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Förord 
 
Nu när examensarbetet och rapporten är avslutad finns det några personer som vi speciellt vill 
tacka. Alla dessa har haft en viktig betydelse och funktion för vårt slutgiltiga resultat. De har 
hjälpt till på sitt sätt och det är det som fört oss framåt i vårt arbete. Till dessa hjälpsamma 
människor hör vår vetenskapliga handledare Carina Nygren vid Luleå Tekniska Universitet, 
tack för intensiva träffar med gasen i botten. Vi vill även tacka de elever som deltagit i 
undersökningen, samt deras lärare tillika vår praktikhandledare. Vi tackar varmt för den tid 
som vi fick disponera över för att kunna genomföra undersökningen.  
 
Sedan vill vi tacka våra familjer för stöd och uppmuntran under arbetets gång. Sist men inte 
minst vill vi tacka varandra för ett utsökt samarbete med både skratt och tårar som 
ingredienser. Vi var nere för räkning men uppe på fem… 
 
Luleå december 2003 
 
 
 
Anna Hedlund   Chatrine Holmbom  
 
 



  

Abstrakt 
 
Syftet med vårt examensarbete var att undersöka om man genom att medvetandegöra eleverna 
om det gemensamma talutrymmet i klassrummet, kan öka jämställdheten mellan flickor och 
pojkar gällande den muntliga kommunikationen. Undersökningen genomfördes i en 
årskursblandad 5-6:a. Vi använde oss av ”lyssnarövningar”, där tyngdpunkten låg på aktivt 
lyssnande och koncentration. Jämsides med övningarna samtalade vi med eleverna om vad 
begreppet talutrymme innebär, vikten av att lyssna, samt diskuterade och reflekterade 
tillsammans i klassen runt övningarna. Strukturerade observationer, enkäter och 
barnintervjuer var våra mätinstrument. Resultatet av vårt arbete visar tendenser på att eleverna 
har medvetandegjorts om vad det gemensamma talutrymmet är, och har börjat reflektera över 
hur det används. Det framgår även vissa skillnader mellan könen i hur man tillskansar sig 
ordet i klassrummet. Den litteratur vi har läst om ämnet ifråga, bekräftar den verklighet vi 
själva har fått erfara i den klass vi har praktiserat, nämligen att pojkarna är de som tar det 
största utrymmet, medan flickorna fortfarande är de tystare i klassrummet.   
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1. Bakgrund 
 
Det har under en längre tid förts en debatt i samhället om jämställdhet inom olika områden 
som löner, yrken och utbildning. Hur ser det ut där vi kommer att arbeta? frågade vi oss. 
Under vår utbildningstid har vi fått tillfälle att se hur många olika klasser jobbar. En av de 
saker vi båda lade märke till är det faktum att pojkarna utmärkte sig och bestämde mer än 
flickorna. Vi började fundera på om det kan vara så att flickor och pojkar inte alltid ges 
samma möjligheter i skolan. 
 

1.1 Inledning 
 
Tänk att några timmar teknik i lärarutbildningens absoluta början, fick oss att ändra 
uppfattning så till den milda grad, och kom att inspirera oss till det examensarbete vi nu avser 
att göra. Det kommer inte att handla om tekniken i sig, utan den insikt vår kvinnliga pedagog 
gav oss, en inblick i vad genusperspektivet betyder. Vi blev medvetandegjorda om att 
grunden till det obehag vi flickor ofta känner för teknik, kan bero på ett tidigt rådande 
mönster. Detta mönster hittar vi i skolan, såväl som i samhället i övrigt, nämligen de olika 
könsroller vi bär med oss från vår egen uppväxt och skolgång. I ett moment under kursen fick 
vi ta del av en artikelserie (Borggren, 2001) om barn, könsroller och jämställdhet i skolan. 
Dessa artiklar visade på en verklighet där pojkar generellt sett tar det största utrymmet i 
klassrummet och flickor förblir osynliga. I diskussionerna som följde ställde vi oss frågan: 
Hur kan detta vara möjligt i ett samhälle där jämställdhet eftersträvats så länge? I artiklarna 
kunde vi också läsa om barn och vuxna på jämställdhetsförskolan Hjalli på Island. Flickorna 
gavs extra träning i bland annat teknik, grovmotorik, att våga och att höja rösten, 
självständighet och att våga skilja sig från gruppen. Pojkarna tränades i att hjälpa de mindre 
barnen, i närhet, i omsorg och gemenskap, samt med finmotorik. I de könsuppdelade 
grupperna arbetar man med den sida som oftast får för lite uppmärksamhet. Varje barn får 
prova mer än tidigare vilket leder till att de personliga sidorna, såväl hos flickor som hos 
pojkar, ges tillfälle att utvecklas. 
 
När det gäller jämställdheten, genusdiskussionen och så vidare trodde vi oss vara fördomsfria, 
men vi såg inte vad jämställdhets- och genusdiskussionen verkligen handlade om. Vi var, likt 
många andra, blinda av den tradition som gör att ett felaktigt synsätt blir allmängiltigt. Under 
den ovan nämnda teknikkursen mötte vi helt nya begrepp och idéer. När väl tanken satts i 
gång uppstod det en nyfikenhet och ett sug efter att få veta mer. Man kan nästan säga att vi 
såg världen utifrån ett annat perspektiv, vi hade berikats med nya glasögon. Dessa 
”jämställdhetsglasögon” gjorde att vi kritiskt började granska reklamskyltarna, 
tidningsrubrikerna, läroböckerna, politiska prioriteringar och så vidare. 
 
Det var här som vi började fundera om hur man skulle kunna jobba med detta i 
klassrumssituationen, eftersom genusdiskussionen känns aktuell och viktig. Vi kände att 
jämställdhet mellan flickor och pojkar är något som vi kommer att lägga stor vikt vid i vår 
kommande lärargärning.  
 

1.2 Definition av begrepp 
 
För att lättare kunna förstå uppsatsen, även för de som inte tidigare studerat ämnet i fråga, har 
vi valt att förklara de centrala och mest använda begreppen i vår uppsats. 



 2

 
Genus: härkomst, släkt, stam, kön art, slag. Begreppet genus infördes i början av 1980-talet 
och har ersatt begreppet könsroll. Genus omfattar vårt kulturella, sociala och biologiska kön. 
Termen är en översättning av engelskans gender (Nationalencyklopedin, 2000). 
 
Genusforskning: forskning, ofta av tvärvetenskaplig karaktär, där begreppet genus fokuserar 
relationen mellan könen. Benämningen används sedan mitten av 1990-talet även i 
forskningspolitiska sammanhang synonymt med kvinno- jämställdhetsforskning 
(Nationalencyklopedin, 2000). 
 
Kön: se ovan, under genus. 
 
Jämlikhet: Alla individers lika värde (Nationalencyklopedin, 2000). ”Jämlikhet avser rättvisa 
förhållanden mellan alla individer och grupper i samhället och utgår från att alla människor 
har lika värde oavsett kön, ras, religion, social tillhörighet mm. Jämställdhet är en av de 
viktigaste jämlikhetsfrågorna”(Forsberg, 1998 s.11). 
 
Jämställdhet: Ett tillstånd som kan anses råda antingen när män och kvinnor har samma 
rättigheter, skyldigheter och möjligheter, eller först när män och kvinnor har samma ställning 
och inflytande. Jämställdhet har både en kvantitativ och kvalitativ aspekt. Den kvantitativa 
innebär en jämn fördelning mellan kvinnor och män inom alla områden i samhället, t.ex. 
mellan utbildning, yrken och fritidsaktiviteter. Den kvalitativa innebär att både kvinnors och 
mäns erfarenheter och värderingar tas tillvara och får berika och påverka alla områden i 
samhället. År 1979 antogs i Sverige en första jämställdhetslag. Män och kvinnor fick formellt 
samma villkor i svenskt samhällsliv (Nationalencyklopedin, 2000). 
 

1.3 Skolans styrdokument.  
 
I skollagen 1 kap. 2 § läggs grunden för jämställdheten i skolan: Alla barn och ungdomar 
skall, oberoende av kön, geografisk hemvist samt sociala och ekonomiska förhållanden, ha 
lika tillgång till utbildning i det offentliga skolväsendet för barn och ungdom (Skolverket, 
1997). Inledningsvis kan man i 1994 års läroplan för det obligatoriska skolväsendet, (Lpo 94), 
läsa att jämställdheten mellan man och kvinna är ett av de grundläggande värden som skolan 
ska gestalta och förmedla. Detta innebär att skolan ska ge flickor och pojkar likvärdiga villkor 
och förutsättningar i undervisningen. I Lpo94 och Lpfö94, formuleras målen för jämställdhet i 
skolan på följande sätt: ”Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla 
människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet med de svaga 
och utsatta är de värden skolan ska gestalta och förmedla” (Lpo94, s. 5).  
 
Under rubriken: En likvärdig utbildning står det: 
 

Skolan ska aktivt och medvetet främja kvinnors och mäns lika rätt och möjligheter. 
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 ska därför ge utrymme för eleverna att pröva och utveckla sin 
förmåga och sina intressen oberoende av könstillhörighet (Lpo94, s. 6). 
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Vidare kan man läsa att alla som arbetar i skolan skall verka för att flickor och pojkar får ett 
lika stort inflytande över, och utrymme i, undervisningen. Det står även att man ska bidra till 
att motverka sådana begränsningar i elevens studie- och yrkesval som grundar sig på kön, 
social eller kulturell bakgrund. 
 
I Skellefteå kommuns skolplan 2000 - 2004 beskrivs i allmänna ordalag en vision om en de-
mokratisk skola. Jämställdheten är inte omnämnd och har inte lyfts ut som en specifik punkt. 
På kommande praktikskola i samma kommun finns inte jämställdheten med som ett särskilt 
mål för verksamheten. Tonvikten läggs vid trygghet och gemenskap.  
 
