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Flickor pratar mest... 
 

– en studie av pojkars och flickors uppfattning av talutrymme i två klasser 
på en gymnasieskola 

 
 
Abstract 

 
Denna studie ämnar kartlägga uppfattningar i en gymnasieskolas första och tredje årsklass med 

avseende på talutrymmet i klassrummet. Frågeställningarna lyder: 1) Anser eleverna att det finns 
någon skillnad mellan flickors och pojkars talutrymme? 2) Finns det någon skillnad mellan hur 
flickor och pojkar uppfattar talutrymmet? och 3) Finns det någon skillnad mellan åldersgrupperna 
(1:a och 3:e året)? Metoden som används för att besvara frågeställningarna är elevenkäter som 
består av 14 frågor. I enkäten deltar 47 elever; 26 elever från årskurs 1 (13 pojkar och 13 flickor) 
och 21 elever från årskurs 3 (10 pojkar och 11 flickor). Resultatet av studien är att det finns 
skillnad mellan könens uppfattning kring flickors och pojkars talutrymme med avseende på att 
flickor anser att flickor oftast pratar i klassrummet medan pojkarna inte anser att flickor oftast 
pratar i klassrummet. Pojkar och flickor uppfattar att pojkar upptar ungefär lika mycket av 
talutrymmet i klassrummet. Det kan inte antas finnas någon skillnad mellan pojkars och flickors 
uppfattning kring talutrymme och heller ingen skillnad mellan könen med avseende på hur de 
uppfattar talutrymmet i enkönade grupper. Årskurserna kan inte antas skilja sig i uppfattning 
kring talutrymmet de anser sig ha, däremot finns det skillnad mellan grupperna med avseende på 
uppfattningen om vilket kön som pratar oftast i klassrummet; i årskurs 1 anser eleverna att det 
oftast är tjejer som pratar och i årskurs 3 anser eleverna att det oftast är pojkar som pratar. 
 

Nyckelord: Talutrymme, genus, elevperspektiv. 
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Förord 

 
Stort tack till de lärare som tillät mig att ta tid från deras lektioner till att besvara enkäten, det är 

ni som har möjliggjort genomförandet av denna studie. Speciellt tack till min VFU-handledare 
som stöttat och hjälpt till med genomförandet av enkäten. Tack även till ansvarig rektor som varit 
entusiastisk och uppmuntrande till genomförandet av denna studie; det har gett mig extra 
motivation att arbeta med denna studie i och med vetskapen om att intresset finns att få ta del av 
resultaten – och att skolan anser att detta är utfört på uppdrag av skolan. 

Tack till min handledare på högskolan som medverkat till att textutformningen av denna 
uppsats överrensstämmer med gällande formalia – stort tack för ditt engagemang. Stort tack även 
till min make och min son som gett mig styrka och uthållighet. 
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Inledning 
 
Begreppet kön kan definieras som en organisationsprincip som baseras på en uppdelning av 

biologiskt kön, det vill säga kvinnliga och manliga kroppar (Abrahamsson, 2000, s. 100). Denna 
uppdelning handlar om våra föreställningar, myter och idéer och åsikter om vad som är kvinnligt 
och vad som är manligt. Denna organisationsprincip handlar således om genus, som är en social 
konstruktion om vad som anses vara manligt och kvinnligt, det vill säga hur kvinnor och män bör 
bete sig och detta medför beteenden, som inte ifrågasätts, utifrån det kön man tillhör. 
Indelningen av personer efter denna organisationsprincip, som Abrahamsson benämner det (s. 
100), har blivit konstruerad eftersom det finns biologiska skillnader mellan män och kvinnor. 

Molloy (1990) hävdar att lärare automatiskt behandlar elever efter kön (s. 6). Detta är ett 
samhällsbeteende och barn blir behandlade utifrån sitt kön från och med den sekund de föds. 
Barn tar olika plats i det offentliga rummet och det offentliga samtalet, detta är ett inlärt beteende 
som barn blir invanda vid och beteendet förstärks genom uppväxten. Förskolebarn som studerats 
(Davies, 2003) har visat ett beteende av att strängt följa indelningen av vad som är manligt och 
kvinnligt och att denna särskillnad ger barnen ett sammanhang att höra hemma i – om det rubbas 
eller sätts ur spel blir barnen besvikna (s. 13). Barns starka vilja till att följa könsmönster antas 
hänga ihop med att de ofta får uppleva tillrättavisade för att de har gjort fel och att de därför gör 
sitt yttersta för att undvika detta (s. 73). I studier gjorda på grundskole- och gymnasienivå framgår 
att den grupp som har en stark ställning i klassen har förmåga att vinkla lektionsinnehållet mot 
egna intresseområden och att det är främst pojkar som öppet försöker kontrollera andras 
agerande i klassrummet (Öhrn, 2002, s. 43). 

