna av en del
pojkar. Flickan menar att en del pojkar vill höras. ”Vi blir avbrutna av pojkarna, de vill höras.”

8. Berätta lite mer om hur du uppfattar talutrymmet i klassen

I klass B säger flickan att pojkarna pratar mest. 



      Bilaga 6
Sammanställning av intervju med läraren i klass A

1. Hur upplever du att talutrymmet är fördelat mellan flickor och pojkar?

Läraren i klass A upplever att flickors talutrymme är 70 procent medan pojkars talutrymme är
30 procent.

2. Vilka tycker du talar (diskuterar, frågar, samtalar) mest under lektionerna inför sina
klasskamrater (inte kompisprat), flickorna eller pojkarna?

Flickor i klass A är de som talar mest under lektionerna inför sina klasskamrater. Lärare A tror
att det beror på att flickorna är något fler i antal än pojkarna, men hon tror även att det beror
på vilket samtalsämne som lyfts i klassrummet. Läraren upplever att om diskussionsämnet inte
är intressant för pojkarna, drar de sig tillbaka och lyssnar. ”Jag tror att vissa tänker efter av
eleverna, det finns ju både flickor och pojkar men speciellt pojkar, har de ingenting att säga då
är de tysta.”

3. När tycker du att flickor respektive pojkar talar mest? I helklass eller i mindre grupp?

Lärare A menar att pojkarna får mer talutrymme i klassen när de arbetar i en mindre grupp, ”I
mindre grupp då kommer pojkarna fram, absolut”, vidare säger läraren att flickor som inte
säger så mycket i helklass talar mer i grupper med färre elever. När det gäller de mer talföra
flickorna, ser läraren ingen skillnad när det gäller talutrymmet i klassen. Flickorna talar lika
mycket oavsett antalet elever i gruppen. Lärare A tycker att ämnet styr elevernas talutrymme.

4. Finns det lektioner (ämnen) där flickor respektive pojkar talar mest?

Flickorna talar mer vid lektioner som innehåller känslor, beteenden och egna erfarenheter. De
talar också mycket vid olika diskussionstillfällen. Lärare A tycker att pojkarna kommer fram
när ämnet är av intresse för dem som olika rekord och popgrupper. Pojkarna blir generellt mer
tillbakadragna och tysta när ämnen som känslor och egna upplevelser diskuteras.

5. Lyssnar flickor respektive pojkar på varandra när de talar inför sina klasskamrater?

Lärare A upplever att eleverna lyssnar bra, de sitter tysta när någon elev talar inför sina
kamrater. Hon kan inte med all säkerhet säga om eleverna lyssnar aktivt på varandra i långa
diskussioner, men hon tror det.  

6. Vågar flickor/pojkar säga vad de tycker inför sina klasskamrater?

Hon tror inte att det är någon större skillnad på flickorna och pojkarna när det gäller att våga
säga vad de tycker inför sina klasskamrater. Vad som avgör beror på vad det är som diskuteras
och hur situationen är vid det tillfället. ”Jag tror inte att alla vågar, faktiskt inte. Jag tror att det
finns pojkar som kanske inte vågar berätta om sina innersta känslor. Och det kan också finnas
flickor”. När eleverna inte vågar säga vad de tycker, menar läraren, beror det på att eleverna är
rädda för att få en kommentar eller skratt av någon annan elev.



7. Talar flickor respektive pojkar mer eller mindre när de är åtskilda?

Pojkarna diskuterar och samtalar mer när de är åtskilda, säger läraren. När tjejerna har gjort
annat och pojkarna har blivit kvar då ser läraren att det blir en helt annan diskussion i
klassrummet. De allra flesta flickor talar oavsett om det är mindre eller större grupp.

8. Upplever du att flickor respektive pojkar får tala till punkt eller blir de avbrutna? Om så är
fallet, är det av en flicka eller en pojke?