I svenska kursplanen (s. 2) står att alla ska få utveckla sina färdigheter i att tala och lyssna, 
och vidare språkutveckling sker via språkanvändning kring ett meningsfullt innehåll. Språket 
har en nyckelställning i skolarbetet, genom språk sker kommunikation och samarbete med 
andra. Ett av strävansmålen är att eleven ska utveckla en språklig säkerhet i tal och skrift och 
kan, vill och vågar uttrycka sig i många olika sammanhang och erövrar ett medel för 
tänkande, lärande, kontakt och påverkan. Språkförmågan har stor betydelse för allt arbete i 
skolan och för elevernas fortsatta liv och verksamhet. 
 

1.4 Jämställdhetsarbetet i skolan 
 
Skolverket driver projektet Jämställdhet i Skolan – Samordning (JÄMSAM), som är ett nät-
verk mellan olika skolor, kommuner och Skolverket. Det sprider kunskap om arbetsmetoder 
för att öka jämställdheten i skolan. Jämställdhetsombudsmannen (JämO) Claes Borgström har 
till uppgift att företräda jämställdheten på våra arbetsplatser. Jämställdhetslagen är mycket 
konkret och full av tydliga exempel. Men något liknande finns inte för barns rätt i förskola 
och skola. Han menar att man måste titta på utbildningen av lärare och förskollärare: 
 

Det borde ingå genuskunskap i alla utbildningar som rör arbete med barn. Man 
måste göra många saker samtidigt. Jämställdhetsproblematiken finns överallt hela 
tiden. Den genomsyrar våra liv (Dagens Nyheter, 2001 02 16). 

 
Därför är det av största vikt att jämställdhetsarbetet fortsätter och att skolans betydelse och 
ansvar för detta inte får underskattas. Där har vi som pedagoger i skola och barnomsorg en 
stor uppgift att fylla. JämO har startat ett skolprojekt som heter Våga bryta mönstret. Det ska 
främja jämställdheten bland både personal och elever i skolan. För att klara sitt uppdrag på ett 
bra sätt behöver lärarna bland annat ta till sig den kunskap som modern genusforskning 
tillhandahåller. En utbildad och reflekterande lärare bör inte reproducera samma undervisning 
som hon/han blivit utsatt för, med en föråldrad metodik och en förlegad uppfattning om 
könsrollerna i klassrummet som i samhället i övrigt. För att åstadkomma en förändring krävs 
ett långsiktigt arbete. 
 
Genusdiskussionen handlar om hur vi upplever och beskriver vår könstillhörighet och hur vi 
hanterar det faktum att mänskligheten delats in i två grupper. Varför är då genus ett bra be-
grepp? Begreppet fokuserar på relationen mellan könen. Därmed lämnar vi den feminism som 
enbart fokuserar på kvinnor och syftar till att göra dem synliga, och övergår till ett mer nyan-
serat tänkande helt i takt med modern jämställdhetspolitik. ”En viktig tanke är att jämställd-
hetsarbetet inte ska hänvisas till utkanterna av till exempel det personaladministrativa eller 
pedagogiska arbetsområdet utan i stället inlemmas i alla verksamhets huvudfåra” (Berg, 2000 
s. 7). 
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1.5 Tidigare forskning 
 
Forskning om könsskillnader och könsdifferentiering har pågått under de senaste decennierna 
i såväl Sverige som andra länder, och ansenlig kunskap på området finns samlad. 
Genusforskningen i vårt land har en stark ställning tack vare att statliga medel satsats på 
området. Ämnet har varit och är ständigt aktuellt. Genom tiderna har olika synsätt belysts av 
forskning, beroende på vilken utvecklingsfas samhället befunnit sig i. Föreställningen om en 
hierarkisk ordning bestående av en överordnad manlig värld och en underordnad kvinnlig 
värld, biologiska faktorer har varit väl representerad. Det är först på senare tid vi fått en mer 
omfattande forskning och debatt om hur sociala faktorer, uppfostran, utbildning och liknande 
inverkat på vårt sätt att handla och uppträda. 
 
Språkforskarna Einarsson och Hultman visar i sin bok hur talutrymmet fördelas i skolan 
mellan läraren, flickan och pojken. Jämställdhetsforskning på skolområdet visar att mycket 
återstår att göra innan jämställdhet kan sägas råda i skolan och i klassrummet (Einarsson & 
Hultman, 1984). 
 

1.6 Historisk tillbakablick på pojkar och flickor i skolan 
 
Inom området pedagogik kom 1700-talet att bli idéernas århundrade. Från Frankrike till 
Sverige kom upplysningstidens tankar om medborgarkunskaper och medborgarnas rätt till 
undervisning. Kunskaper om natur, historia och samhälle stod i förgrunden, och 
bildningsidealen från förr, kristendom och latin hamnade i bakgrunden. Rådande 
tankemönster vidhöll att pojken skulle uppfostras till frihet och självständighet enligt den 
borgerliga ideologin, däremot ansågs inte flickorna vara behövda av samma rättigheter 
(Molloy, 1992). 
 
I 1686-års kyrkolag fanns det en lagstadga om folkundervisning. Det var prästens ansvar att 
svara för undervisningen inom socknen. Den gällde alla, gammal som ung, man som kvinna 
och skedde i form av husförhör, skriftermål och konfirmationsundervisning. Samhället var 
starkt hierarkiskt ordnat. Överheten och mannen var satta av Gud att härska. Kvinnor, barn 
och tjänstefolk fanns i botten på pyramiden. Kön var alltså inte den enda kategori som 
diskuterades på likartat sätt. Olika samhällsklasser ansågs ha sina ödesbestämda uppgifter och 
skulle fostras in i denna roll (Skolverket, 1997). Folkskolan sörjde för arbetarklassens barn 
medan läroverken förberedde borgerlighetens pojkar för framtida positioner i det offentliga 
samhället (Molloy, 1992). I det starkt mansdominerade samhället har det varit likhetstecken 
mellan ”elev” och ”pojke” - flickorna har i många avseenden inte funnits med (Skolverket, 
1997). 
 
I Sverige infördes allmän folkskola genom en stadga 1842. Där slogs det för första gången 
fast att flickor skulle få undervisning på samma villkor som pojkar (Molloy, 1992). Skolan 
skulle med andra ord vara öppen för båda könen, men följande år (1843), kom 
seminarieledaren i Uppsala, Anders Oldbergs bok Praktisk Handbok i Pedagogik och Metodik 
för Swenska folkundervisningen. I den lärarhandledningen framgår det att flickorna bör 
uppfostras för andra göromål i samhället än pojkarna, därför att deras natur är annorlunda än 
pojkarnas och därför krävs det också olika behandling. En rådande uppfattning om flickan 
under 1800-talet var att se henne som maka, mor och husmor. Flickor ansågs inte vara 
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kroppsligt lämpade att studera i samma hårda takt som pojkar. Kommande möjlighet att föda 
livsdugliga barn avtog om flickan ägnade sig åt studier, men detta skulle kunna stävjas om 
kraven anpassades efter flickornas förmåga. Flickor ansågs inte heller vara lika intelligenta 
som pojkar, och för sedlighetens skull var det bäst att könen hölls åtskilda (ibid.). Fortfarande 
ställdes det olika kunskapskrav på pojkar och flickor, och flickorna hade oftare kortare 
skolgång. Detta synsätt hade sin grund i både politiska och religiösa idéer om att alla har sin 
förutbestämda plats i livet. Kvinnans speciella uppgifter var av vårdande och stödjande natur. 
Detta till trots, kom folkskolestadgan ändå att innebära en viktig gräns för kvinnor 
(Wernersson, 1995). 
 
Vid sekelskiftet var utbildningssystemet segregerat både efter kön och efter socialklass. 
Fortfarande stod bibeln i centrum och kyrkan behöll makten över skolan, och flickorna ansågs 
inte heller nu lika viktiga som pojkarna. De hade under flera hundra år haft tillgång till 
pojkläroverk, medan samhället inte hade någon ordnad undervisning för flickor. Ur ett 
missnöje mot att flickorna var hänvisade till okvalificerad undervisning i hemmet av modern 
eller guvernant, växte de så kallade flickskolorna fram. De startades under 1850-talet på 
kvinnligt initiativ, med huvuduppgift att utbilda dem till goda mödrar. Dessa flickskolor fanns 
endast i städerna och hade en utpräglad medelklassprofil med relativt höga avgifter. Det var 
inte förrän vid industrialiseringen i slutet av 1800-talet och med en växande borgarklass, som 
intresset att utbilda flickor blev intressant. Orsakerna var ekonomiska och bottnade i att 
familjerna hade svårt att försörja den stora gruppen ogifta borgar- och överklasskvinnor. I en 
läroverksreform 1904 blev det möjligt för folkskolepojkar att fortsätta i högre utbildning. Inte 
förrän 1927 års skolreform genomfördes fick flickor tillträde till statliga gymnasier. Samma år 
startades även det första flickläroverket och då blev för övrigt folkskolan en bottenskola för 
alla barn. Från mitten av 1900-talet tog samhället allt mer ansvar även för flickors högre 
utbildning och därmed minskade behovet av särskilda flickskolor. Samtidigt slog 
samundervisningsidéen igenom, vilket gjorde att flickskolan framstod som en föråldrad 
skolform (Nationalencyklopedin, 2000). 
 