Att elever blir behandlade utifrån sitt kön kan ses inom många områden och ett av dessa 
områden är det utrymme som pojkar respektevie flickor har till sitt förfogande för att kunna 
framföra sina funderingar och åsikter – det vill säga utrymmet att tala. Detta är vad denna studie 
kommer behandla. Med talutrymme menas här det utrymme, det vill säga den plats, som en 
individ känner att denne kan utnyttja för att kunna framföra sina åsikter och funderingar, det vill 
säga utrymmet som en individ har till sitt förfogande när denne talar. 
 
 
Syfte 
 

Syftet med denna studie är att kartlägga hur gymnasieelever i en gymnasieskolas första-årsklass 
och en tredje-årsklass anser att talutrymmet är fördelat i klassrummet.  

Meningen med denna studie är inte att försöka förklara vad som är det normala mönstret utan 
målet är att kunna delge hur uppfattningen är kring hur det ser ut i dessa två klassrum. Studien är 
utförd på uppdrag av en gymnasieskola i mellansverige och den ger ett elevperspektiv på genus. 
 
 
Frågeställning 
 
 Anser eleverna att det finns någon skillnad mellan flickors och pojkars talutrymme? 
 Finns det någon skillnad mellan hur flickor och pojkar uppfattar sitt talutrymme? 
 Finns det någon skillnad mellan åldersgrupperna (1:a och 3:e året)? 
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Metod 
 
Nedan följer en beskrivning av metoden som använts för att besvara frågeställningarna, samt 

information om deltagarna. Därefter beskrivs de avgränsningar som forskaren av denna studie 
utgått ifrån vid utförandet av studien. Efter avsnittet om avgränsningar redogörs möjliga felkällor 
i studien. 
 
 
Val av metod 

För att besvara frågeställningarna användes enkäter eftersom dessa ansågs kunna ge ett bredare 
åsiktsspektrum av hur talutrymmet uppfattas hos dessa elever än vad som hade kunnat uppnåtts 
genom intervjuer. Innan eleverna fyllde i enkäten fick de muntlig information om studien, 
enkäten och deltagandet. Denna information gavs även till eleverna i skriftlig form (bilaga 1). 
Enkäten bestod av 14 frågor (bilaga 2) och den tog cirka 10 minuter att fylla i. Enkäterna fylldes i 
under ett lektionstillfälle där 20 minuter var avsatta till undersökningen och enkätbesvarandet. 
Enkäten gavs till ettorna vid en matematiklektion och till treorna vid en psykologilektion. 
 
 
Deltagarna 

Båda klasserna var från Samhällsvetenskapsprogrammet. På den skola där studien utfördes var 
det 210 elever vid Samhällsvetenskapsprogrammet och det var 21 lärare anställda inom detta 
program (8 män och 13 kvinnor). Klassföreståndarna i båda klasser var representerade av en man 
och en kvinna. I enkäten deltog 47 elever; 26 elever från årskurs 1 (13 pojkar och 13 flickor) och 
21 elever från årskurs 3 (10 pojkar och 11 flickor). Vid enkättillfället var sju elever  (fyra pojkar 
och tre flickor) frånvarande i årskurs 1 och sex flickor frånvarande i årskurs 3. En pojke i årskurs 
1 deltog inte i undersökningen. Deltagarna i årskurs 1 uppgav att de var födda år 1992 (16 år), 
med undantag av två flickor som var födda 1991 (17 år), en pojke år 1989 (19 år) och en annan 
pojke år 1993 (15 år). I årskurs 3 uppgav eleverna att de var födda 1990 (18 år), med undantag av 
en pojke som var född 1989 (19 år). 
 
 
Statistiskt paket för de sociala vetenskaperna 

Vid utförandet av analyser på data som framkom genom enkäten användes ett analysprogram, 
The Statistical Package for the Social Sciences (SPSS). Detta är ett analytiskt program för att 
kunna förutsäga mönster i statistiskt material (predictive analytics). Nedan följer en kort 
beskrivning av detta program och en förenklad redogörelse för de analyser som genomförts. 

Efter insamling av data (enkäter vid den aktuella studien) förs varje enskild observation (elev) in 
i programmets statistikblad. Användaren formulerar hur varje variabel ska vara utformad. Alla 
frågor förs in i en egen kolumn och svarsalternativen redovisas i sifferform; till exempel kan 
användaren besluta att svarsalternativ kvinna kan redovisas som 1 och svarsalternativ man 
redovisas som 2. När svarsalternativet förs in i statistikbladet skrivs således inte svarsalternativen 
med text utan redovisas som 1 alternativt 2. All data redovisas på detta sätt; först matas frågorna 
och dess sifferformer (som beslutas av användaren) in sedan förs data från varje enskild 
observation in under vardera fråga/kolumn. När detta är utfört kan användaren börja analysera 
data. Detta görs genom att föra in de variabler som användaren önskar jämföra, det finns ett 
flertal olika analysmetoder att använda och användaren själv måste ha kunskap om vilken metod 
som kan användas på vilken data och vilken metod som ska användas för att få svar på det 
användaren vill veta. 