Lärare A tycker att flickorna är de som avbryter när en klasskamrat talar. Hon menar att det
beror på att flickorna är ivriga att få tala själva.

9. Berätta lite mer om hur du uppfattar talutrymmet i klassen

Hon berättar att det är flickorna som dominerar talutrymmet i klassen, hon upplever att det är
fantastiskt att pojkarna orkar lyssna på flickorna. Läraren menar att hon ibland måste be
flickorna att sluta prata, vilket hon tycker är beklagligt. Hon säger att hon gör det för att få en
balans mellan flickornas och pojkarnas talutrymme i klassen. Läraren uppfattar att de tysta
eleverna talar endast när de har någonting att säga eller när de är i en grupp med färre elever.



      Bilaga 7

Sammanställning av intervju med läraren i klass B

1. Hur upplever du att talutrymmet är fördelat mellan flickor och pojkar?

Läraren i klass B tycker att det är pojkarna som pratar mest, dock finns det några pojkar som
är tysta. Läraren anser att flickorna är ganska tysta.

2. Vilka tycker du talar (diskuterar, frågar, samtalar) mest under lektionerna inför sina
klasskamrater (inte kompisprat), flickorna eller pojkarna?

Hon säger att det är pojkars röst som hörs mest och berättar att det i klassen finns några blyga
flickor som inte gärna talar inför sina klasskamrater under lektionen. Vidare säger läraren att
pojkarna inte är blyga, de pratar gärna om sådant som de anser är intressant inför sina
klasskamrater.

3. När tycker du att flickor respektive pojkar talar mest? I helklass eller i mindre grupp?

Lärare B upplever att både flickorna och pojkarna talar mer när de är i en grupp med färre
elever, då vågar alla elever säga någonting.

4. Finns det lektioner (ämnen) där flickor respektive pojkar talar mest?

Pojkarna i klassen har störst talutrymme på matematiklektionerna, läraren tror att det beror på
att de är intresserade av ämnet. Vidare menar hon att flickorna inte talar mer under något
speciellt ämne.

5. Lyssnar flickor respektive pojkar på varandra när de talar inför sina klasskamrater?

Flickorna i klass B lyssnar när någon elev talar inför sina klasskamrater. Däremot menar läraren
att en del av pojkarna har svårt att lyssna när en klasskamrat talar.

6. Vågar flickor/pojkar säga vad de tycker inför sina klasskamrater?

Läraren säger att de flesta elever i klassen vågar säga vad de tycker inför sina klasskamrater.
Hon menar att det kan finnas pojkar som inte riktigt vågar, de är rädda för att få en dum
kommentar av någon annan pojke i klassen.

7. Talar flickor respektive pojkar mer eller mindre när de är åtskilda?

I klass B säger läraren att det är ganska jämnt mellan flickorna och pojkarna när det gäller
talutrymmet. Hon säger att pojkarna kan bli lite blyga när de är ensamma. ”När flickorna är
ensamma kan de babbla på hur mycket som helst”. Flickorna öppnar sig mer, alla har någonting
att säga. 

8. Upplever du att flickor respektive pojkar får tala till punkt eller blir de avbrutna? Om så är
fallet, är det av en flicka eller en pojke?



Hon anser att det är en del pojkar som avbryter sina klasskamrater. ”Det finns de som inte
orkar lyssna, man orkar inte lyssna utan måste alltid själv vara i etern.” Läraren berättar att
pojkarna är ivriga, hetsiga och orkar inte lyssna. Flickorna avbryter aldrig sina klasskamrater,
de lyssnar anser läraren, ”De lyssnar, de är som mognare på något sätt”.

9. Berätta lite mer om hur du uppfattar talutrymmet i klassen

Det är pojkarna som dominerar talutrymmet i klass B, vidare menar läraren att eleverna har vitt
skilda intressen ”de är som på olika plan, det är Venus och Mars ungefär”.