När samhället förändrats har också målen för flickors och pojkars undervisning gjort det.  
Under tidens lopp har innebörden i begreppen jämlikhet och jämställdhet mellan könen i 
förhållande till skola och utbildning förändrats (Imsen, 1999). På 1960- och 1970-talen 
hänvisade man till den forskning och erfarenhet som visade att flickor klarar skolarbetet minst 
lika bra som pojkarna. Att pojkar och flickor på grund av skillnader i intelligens skulle ges 
olika utbildning, var otänkbart. Man pratar också om ett samhällsintresse där båda könen 
kommer att vara verksamma inom samma områden: hemmet, arbetsmarknaden och samhället 
i stort. Därför behöver könen samma kunskaper och så långt det är möjligt likartade 
erfarenheter (Wernersson, 1995).  
 
1962 var det år då man tog de första konkreta stegen mot att bryta könsvallen. Hemkunskap 
gjordes obligatorisk för pojkar och flickor i åk 7. Barnkunskap infördes som nytt frivilligt 
ämne i åk 9, detta för att könsrollerna i hemmen skulle utjämnas (Wernersson, 1977). I Lgr 69 
slog begreppet jämställdhet igenom, och i o m det skulle synsätt och förlegade könsroller 
brytas. På 1970- talet var det ändå jämlikheten som fokuserades mellan könen. Flickor skulle 
ha lika utbildning som pojkar och jämställdhetsarbetet inriktades därför på dem. De skulle 
förändra intressen och utbildningsval. Målet var att kvinnorna skulle tillägna sig manlig 
mentalitet för att få större likhet mellan könen (Imsen, 1999). I 1980 års läroplan för 
grundskolan, Lgr 80, står att samlivet i det demokratiska samhället utformas av fria och 
självständiga individer och skolan ska verka för jämställdhet mellan män och kvinnor 
(Molloy, 1992). Jämställdhet var då inriktad mot att flickorna skulle få hävda sina intressen på 
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samma sätt som pojkarna. Från teoretisk sida hävdades det också att flickors och pojkars 
personlighet har grundläggande olikheter (Bjerrum Nielsen & Rudberg, 1989). De nu 
gällande läroplanerna Lpf 94, Lpo 94/98 och Lpfö 98 tydliggör än starkare på olika sätt 
skolans ansvar för att ge alla elever, oavsett kön, samma möjligheter 
(Utbildningsdepartementet, 1999). 
 

1.7 Hur flickor blir flickor och pojkar blir pojkar 
 
Man vet nu att pojkar och flickor skiljer sig i frågan om den biologiska styrda 
mognadsutvecklingen, deras utveckling av olika förmågor och färdigheter, samt vikten av 
samspelet mellan arv, biologi och miljö. Det är viktigt att skola och samhälle tar hänsyn till 
skillnaderna mellan flickor och pojkar för att på sikt ge varje individ – oavsett kön – samma 
möjligheter att utveckla sina personliga sidor (Levander, 1993). 
 
 
1.7.1 Biologiska könsskillnader 
 
Det finns klara skillnader mellan könen när det gäller hjärnans konstruktion och utveckling 
menar Sten Levander, professor i allmänpsykiatri, i en artikel om svensk skolforskning 
(Biologiska skillnader, 1993). Bakgrunden till detta är att människans hjärnhalvor har olika 
specialuppgifter. Det kan illustreras av att människor, till skillnad från flertalet djur, är höger 
eller vänsterhänta. Flickors hjärnor följer en utvecklingsplan som leder till att vänster 
hjärnhalva utvecklar en specialkompetens för språkfunktioner (verbal förmåga), och höger 
hjärnhalva en kompetens för ”ingenjörfärdigheter”, (spatial förmåga). De två hjärnhalvorna 
kommer så småningom att upprätta ett nära samarbete. Hos pojkarna blir utvecklingen något 
annorlunda på grund av den störs under en kritisk period i tidigt fosterliv. Den höga nivån av 
testosteron (manligt könshormon) under den perioden gör att grundplanen blir rubbad, och att 
vissa nervceller i hjärnan hamnar på en annan plats än som var tänkt från början. De två 
hjärnhalvorna blir mer specialiserade och samarbetet sämre, och kan på så sätt inte heller i 
lika hög grad ersätta varandra om den ena skadas. Dessutom innehåller tvärbalken 
(förbindelsen mellan hjärnhalvorna) hos en kvinna fler nervtrådar än hos en man, och har på 
så vis ett mer intimt samarbete mellan hjärnhalvorna. Tvärbalken mognar i regel i 4-årsåldern 
för flickor och 1-2 år senare för pojkar. Förmågan till att lära in komplexa färdigheter ökar då 
radikalt. 
 
Levander (1993) beskriver fortsättningsvis att fram till puberteten är ämnesomsättningen hög 
i hjärnan och förmågan att automatisera både motoriska och intellektuella färdigheter 
förbättras. Han skriver att den förmågan sjunker i samband med puberteten, då hjärnans 
ämnesomsättning minskar till hälften och 40 % av förbindelserna mellan de enskilda 
hjärncellerna försvinner inom några år. Därmed är hjärnans utveckling i stort sett avslutad och 
fungerar på samma sätt som i vuxenlivet när det gäller inlärning och problemlösning. 
Automatiken har gått förlorad och inlärningen måste ske på ett annat och mer mödosamt sätt. 
Flickor kommer in puberteten 1 – 2 år tidigare än pojkar, och nedgången i hjärnans 
ämnesomsättning kommer tidigare för deras del. De förlorar sin förmåga till denna speciella 
inlärning tidigare än pojkarna, men har å andra sidan fått förmågan tidigare. Levander menar 
att detta får följder för flickorna, som vid inträdet till högstadiet redan ”stängt” sitt 
inlärningsfönster. De får svårare främst i teknisk- naturvetenskapliga ämnen som höger 
hjärnhalva är bättre på och som pojkarna har mer fallenhet för. Levander menar att detta 
resulterar i stora könsskillnader i teknisk- naturvetenskaplig kompetens. 
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I de flesta avseenden mognar pojkar, det vill säga blir ”funktionsdugliga”, vid en senare 
tidpunkt än flickorna. Pannloberna är hjärnans verkställande direktör, som analyserar och 
hanterar umgänget med omvärlden, och lägger upp planer inför framtiden. Dessa mognar 
under hjärnans sista utvecklingsfas, och har inte mycket med intelligens och inlärning att 
göra. Pannlobernas mognad är särskilt sen hos män, och ibland avslutas mognadsprocessen 
inte förrän en bit efter 20-årsåldern (ibid.). 
 
 
1.7.2 Socialisationens inverkan 
 
Barnet känner inte sitt eget kön när det kommer till världen, och under loppet av det första 
levnadsåret upplever det heller inte kön som någon intressant fråga. Identitet – som också 
omfattar upplevelsen av att vara antingen flicka eller pojke – bildas gradvis i samspel med de 
människor som omger barnet. Könstillhörigheten får konsekvenser för hur varje nyfött barn 
tas emot av omvärlden. Mottagandet formas av vår kulturs föreställningar om manligt och 
kvinnlig i relation till arbetsdelning, samhällsfunktioner och social status (Helmadotter, 
1989). 
 
Utvecklingen hos ett barn sker i ständig interaktion, det vill säga i samspel eller växelverkan 
med föräldrarna, andra individer och samhället. Det finns grundläggande värderingar om hur 
könen ska bete sig och att människan har olika förväntningar på flickor och pojkar (ibid.). Då 
båda könen vill bli accepterade av andra och därmed bli en del av en social gemenskap, 
försöker de uppfylla de rollfördelningar som omgivningen har på dem (Bjerrum Nielsen & 
Rudberg, 1989). 
 
Enligt Graf, Helmadotter & Ruben (1991) handlar socialisationen om hur individen upptar 
och införlivar omgivningens normer, regler, värderingar och beteendemönster. Den pågår hela 
tiden och hela livet, genom att man ständigt införlivar omgivningens attityder och värderingar 
i sig själv och att man själv införlivas i samhället. Att växa upp som flicka respektive pojke 
innebär delvis olika saker. Detta lär barnet sig under sin uppväxt och agerar utifrån de 
kvinnliga och manliga förebilder som finns i omgivningen. Redan i samband med 
förlossningen startar den könsspecifika uppfostran. Föräldrarna talar på olika sätt till sin 
nyfödde flicka eller pojke, genom skillnader i ordval och tonläge. Föräldrarnas ansiktsuttryck, 
minspel och fysiska kontakt är också annorlunda beroende på kön. 
 
Man kan skilja på primär och sekundär socialisation. Under barnets första två levnadsår sker 
den primära socialisationen. Barnet integrerar då familjens attityder, värderingar, normer, 
människosyn med mera i sig själv, och här skapas dess grundidentitet. Den sekundära 
socialisationen är barnets nästa steg, där det påverkas av andra människor och miljöer. Vidare 
skriver författarna om vår kulturs budskap till flickan. Budskapet lyder att hon ska se sig själv 
i relation till någon annan, att hon är beroende av andra människor, att hon förväntas vara 
osjälvisk, söt, snäll och kärleksfull. Hon får inte visa aggressivitet eller självhävdelse. Kraven 
som vår kultur ställer på pojken är att han ska vara stor, duktig oberoende och stark. Han får 
inte visa svaghet och uppmuntras att upptäcka världen (ibid.). 
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1.7.3 Klassrumssituationen 
 
Den forskning som bedrivits kring skillnader mellan flickors och pojkars skolsituation visar 
att pojkar i de flesta avseenden har en betydligt framträdande ställning i klassrummet. 
Elisabeth Öhrn menar att pojkarna dominerar genom att de griper in i klassrumsskeendet mer 
än flickorna. De kommenterar mer än flickorna, och har synpunkter på såväl undervisning 
som ämnesinnehåll. Pojkarna pockar på lärarens uppmärksamhet och får den genom att 
avbryta för att få hjälp eller genom att bryta mot reglerna i klassrummet. De tar också fysiskt 
plats och blir därmed mer synliga i klassrummet. Pojkar får både mer positiv uppmärksamhet 
och mer kritik för sitt skolarbete. Deras handlingar är ofta av det slaget, att läraren känner sig 
manad att ta itu med dem, både för att ge respons och för att behålla kontrollen (Öhrn, 1993). 
Det finns studier som pekar på att flickor och pojkar tilldelas och fyller olika funktioner i 
undervisningen. De producerande uppdragen går till pojkarna där de utmärker sig genom egna 
beskrivningar och utvikningar, medan flickorna får reproducerande uppdrag som att läsa högt, 
avge korta faktasvar etcetera. Denna fördelning innebär att flickorna binder samman 
lektionerna och ger struktur (ibid.). 
 
Flickorna står, enligt Einarsson & Hultman (1984), för det harmoniska i klassen. De är 
hjälpsamma, lydiga, och väntar tålmodigt på sin tur. De får ordet av läraren efter 
handuppräckning. De talar tyst och finner sig i att bli avbrutna. Flickorna hjälper och frågar 
varandra istället för läraren. Flickorna anses som tysta, tråkiga och ganska ointressanta av 
lärarna, medan pojkarna upplevs som bråkiga, men ändå som individer. Flickorna i en klass 
lägger stor vikt vid de personliga relationerna med kamrater och även med lärare. Dessa 
egenskaper poängteras inte i någon större utsträckning, och ju högre upp i årskurserna de 
kommer, desto större blir konkurrensen och tävlandet, till flickornas nackdel. Pojkarna i sin 
tur inriktar sig på vilken ställning och status de har i klassen, vilket leder till att klassrummet 
blir en intressant arena. Här får de social bekräftelse och kan därmed skapa sig en position. 
Flickorna är tämligen ointresserade av att utmärka sig i den grupp som klassen utgör. Av detta 
kan man dra slutsatsen att de sociala mönster som finns ibland annat den svenska 
grundskolans klassrum, bidrar till att öka de manliga elevernas självförtroende, medan 
flickorna får lära sig komma i andra hand (ibid.). 
 

1.8 Kommunikation 
 
Ordet kommunikation kommer ursprungligen från latinets communio, som betyder 
gemenskap (Nationalencyklopedin, 2000. Begreppet kommunikation förklaras i gängse 
ordböcker som förbindelse, meddelanden i vid bemärkelse. Inom beteendevetenskapen avser 
ordet överförande av idéer, information och känslor mellan grupper eller individer. Detta kan 
ske direkt via tal eller gester, men också indirekt via till exempel musik, litteratur eller bilder, 
Vårt samhälle är ju också starkt präglat av olika slags kommunikationsmedier som TV, radio 
och press. I traditionella modeller talar man om kommunikation som en linjär process, det vill 
säga ett budskap som överförs från en sändare till en mottagare. 
 
 sändare budskap mottagare. 
 
Man kan också tala om kodare, tecken och avkodare. Men fler och fler modeller lägger 
tonvikten vid en ömsesidighet i kommunikationen. Man skiljer inte mellan kodare och 
avkodare. Avkodningen är lika aktiv och skapande som själva kodningen. Det spelar ingen 
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roll om vi är talare eller lyssnare, författare eller läsare, konstnärer eller betraktare, så är 
kommunikationen en aktiv process (Erberth & Rasmusson, 1991). 
 
     tecken 
 
 
                                 kodare                avkodare 
 
Författarna menar vidare, att om kommunikationen mellan människor ska fungera, krävs ett 
samspel, en ömsesidighet och en levande kontakt. För samspelet i ett klassrum är denna 
ömsesidighet viktig. De flesta lärare har säkert upplevt, att kommunikationen inte fungerar, 
när avkodarna – eleverna sitter slumrande i sina bänkar eller möter dem med en likgiltig 
tystnad. Fungerar kommunikationen däremot, är den aktiv och skapande och påverkar båda 
parterna. Läraren lär sig av eleverna likaväl som eleverna lär sig av läraren. 
Kommunikationen är en process som båda är indragna i, och har ansvar för (ibid.). Detsamma 
gäller för kommunikationen mellan eleverna i klassrummet. 
 

1.9 Talutrymmet 
 
Språkforskarna Einarsson & Hultman (1984) skriver om hur talutrymmet fördelas i skolan. 
Det visade sig i undersökningarna att läraren tog två tredjedelar av tiden. Av den återstående 
tredjedelen tog pojkarna två tredjedelar och flickorna en tredjedel. Trots att det snart gått tjugo 
år sedan undersökningen gjordes och publicerades ser det likadant ut i många svenska 
klassrum idag! Deras forskning visar att talaktiviteten är mycket olika fördelad mellan flickor 
och pojkar. I varje klass finns ett antal elever som talar ganska mycket. Det brukar vara tre-
fyra pojkar och en eller ett par flickor. Majoriteten av eleverna säger relativt lite, offentligt, 
under en skoldag i klassen. Ibland blir det inte mer än någon eller några meningar under en 
skoldag, i värsta fall bara några enstaka ord. Så finns det en liten grupp som praktiskt taget 
aldrig säger någonting i på offentlig nivå. Den gruppen brukar bestå av fyra till fem flickor 
och eventuellt någon pojke i varje klass. Vidare konstaterar författarna, att förhållandena för 
flickor är mycket ogynnsamma, om man ser skolan som en förberedelse för ett verbalt aktivt 
liv som vuxen. För flickorna gäller de regler och normer i klassrummet som vi närmare 
beskrivit under rubriken klassrumssituationen. För pojkarna är det öppet eller underförstått 
tillåtet att bryta mot dem. På så vis skaffar de ett ökat inflytande över språkspelet i 
klassrummet. Pojkarna tar sig rätten att yttra sig utan att ha räckt upp handen och/eller utan att 
ha fått ordet, att föreslå diskussionsämnen, att avbryta, att inte lyssna, men samtidigt själva 
kräva uppmärksamhet och intresse (Hultman, 1990). Skolans samtalsregler får på så sätt olika 
utformning och olika innebörd för flickor och pojkar. Flickorna får lära sig att pojkarna har ett 
självklart företräde till ordet och att det som de säger är mer värt att lyssna på (ibid.). 
 

1.10 Språket 
 
Språket var till en början ett redskap för att fylla vardagens primära behov och utvecklades till 
ett redskap för tanke, medvetenhet och kommunikation. Språket idag kan sägas ha samma 
funktion som det har haft i tusentals år, det ger oss förmågan att nå kunskap och gemenskap 
och att komma till insikt om oss själva och världen (Bratt, 1985). Genom språket kan vi 
informera och efterfråga information; vi kan uttrycka känslor och behov; vi kan påkalla 
uppmärksamhet, och vi kan även styra och påverka. Förutom språkets kommunikativa 
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användningsområde är det viktigt att i pedagogiska sammanhang lyfta fram språkets funktion 
som ett redskap för tanke och skapande (Strömquist, 1998). 
 
Språkförmåga och språkutveckling är honnörsord i dagens skola. Siv Strömquist (1998) 
skriver att språkförmågan är mångfasetterad. Det slår modern språkforskning fast, vidare 
understryker den att individens språkutveckling är en ständigt pågående process, som vi har 
möjlighet att påverka. Den gynnas av att stödjas och att uppmuntras. För den tidiga 
språkutvecklingen har hemmet det stora ansvaret, men successivt faller en allt större lott på 
skolan. Vissa delar av den kommunikativa utvecklingen sker förhållandevis sent därför har 
skolan här ett alldeles speciellt ansvar (ibid.). Hon menar att om vi vill medverka till att våra 
elever blir frimodiga och kompetenta språkbrukare, måste vi medvetet satsa på verksamheter 
som leder till detta. Både pojkar och flickor måste ges möjligheter att utveckla sin förmåga att 
tala och samtala. Om eleverna ges möjlighet att använda sitt språk i varierande, meningsfulla 
sammanhang stimuleras deras språkutveckling. En förutsättning är, att man tillsammans med 
eleverna har skapat en tillåtande atmosfär, samt att alla kan känna sig trygga i gruppen (ibid.). 
 

1.11 Lyssnandets betydelse 
 
I boken ”Gruppen som grogrund”, anser Wahlström (1996), att självförtroendet är en av de 
viktigaste förutsättningarna för att individen ska kunna utvecklas och lyckas i livet. Hon talar 
här om en inre trygghet, en vetskap om ”att jag duger som jag är”. Självförtroendet beror till 
stor del på kvalitén på de relationer, som finns mellan barnet (eller den vuxne), och de 
personer som spelar en viktig roll i hans eller hennes liv. Det är vederbörandes bedömning av 
den ”självbild” som reflekteras tillbaka från omgivningen varje dag (ibid.). 
 
Det finns flera ord som betyder ungefär samma sak. Författarinnan relaterar till Mårten 
Perssons indelning; 
 
Självkänsla. Jag är någon. Du ser mig.  
Den tar sig i uttryck i att jag har nära relationer, och att jag kan ge och ta. Den ökar genom 
bekräftelse på den egna identiteten, genom att jag blir sedd och hörd. Den minskar genom 
likgiltighet, avståndstagande och känslokyla. 
 
Självtillit. Jag duger. Jag är OK. 
Den tar sig i uttryck i att jag accepterar mig själv, och i att jag kan ta emot kritik. Den ökar 
genom uppmuntran och genom uppskattning av mina personliga egenskaper. Den minskar 
genom utfrysning eller mobbning, eller att jag ofta ”blir över”. Den minskar också om jag blir 
utsatt för personkritik istället för saklig kritik. Den minskar också om jag upplever att jag inte 
är hörd eller sedd. 
 
Självförtroende. Jag kan. Jag klarar. 
Det kommer till uttryck genom att jag får ta ansvar och genom att jag får känna min förmåga. 
Det ökar när jag får beröm, framför allt för något jag åstadkommit. Det minskar när jag får 
kritik, både sak- och personkritik. Den som har dåligt självförtroende kan antingen göra sig 
ännu mindre genom att göra sig osynlig och liten, genom att underskatta sig själv eller 
kritisera sig själv. Eller också kan man kamouflera sin osäkerhet genom att bland annat störa, 
vara aggressiv och förstöra. 
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För att inhämta och kunna tillägna sig kunskaper i skolan såväl som i övriga livet, måste man 
som elev få de nödvändiga verktygen med sig, nämligen: läsa, skriva, räkna, tala och lyssna. 
Inlärningen av dessa verktyg underlättas först och främst genom ett gott självförtroende och 
trygghet i inlärningssituationen. Gunilla O Wahlström har i sitt arbete med trygghetsgrupper 
som mål att, skapa grupper av klasskamrater som genom delaktighet stöttar varandra, stärker 
sitt självförtroende, uppträder mer ansvarsfullt och bli mer motiverade för skolarbetet. 
 
Man börjar med att öva barnen att lyssna på varandra i mindre grupper. Med det menas inte 
bara att vara tyst medan kamraten talar, utan att man ska lyssna aktivt. Det innebär att man 
lyssnar både till orden, tonfallet och kroppsspråket. Dessutom bör man förmedla till den som 
talat att man har hört. Under gruppövningarna följer man vissa regler för att barnen ska känna 
sig trygga och våga ta till orda. Som exempel kan nämnas att inga tråkningar får förekomma, 
det vill säga det är inte tillåtet att med ord, gester eller annat kroppsspråk göra sådant som får 
en kamrat att känna sig mindre betydelsefull. På sikt är det meningen att få bort beteendet helt 
och hållet, men till en början finns regeln när man jobbar med aktivt lyssnande (ibid.). Det 
handlar igen om att respektera sina kamrater. Genom positiv respons stärker man 
förhoppningsvis självförtroendet hos den som talat. 
 
Att lyssna är ett aktivt arbete som kräver koncentration och mycket övning. Det är något helt 
annat än att bara höra. Via öronen tar vi emot ljudvågorna. Sedan ska det hörda tolkas. Vi 
sätter in informationen i ett sammanhang, vilken nytta kan vi ha av det förmedlade budskapet, 
vi är således aktiva. Genom att lyssna visar vi också hänsyn och respekt för den som talar. 
Tycker vi det som är sagt är bra, är det viktigt att påpeka detta, att ge positiv återkoppling 
(ibid.). 
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2. Syfte 
 
Syftet är att ta reda på om man genom att medvetandegöra eleverna om det talutrymme som 
finns i klassrummet, kan öka jämställdheten mellan flickor och pojkar vad gäller den muntliga 
kommunikationen?  
 
Med medvetandegöra eleverna menar vi i detta fall, att förmedla en kunskap till eleverna om 
vad som är talutrymmet i ett klassrum, och på vilka olika sätt det kan nyttjas. Vår förhoppning 
är att det ska väcka till eftertanke hos såväl flicka som pojke, och på så sätt leda till en positiv 
förändring vad gäller talutrymmet i klassrummet, med en utjämning av de skillnader som 
brukar finnas mellan könen.  
 
Med jämställdhet, menar vi i detta sammanhang, att samtliga elever, oberoende om man är 
flicka eller pojke, ska ha möjligheten, om man så önskar, att komma till tals i klassen. 
 
Med muntlig kommunikation avser vi den talaktivitet som finns mellan eleverna i 
klassrummet.  
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3. Metod 
 
Vi valde både en kvalitativ och en kvantitativ undersökningsmetod genom att använda oss av 
observationer, enkäter och intervjuer. Enligt Patel & Davidsson (1994) är en kvalitativ 
undersökningsmetod bäst lämpad för analys, av tankar och känslor hos försökspersoner, 
medan en kvantitativ sådan passar till en statistisk undersökning. 
 
Vi var väl medvetna om att sju veckor var en kort period för att ändra ett redan inlärt 
klassrumsbeteende. Vår ambition var dock att övningarna skulle ge eleverna en förståelse för 
hur viktigt det är att aktivt lyssna till dem som finns i ens närhet. Det såg vi som ett sätt skapa 
det talutrymme som varje elev har rätt till i klassrummet. Det material vi samlade in kom att 
ligga till grund för den analys och diskussion som utmynnar i vårt examensarbete. 
 

3.1 Försökspersoner 
 
Vi gjorde vår undersökning i en årskursblandad klass i studieår 5-6.  Klassen bestod av 25 
elever varav 16 var pojkar och 9 var flickor. Vi fick själva välja vilken skola vi skulle vara på 
men vi fick inte välja klass.  
 
 
3.1.1 Bortfall i undersökningsgruppen 
 
Följande bortfall skedde under arbetet: Vi genomförde observationer vid tre olika tillfällen. 
Första och andra observationstillfället var en pojke frånvarande, och vid den tredje 
observationen var det två pojkar frånvarande. Under enkätundersökningens första omgång 
deltog samtliga elever i klassen, medan två elever inte deltog i den andra omgången på grund 
av frånvaro. Intervjuerna kunde genomföras utan något bortfall. 

3.2 Tidsplan 
 
Hösten 2002 
 
September 
Formulera 
och lämna in 
PM 
 

Oktober 
Kontakta 
handledare 
 

November 
Lämna in 
PM för 
godkännande

December 

 
 
Våren 2003 
  
Januari 
Träff med 
handledare 
 
 

Februari 
Litteraturstudi
er 

Mars 
Praktikplats 
ordnas i 
Skellefteå 

April 
Börjar skriva 
bakgrund 

Maj  
 

Juni 
Metod skrivs, 
bakgrund 
godkänns 
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Hösten 2003 
 
Augusti 
Kontaktar 
praktikplats, 
kompl. metod 
lämna missiv 
till föräldrar. 

September 
Föräldramöte  

Oktober 
Vetenskaplig 
undersökning 

November December 
Sammanställa 
rapporten, 

 
 
Detaljschema under praktiken 
 
v.41 
Lära känna 
klassen och 
personalen 
Observationer 
 

v.42 
Enkät  
och 
introduktion - 
lyssnarnycklar 
(dramavisning) 

v.43 
Intervjuer 
och  
övning 1 

v.44 
 
Höstlov

v.45 
Övning 
2 och 3

v.46 
Övning
4  

v.47 
Lyssnarnycklar 
och enkät  

 
 
Januari 2004 presenteras rapporten 
 

3.3 Genomförande 
 
Innan vi påbörjade vår praktikperiod informerades föräldrarna brevledes (se bilaga 1) dels om 
vår närvaro i klassen under v 41-v 47, dels om vårt examensarbete, samt på vilket sätt 
eleverna skulle bli delaktiga i det. Vi informerade även om den diskretion som föreligger vid 
den här typen av forskningsarbeten. 
 
Under de inledande dagarna den första praktikveckan genomförde vi fältstudier i klassen, för 
att lära känna alla elever i klassen och även skolmiljön. Vi försökte skapa oss en helhetsbild 
av barnens skoldag genom att finnas med, inte bara under lektionerna, utan även under 
skolmåltider och raster i övrigt. 
 
För att kunna bilda oss en uppfattning om hur talutrymmet var fördelat mellan eleverna i 
klassrummet, främst då ur ett genusperspektiv, använde vi oss i ett inledande skede av 
observationer. Dessa skedde i helklass under tre olika lektionspass. Vi använde oss av den 
strukturerade observationstypen. Med det menas att man i förväg arbetar fram vilka beteenden 
och skeenden som man ämnar studera (Patel & Davidson, 1994). Vi utarbetade ett 
observationsschema som gjorde det möjligt att kartlägga på vilket sätt flickorna respektive 
pojkarna tillskansade sig ordet i klassrummet ( se bilaga 2). De kategorier vi valde att studera 
var om eleverna tog ordet genom  
 

 räcka upp handen/ får ordet 
 att prata rakt ut/avbryta 
 att prata med kompis 

 
Huruvida eleverna lyssnade eller inte, studerade vi genom att observera om de var sysselsatta 
med annat under tiden. Vi förutsatte att om de inte var sysselsatta eller inte pratade, så 
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lyssnade de på den som talade. För att på bästa möjliga sätt hinna med att observera det som 
hände i klassrummet, använde vi oss av varsitt observationsschema, och studerade halva 
klassen var. Vi var icke deltagande observatörer, det vill säga. vi tog inte aktiv del i den 
situation vi skulle observera. 
 
När man studerar beteenden och skeenden i naturliga situationer eller sammanhang, kan 
observationer vara ett lämpligt sätt. I ordet beteende ryms såväl fysiska handlingar, verbala 
yttranden, relationer mellan individer och känslouttryck. Observationen är vidare relativt 
oberoende av individers villighet att lämna information (Patel & Davidsson, 1994).  
 
Som ett komplement till observationerna använde vi oss av enkätmetoden. Alla personer i 
undersökningen fick samma frågor, vilket innebar att en jämförelse blev möjlig. Enkäten (se 
bilaga 3) hade fasta svarsalternativ och eftersom de var skriftliga, var de jämförelsevis lätta att 
bearbeta. Vi gav ut den vid två tillfällen, under den första respektive den sista praktikveckan, 
och det för att försöka följa utvecklingen över tid (Holme & Solvang, 1997). Enkäten vi 
använde oss av testade vi i en förundersökning på andra barn i åldern 8-14 år. Detta för att 
försäkra oss om att frågorna var förståeliga, och att svarsalternativen inte var för många. 
Förundersökningen visade att frågor och svarsalternativ var lämpliga. Vi tydliggjorde vissa 
begrepp som kunde vara svåra att förstå för klassen inför båda enkättillfällena. 
 
Det är inte lätt att observera känslor, och det är ännu svårare att fånga tankar och avsikter. I 
vår studie har vi därför även använt oss av intervjuer (se bilaga 4), för att kunna ta del av vad 
eleverna tänker, känner och önskar. Intervjuerna kan till skillnad från observationer ge oss en 
inblick i barnens inre värld (Løkken & Søbstad, 1995). I samråd med vår handledare kom vi 
fram till vilka intervjupersoner som var lämpliga, med hänseende till våra kriterier. Vi valde 
fyra elever, två flickor och två pojkar, och de valdes utifrån sina egenskaper i 
klassrumssituationen. Vi kom att intervjua en framåt och talför flicka och en mer tystlåten och 
mindre framträdande flicka. Samma egenskaper gällde för de pojkar vi intervjuade. 
Barnintervjuerna genomfördes enskilt med eleven vid ett tillfälle. Genom intervjuerna ville vi 
få fram hur de intervjuade eleverna ser på talutrymmet, hänsynstagandet och respekten i 
klassrummet. Patel och Davidsson (1994) skriver om intervjuns grad av standardisering och 
strukturering. Vi använde oss av standardiserade frågor som kunde ställas i varierande 
ordning. Vid intervjuerna använde vi oss av ljudbandsinspelningar (vilket kräver 
intervjupersonernas tillstånd). Fördelen med denna registrering är att intervjupersonernas svar 
registreras exakt. Dessutom kan personen som intervjuar, observera kroppsspråk och röstläge 
som ytterliggare underlättar tolkningen (ibid.). 
 
Kombinationen av personliga intervjuer och enkäter kan användas om man tror att vissa 
frågor är alltför känsliga för att besvaras sanningsenligt. ”Den som besvarar en enkät kan göra 
det i lugn och ro, följa sitt eget tempo, tänka igenom frågorna ordentligt och därmed ge bättre 
svar” (Løkken & Søbstad, 1995, s 118). Vi var i båda fallen måna om att eleverna fick så 
mycket tid de behövde. 
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4. Resultat 
 
Nedan presenteras resultaten från observationerna, enkäterna, samt valda delar av 
intervjuerna, de vi finner är relevanta för vårt syfte. 
 

4.1 Observationer  
 
Nedanstående tabeller visar hur ofta och på vilket sätt flickorna och pojkarna tillskansar sig 
ordet i klassrummet och redovisas i absoluta tal. Tabellerna visar inte på vem som gör det, 
samma person kan med andra ord stå för en stor del av de tillfällen som observerats. 
 
Tabell 4.1 
Matematikgenomgång 
 

Eleven fick ordet 
genom att  

Totalt 
/Bortfall 

Flickor Pojkar Summa (det vill 
säga samtliga 
observationer) 

Räcka upp handen/ 
får ordet 

24/1 3 1 4 

Avbryta/prata rakt 
ut 

24/1 3 10 13 

Prata med en kompis 24/1 5 35 40 

Summa (det vill säga 
samtliga observationer 
uppdelade på f/p) 

 11 46 57 

 
Av tabellen kan man utläsa att pojkarna tar den största delen av talutrymmet dels genom att 
avbryta, dels genom att prata med en kompis.  
 
Tabell 4.2 
Klassråd 
 

Eleven fick ordet 
genom att 

Totalt/Bortfall Flickor  Pojkar Summa (det vill 
säga samtliga 
observationer) 

Räcka upp handen/ 
får ordet 

24/1 9 22 31 

Avbryta/prata rakt ut 24/1 12 90 102 

Prata med en kompis 24/1 7 123 130 

Summa (det vill säga 
samtliga observationer 
uppdelade på f/p) 

 28 235 263 

 
Tabellen visar bland annat att pojkarna avbryter vid betydligt fler tillfällen än flickorna. 
Flickor och pojkar får ordet genom handuppräckning relativt jämnt fördelat eftersom 
flickorna är färre till antalet. Siffrorna i tabellen visar tydligt att ”kompispratet” pojkar 
emellan är väldigt mycket större än flickornas. 
 
Tabell 4.3 
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NO-genomgång 
 

Eleven fick ordet 
genom att 

Totalt/Bortfall Flickor  Pojkar Summa (det vill 
säga samtliga 
observationer 

Räcka upp handen/ 
får ordet 

23/2 35 35 70 

Avbryta/prata rakt 
ut 

23/2 19 31 50 

Prata med en 
kompis 

23/2 18 75 93 

Summa (dvs. samtliga 
observationer 
uppdelade på f/p) 

 72 141 213 

 
Av tabell 3 framgår att flickorna får ordet lika många gånger som pojkarna. Flickorna tar en 
större del av talutrymmet i anspråk om man jämför med tabell 1 och 2. 
 
 

4.2 Enkätundersökningen 
 
Vi är medvetna om att procentsatsen på små tal inte är särskilt tillförlitlig, men vi har ändå 
valt att använda oss av procent för att kunna göra olika jämförelser. För att tydligt kunna 
åskådliggöra resultatet använder vi oss av stapeldiagram. Resultaten i tabellerna visar 
procentuellt hur fördelningen ser ut, dels mellan flickor och pojkar sinsemellan, dels hur 
fördelningen är mellan de olika svarsalternativen. Man kan även utläsa om det skett någon 
mätbar förändring mellan det första och det andra enkättillfället. 
 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

aldrig 1 sällan 1 ibland 1 ofta 1 alltid 1 aldrig 2 sällan 2 ibland2 ofta 2 alltid 2

F
P

Jag räcker upp handen när jag vill säga något

 
 
  Figur 4.1 Både flickorna och pojkarna upplever att de räcker upp handen ofta. De små 

förändringar vi kan se är att några pojkar har gått från alternativet alltid, till alternativet ofta.  
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Jag lyssnar på mina klasskamrate när de talar

 
 
  Figur 4.2 Från det att alla flickor upplevt att de alltid har lyssnat på sina klasskamrater har 

det skett en förändring till andra enkättillfället, som visar på en nyansering från alternativet 
alltid till alternativet ofta. Även hos pojkarna kan man se en liknande tendens. 
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Jag tycker att mina klasskamrater lyssnar på mig när jag talar

 
 
  Figur 4.3 Visar att eleverna är inte lika säkra på, att klasskamraterna alltid lyssnar vid 

enkättillfälle två, som vid första tillfället. 
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4.3 Elevintervjuer 
 
Nedan följer utdrag ur intervjuer som speglar hur eleverna ser på talutrymmet i klassrummet, 
och på den muntliga kommunikationen, och hur den är fördelad mellan flickor och pojkar. Vi 
ville även undersöka hur man tillskansar sig ordet. De fyra intervjuade eleverna var: 
 
Flicka 1 = Tystlåten och mindre framträdande 
Flicka 2 = Framåt och talför 
Pojke 1 = Tystlåten och mindre framträdande 
Pojke 2 = Framåt och talför 
 
Får både flickor och pojkar prata lika mycket i er klass? 
 
Flicka 1 - ”Mmm. Ja.” (Tvekande) 
Flicka 2 - ” Nja, fast ofta är det killar som pratar mest tror jag, men vi får ju prata lika 
mycket.” 
Pojke 1 - ” Ja.” 
Pojke 2- ” Ja, fast pojkarna pratar mycket mer, tjejerna vågar inte prata lika mycket.” 
 
 
Får du prata så mycket som du vill i klassrummet? 
 
Flicka 1- ” Ja. Om jag räcker upp handen. Men jag säger inte så mycket.” 
Flicka 2- ” Inte ibland, men jag tycker att jag pratar ganska mycket. Jag pratar nog 
tillräckligt.” 
Pojke1- ” Ja, fast jag pratar inte så mycket.” 
Pojke 2- ” Ja.” 
 
 
Tycker du att det fungerar bra att räcka upp handen när du vill säga något? 
 
Flicka 1- ” Mm. Jag brukar få svara då.” 
Flicka 2- ” Ja.” 
Pojke 1- ”Mmm, ja, en del dom skriker rakt ut.” 
Pojke 2- ”Ja, ibland säger man det bara rakt ut.” 
 
 
Lyssnar du på dina klasskamrater när de pratar? 
 
Flicka 1- ” Ja, oftast.” 
Flicka 2- ” Ja, ibland när det är onödiga saker dom säger kanske jag fortsätter arbeta, men jag 
lyssnar ju när dom säger nå’t som är nödvändigt.” 
Pojke 1- ” Ja, om det inte är tjafs. Det är ofta ganska pratigt.” 
Pojke 2- ” Ja, om inte någon ställer en fråga just före någon räcker upp handen, då måste jag 
svara på den före, men se’n lyssnar jag.” 
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Tycker du att dina klasskamrater lyssnar på dig när du pratar? 
 
Flicka 1- ” Ja.” 
Flicka 2- ” Inte alltid alltså, men för det mesta lyssnar dom oftast.” 
Pojke 1 - ” Ja, jo, det tycker jag.” 
Pojke 2 – ” Ja, det tror jag väl. För det mesta.” 
 
 
Sammanfattning av barnintervjuer. 
 
Barnintervjuerna visar en tendens till att pojkarna är de som tar större delen av talutrymmet. 
De fyra eleverna är överens om att de oftast får prata så mycket som de vill i klassrummet. 
Svaren på de två sist nämnda frågorna ovan, visar att de tycker att kamraterna lyssnar bra, 
men att de själva inte alltid gör det. En orsak till detta tycks vara att det är tämligen ”pratigt” i 
klassen. 
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5. Diskussion  
 
Syftet som formulerades för uppsatsen var om huruvida det var möjligt att öka jämställdheten, 
vad gäller det gemensamma talutrymmet i klassrummet, genom att göra eleverna medvetna 
om detta. Denna diskussion baserar sig på vad som kommit fram under litteraturstudier och 
arbetets gång, här vävs även egna slutsatser in. 
 

5.1 Reliabilitet och validitet 
 
Vi har använt oss av flera olika mätinstrument som strukturerade observationer, intervjuer 
samt enkätundersökningar, för att ge ett helhetsintryck av vår undersökning. Genom att 
använda oss av olika mätmetoder anser vi att reabiliteten är god. Under observationerna 
registrerade vi halva klassen var. Det gjorde att vi hade färre elever att koncentrera oss på. Vi 
var två stycken som utförde observationen i klassrummet vilket vi menar styrker 
tillförlitligheten. Vi spelade in barnintervjuerna på band, detta för att det är i det närmaste 
omöjligt att hinna nedteckna vad som sägs vid intervjutillfället. Vi lyssnade sedan igenom 
dem gemensamt och sammanställde svaren. Det hade varit önskvärt att kunna intervjua 
samtliga elever, men med tanke på den begränsade tid vi hade till vårt förfogande, så var det 
inte genomförbart Vi valde därför att intervjua ytterligheterna som vi vet förekommer i de 
flesta klasser, nämligen den tysta flickan och den tysta pojken respektive den talföra flickan 
och talföre pojken. Detta för att kunna se hur dessa elever upplever sin situation vad gäller 
talutrymmet i klassrummet. Vi tycker det var svårt att ställa adekvata frågor, och att barnen 
till viss del försökte svara på det sätt som de trodde att vi ville de skulle svara. Vi anser ändå 
att vi lyckats formulera frågor utifrån vårt syfte. 
 
Vi använde oss av enkäter i början och slutet av vår praktikperiod, och vårt syfte med det var 
att se om en förändring hade skett över tid. Vi upplever dock att vissa elever rusade igenom 
enkäten utan att tänka efter ordentligt. Eleverna i klassen hade inte stor erfarenhet av att 
stanna upp och reflektera, vilket vi menar kan ha gett utslag på resultatet. Det i sin tur innebär 
att det är möjligt att undersökningen inte har den tillförlitlighet som man önskar. Vi har även 
konstaterat att om vi hade haft färre svarsalternativ skulle vi ha fått ett större utslag på 
enkäten. 
 

5.2 Resultatdiskussion 
 
I skolans styrdokument slås det fast att skolan ska behandla alla, oavsett kön, lika. Man utgår 
ifrån att skolan ska verka för jämställdhet men forskning såväl som våra egna erfarenheter, 
visar att det finns mycket kvar att göra. Bland annat visar tidigare forskning att pojkar tar mer 
taltid i anspråk i klassrummet, och att flickor lär sig att lyssna på pojkar, medan pojkarna har 
svårigheter att ta hänsyn till flickorna. Vi kan bara konstatera att denna forskning stämmer väl 
överens med den praktikklass vi vistades i.  
 
Vi gjorde observationer i klassen under tre olika lektionspass, och av dem framgår att 
pojkarna både fick ordet, avbröt och pratade med kompis i betydligt större utsträckning än 
flickorna. Det är endast under NO-lektionen, den tredje observationen, som flickorna håller 
sig framme och får ordet av läraren vid lika många tillfällen som pojkarna. Det tror vi beror 
på att det var en uppföljning från föregående lektion, och att svaren på frågorna fanns 
tillgängliga på en redan ifylld stencil. Svaren flickorna gav var reproducerande och flickorna 
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blev då säkrare och därmed också mer aktiva. Under observationerna vi gjorde under ett 
matematikpass och ett klassråd dominerade pojkarna. Det anser vi bekräftar att pojkarna, när 
det är ett friare ämne som kräver mer initiativ, är mer engagerade än flickorna och pratar mer. 
Detta överrensstämmer väl med den forskning vi tagit del av.  
 
Enkätunderökningen använde vi som ett komplement till observationerna, och för att kunna se 
om det hade skett någon förändring över tid. Vi kan medge att det var svårt att utläsa någon 
större mätbar förändring, dock var det möjligt att se vissa tendenser till att en medvetenhet om 
det egna lyssnandet väckts. Vi upplevde även att eleverna tog längre tid på sig och gav sig 
själva mer tid till eftertanke vid det andra enkättillfället. Vi är förvissade om att vårt arbete i 
klassen hade fått större genomslagskraft, om vi hade haft en längre tidsperiod att disponera.  
 
Vår tanke vad gällde intervjuerna, var att välja barn med olika kön och personligheter, för att 
på så sätt kunna visa hur olika situationer kan upplevas i klassen. Intervjuerna tyder på att 
pojkarna är de som tar större delen av talutrymmet, men samtliga intervjuade är dock överens 
om att de får prata så mycket som de vill i klassrummet. Intervjuerna tog ganska mycket tid i 
anspråk och gav inte lika mycket som vi hade hoppats på. Det kan bero på att vi är nybörjare 
på att genomföra intervjuer, och att det är svårt att formulera adekvata frågor. Barnen har 
också en tendens att svara som de tror att vi vill att de ska svara.  
 
Övningarna vi genomförde i klassen hade fokus på vårt syfte där själva lyssnandet utgör en 
viktig del. Parallellt med dessa hade vi samtal med klassen om vad talutrymme är och vikten 
av att lyssna, samt hur man gör och är när man är en god lyssnare. Vi betonade att genom att 
lyssna visar man respekt för sina kamrater. Resultatet visar att det skett en viss förändring, det 
hade dock behövts mycket mera tid för att uppnå ett tillförlitligare resultat. Arbetet med 
lyssnarövningar är ett arbete på sikt, något man gör kontinuerligt under en längre tid, en 
process som måste mogna in för att till slut ge en synbar förändring.  
 

5.3 Egna reflektioner 
 
Vi är medvetna om att eleverna i skolan måste få känna trygghet i sin klass och med sina 
klasskamrater, och att det är en förutsättning för att kunna lära sig nya saker. I 
verksamhetsplanen på den skola där vi hade vår slutpraktik, läggs tonvikten vid trygghet och 
gemenskap. Detta finner vi är en mycket bra utgångspunkt för ett mer inriktat 
jämställdhetsarbete, som man alltid måste ha i åtanke.  
 
Den tid som var avsatt för vårt forskningsarbete var knapp, men vi kände att det är ett mycket 
viktigt område. Erfarenheter från våran egen skolgång tillsammans med det vi har upplevt 
under våra praktikperioder under utbildningen visar samma mönster – pojkarna utmärkte sig 
och bestämde mer än flickorna i klassen. Vi är medvetna om att flickor och pojkar inte utgör 
några enhetliga grupper, utan att det finns skillnader mellan individer av samma kön. Skolans 
verksamhet kan uppmuntra både flickor och pojkar att utveckla alla sidor av sin personlighet, 
utan att hindras av vad som anses passande för det ena eller det andra könet. Här menar vi 
också att lärarna har en nyckelroll när det gäller att se till att arbetet med barn och ungdomar 
präglas av ett jämställdhetsperspektiv. Att vara pedagog och förebild kan innebära att man 
måste göra upp med sina egna omedvetna föreställningar. Vi anser att det är nödvändigt att 
medvetet arbeta mot ett jämställt klimat i klassrummet, inte bara ur ett talrumsperspektiv, utan 
även i ett vidare och ett mer långsiktigt perspektiv. 
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Vi har under examensarbetets gång tagit del av forskning där biologiska skillnader mellan 
könen har påvisats. Levander (1993), hävdar att skolan idag förstärker de begåvningsskillna-
der som finns inbyggda i vår biologi, till pojkars fördel. De relativt nya biologiska 
kunskaperna har ännu inte kunnat påverka skolan och pedagogiken. Frågan är hur vi i skolan 
ska kunna utveckla, och organisera undervisning samt inlärning, för att på sikt ge varje 
individ samma möjligheter att utveckla sina intressen och talanger. 
 

5.4 Fortsatt forskning 
 
Trots den korta tiden och det knappa forskningsunderlaget visade resultatet på vikten av 
fortsatt forskning på ämnet. Det finns klasser med starka flickgrupper, där flickorna har det 
största talutrymmet. Vad skiljer dem mot de klasser vi har praktiserat i? Har klassen arbetat 
mycket med jämställdhet och detta har fått ske på bekostnad av pojkarna? Har flickorna alltid 
hållit ihop? Hur arbetar yrkesverksamma lärare för att motarbeta traditionella könsbilder? I 
dagens mångkulturella samhälle skulle dessutom vara intressant att, inom skolvärlden, 
jämföra genusperspektivet mellan olika kulturer? Det finns många frågor att söka svar på 
inom detta område där forskningen ännu är i sin linda. 
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Föräldrainformation  
 
 
Byske 2003 09 18 
 
 
 
 
Hej, vi heter Anna Hedlund och Chatrine Holmbom, och är två blivande grundskollärare 1-7 
Sv/So. Vi går sista terminen på grundskollärarlinjen vid Luleå tekniska universitet. Under vår 
verksamhetsförlagda utbildning kommer vi att praktisera i den klass där Ditt barn går. 
Parallellt med vår praktik, som sträcker sig över sju veckor med start denna höst v. 41, håller 
vi på med vårt examensarbete. I det vill vi undersöka om vi kan åstadkomma en positiv 
förändring, vad gäller talutrymmet i klassrummet. I vårt arbete har vi valt att medvetandegöra 
eleverna om hur viktigt det är att både våga ta ordet, och att lyssna på den som har ordet. 
Detta arbete kommer att bedrivas i såväl mindre grupper, som i helklass. Undersökning består 
av flera moment, bl.a. kommer en enkät att delas ut i klassen med frågor angående just 
talutrymmet, men också om hur man upplever sin situation i klassen. Stickprovsintervjuer 
förekommer också, samt observationer. 
 
 
 
 
 

 

Vi ser med glädje fram emot praktiken. 

 
Om Ni har frågor kan ni ta kontakt med oss 
 
 
 
Med vänlig hälsning  
 
Anna Hedlund per telefon: 0912 410 80, 070 2660552 
 
Chatrine Holmbom per telefon: 0912 613 74, 070 2661176 
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Observationsschema 
 
 
Elevens namn Handuppräckning Avbryta/ 

Prata rakt ut 
Prata med kompis 

  
 

  

  
 

  

  
 

  

  
 

  

  
 

  

  
 

  

  
 

  

  
 

  

  
 

  

  
 

  

  
 

  

  
 

  

    

Summa 
 

   

 
Samtliga vid observationstillfället:____________________Bortfall:_________________ 
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Enkätundersökning.  
   
Ringa in det svar som du tycker stämmer bäst in på dig. Dina svar behandlas konfidentiellt. 
 
1. Jag räcker upp handen när jag vill säga något. aldrig   sällan   ibland   ofta   alltid 
 

2. Jag är med och pratar när klassen diskuterar. aldrig   sällan   ibland   ofta   alltid 
 

3. Jag tycker att jag talar mindre än mina  

klasskamrater.    aldrig   sällan   ibland   ofta   alltid 
 

4. Jag tycker att mina klasskamrater lyssnar på mig 

när jag talar.    aldrig   sällan   ibland   ofta   alltid 
 

5. När jag har en annan åsikt kan jag säga 

det i klassen.    aldrig   sällan   ibland   ofta   alltid 
  

6. Jag lyssnar på mina klasskamrater när de talar. aldrig   sällan   ibland   ofta   alltid 
 

7. Jag tar ordet utan att räcka upp handen.  aldrig   sällan   ibland   ofta   alltid 
 

8. Jag blir nervös när jag ska berätta någonting 

inför klassen.    aldrig   sällan   ibland   ofta   alltid 
 

9. När jag talar i klassen blir jag avbruten.  aldrig   sällan   ibland   ofta   alltid 
 

10. Jag trivs i klassen.    aldrig   sällan   ibland   ofta   alltid 
 

11. Jag tycker att flickorna pratar mer än pojkarna. aldrig   sällan   ibland   ofta   alltid 
 

13. Jag tycker att pojkarna pratar mer än flickorna.  aldrig   sällan   ibland   ofta   alltid 
 

14. Läraren bestämmer vem som ska ha ordet. aldrig   sällan   ibland   ofta   alltid 
 

 

Tack för din medverkan! 
Anna & Chatrine 

Är du flicka □ 
          pojke □ 
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Intervjuguide 
 

 Berätta lite om din klass 
 

 Hur trivs du i klassen? Berätta 
 

 Tycker du att det fungerar bra att räcka upp handen när du vill säga något? 
 

 Får både flickor och pojkar prata lika mycket i er klass? 
 

 Får du prata så mycket som du vill i klassrummet? 
 

 Vad tycker du om flickorna i klassen? 
 

 Vad tycker du om pojkarna i klassen? 
 

 Tycker du att flickor och pojkar behandlas lika i klassrummet av läraren? 
 

 Behandlar du flickor och pojkar lika? 
 

 Tycker du att dina klasskamrater lyssnar på dig när du pratar? 
 

 Är det någon skillnad på hur flickor och pojkar lyssnar på dig? 
 

 Lyssnar du på dina klasskamrater när de pratar? 
 

 Lyssnar du bättre eller sämre om det är en flicka som pratar? 
 

 Lyssnar du bättre eller sämre om det är en pojke som pratar? 
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Övningar för att medvetandegöra eleverna om lyssnandets betydelse.  
 
Övningarna var få, men med fokus på det som var vårt syfte med dem - lyssnandet. Eleverna 
var välmotiverade och tyckte det var roligt. De deltog livligt i samtalen runt ämnet och 
sammantaget visar övningarna på ett positivt resultat. Flickor och pojkar har inte gett prov på 
några större svårigheter att lyssna eller svårigheter att koncentrera sig under arbetstillfällena. 
Vissa undantag finns dock. För utförligare resultat hänvisar vi till utvärderingarna av varje 
arbetstillfälle.  
 
Arbetstillfälle 1. 
 
Övning: Tröjan 
 
Syfte:  Att känna samhörighet, att öva aktivt lyssnande och mellanmänsklig kommunikation. 
 
Källa: Med gruppen som grogrund, Gunilla O. Wahlström 
 
Gruppstorlek: 25 elever, 9 flickor och 16 pojkar 
 
Bortfall: 3 flickor, 2 pojkar 
 
Genomförande: För att skapa en behaglig stämning spelade vi musik. Vi poängterade att de 
muntliga instruktionerna skulle bara läsas en enda gång. Vi delade ut ett arbetsblad med en 
färdigritad tröja till var och en som de först fick klippa ut. Alla uppmanades att skriva sitt 
namn på tröjan, sedan fick hela gruppen följande instruktioner: 
 

• Skriv på vänster ärm två saker du är bra på 
• Skriv på höger ärm ditt favoritställe( fantasi eller verklighet). 
• Skriv nere till vänster på tröjkanten en dröm du har, något du skulle vilja göra, en 

fantasi som återkommer 
• Skriv uppe vid halsringningen något du vill att andra ska säga om dig. 

 
När alla elever var färdiga med sina tröjor fick de bilda grupper om fyra och presentera sina 
tröjor för varandra. 
 
Utvärdering: Den stämningsfulla musiken skapade en harmonisk arbetsmiljö vid 
övningstillfället. Klassen genomförde sin uppgift på ett bra sätt. De hade uppfattat att de 
skulle få höra instruktionerna endast en gång, och lyssnade koncentrerat under övningen. 
Gruppindelningen var lyckad, samtliga elever verkade delta i redovisningen i gruppen. 
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Arbetstillfälle 2. 
 
Övning: Aktivt lyssnande. 
 
Syfte:  Medvetandegöra eleverna om vikten av att lyssna aktivt. 
 
Källa: Att undervisa för utveckling av Susan Fountain, något ombearbetad. 
 
Gruppstorlek: 25 elever, 9 flickor och 16 pojkar 
 
Bortfall: - 
 
Genomförande: Innan själva övningen påbörjades spelade vi upp ett egenhändigt skrivet 
drama, som var ämnat att på ett roligt och tydligt sätt visa hur en vardagssituation kan te sig, 
beroende på om man är uppmärksam och lyssnar eller inte. Eleverna verkade roade och kände 
igen sig. Vi hade på vår handledares inrådan i förväg planerat vilka av eleverna som skulle 
vara tillsammans vid övningstillfället. Eleverna fick sätta sig mitt emot varandra, så nära att 
de satt knä mot knä. De bestämde vem som skulle börja prata, respektive vem som skulle 
börja med att lyssna. De fick själva bestämma vad de skulle tala om. Den som lyssnade skulle 
göra allt för att verka ointresserad; undvika ögonkontakt, syssla med annat och inte bekräfta 
den som hade ordet. Efter 45 sekunder gjordes ett talar-lyssnarbyte, och eleverna skiftade 
roller. När båda hade provat på att tala ändrades förutsättningarna. Den som hade lyssnat 
skulle nu visa sitt intresse för, och på så sätt bekräfta den som talar. Man bytte roller igen efter 
45 sekunder. 
 
Utvärdering: Eleverna utförde övningen på ett tillfredsställande sätt. Det var bra att vi delade 
in eleverna som vår handledare hade föreslagit. Efter övningen diskuterade vi i helklass om 
hur/vad som utmärker en ointresserad lyssnare, resp. en intresserad, samt hur de upplevde att 
bli lyssnade på och att bli ignorerad som talare.  
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Arbetstillfälle 3. 
 
Övning A: Fyren 
 
Syfte: Koncentration, lyhördhet. 
 
Källa: Undervisa i pedagogiskt drama, av Erberth, B & Ramsusson, V 
 
Gruppstorlek: 25 elever 
 
Bortfall: 2 pojkar 
 
Genomförande: Vi påbörjade övningarna med samtal i klassen om att lyssna och lyssnandets 
betydelse. Vi talade även om aktivt lyssnande och gick därefter till skolans gymnastiksal för 
att utföra övningar. I klassen utsågs en person till fyr, några fick vara kobbar. Fyren liksom 
kobbarna fick information om hur de skulle låta. (Fyren hade en varningston, medan kobbarna 
lät tsch). Resterande fick ögonbindlar. Nu gällde det att kunna ta sig till andra sidan salen 
genom att lyssna efter fyren och att inte krocka med kobbarna. Den eller de som lyckades ta 
sig fram till fyren, skulle lägga sig ned på golvet. Eleverna fick växla och prova byta roller. 
 
Utvärdering: Första omgången var det oroligt i gruppen och eleverna var okoncentrerade. 
Andra omgången blev desto bättre och i efterpratet tyckte de flesta det hade gått bra att ta sig 
fram till fyren, och att det hade gått bra att koncentrera sig. 
 
 
 
Övning B: Lyssna och memorera! 
 
Syfte: se ovan 
 
Källa: se ovan 
 
Gruppstorlek: se ovan 
 
Bortfall: se ovan 
 
Genomförande: Alla elever fick ligga ned på klassrumsgolvet. De försågs med ögonbindlar, 
och uppmanades att vara tysta och koncentrerade. Nu gällde det att lyssna efter de tio olika 
ljud som vi åstadkom på olika platser i salen. Eleverna uppmanades att peka åt det håll ljudet 
kom ifrån, samt att memorera dessa. Till sist samlades vi i en ring på golvet och delade 
upplevelsen.  
 
Utvärdering: En lyckad övning med en koncentrerad grupp, som kom ihåg ljuden vi hade 
gjort. Vissa ljud var svårare att gissa på, men de flesta klarade uppgiften och tyckte det var 
roligt. 
 
 
 