I denna studie användes ett flertal Independent samples T-test; dessa test undersöker om det 
finns någon skillnad mellan två gruppers medelvärde; till exempel om pojkar och flickors 
uppfattning skiljer sig i avseende på vilket kön som upptar mest talutrymme. Testet görs på minst 
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20 personer och det blir mer pålitligt ju fler personer som ingår, dock högst 200 personer 
eftersom det annars kan visa att det finns signifikanta skillnader som egentligen inte finns. Om 
det finns fler än 200 personer med i studien kan signifikansnivån minskas, till exempel till 0,01 
istället för 0,05 vilket innebär att signifikansen blir starkare. Signifikansnivå är ett begrepp inom 
hypotesprövning inom ramen för statistik. Hypotesprövning är en teknik som man kan använda 
då man vill göra uttalanden om en stor mängd individer, baserat på en liten delmängd av dessa 
individer. Nollhypotesen är ett antagande som man genom hypotesprövningen vill testa. 
Nollhypotesen uttrycks ofta som en fördelning med en eller flera okända parametrar; exempelvis, 
antag att ett fordon med fyra hjul är en bil. Parametern är antalet hjul. Vi vill genom 
hypotesprövning avgöra om det med stor säkerhet är så att alla bilar har fyra hjul. 
Signifikansnivån är sannolikheten för utfall i det kritiska området trots att nollhypotesen är sann. 
Den kan också kallas felrisk. 

Ett vanligt exempel på sannolikhet är singlandet av ett mynt, där det förmodas att myntet ska 
hamna med krona upp på hälften av alla kast och klave upp på andra hälften. Detta kan baseras 
på att myntet antas vara symmetriskt och därav är det lika troligt att det blir krona som klave. 
Men det troliga utfallet kan också beräknas på tidigare kast; att dra slutsatsen, eftersom de hittills 
utförda kasten givit ett visst utfall, att alla framtida kast kommer att fortsätta i samma mönster. 
Det tidigare kallas en subjektivt angiven sannolikhet då den baseras på ett antagande om 
symmetri, till skillnad från det senare som är en objektivt angiven sannolikhet, baserat på empiri 
och utförda experiment. 

Gränsen att förkasta nollhypotesen sätts genom signifikansnivån och denna risk skall vara så 
liten som möjligt. Vanliga värden på signifikansnivån är 5 procent, 1 procent och 0,1 procent. Vid 
skillnad som uppges på 5 procents signifikansnivå (0.05) betyder det att nollhypotesen kan antas 
stämma till 95 procents sannolikhet. Vid ett Independent samples T-test innebär detta att de två 
populationerna, till 95 procents sannolikhet, inte har samma medelvärde på den aktuella 
variabeln. 

Vid redovisning av programmets, SPSS, analyser uppges en del av analysens information: Den 
information som ges inom parentes i resultatredovisningen anger medelvärdesskillnad mellan 
grupperna och signifikantsnivån, exempelvis (t (45) = 2.11; p = .041); t anger att det är ett T-test 
som blivit utfört, medelvärdesskillnaden i detta fall uppges vara 2,11. Nummer 45 anger att det 
finns 45 frihetsgrader, det vill säga möjliga variationer i analysen; i detta fall antalet personer i 
vardera grupp, minus två (eftersom det är två grupper). Formeln lyder: n1 + n2 – 2. Signifikansen 
betäcknas med p och skillnaden är signifikant om detta värde ligger under 0,05; i detta fall är 
värdet 0,41 och således finns det en signifikant skillnad mellan gruppernas medelvärde. 

I resultatredovisningen anges även att det finns korrelationen mellan vissa variabler. Vid 
korrelationsanalyser undersöks det om det finns något samband mellan två variabler. Den 
korrelationsanalys som använts i den aktuella studien var Pearson. Sambandet anges mellan 0 
(svagt) – 1 (starkt), exempelvis (r = .339; p = .020); r anger riktning/styrka (0-1), i detta fall ~0,34 
vilket innebär att när den ena variabeln ökar så ökar även den andra variabeln. Signifikansnivån 
betäcknas med p och här uppges en signifikansnivå på 0,020, det vill säga 2 procent, vilket 
innebär att det finns ett signifikant samband mellan dessa två variabler till en sannolikhet av 98 
procent. 

I resultatredovisningen anges även medelvärden (M) och standardavvikelser (SD) för att belysa 
skillnader mellan grupper. Medelvärdet är det värde som anger det genomsnittliga värdet för 
gruppen. Standardavvikelsen är ett mått på hur mycket de olika värdena i gruppen avviker från 
medelvärdet. 
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Avgränsningar 
Denna studie har utförts i klasser som har en relativt jämn fördelning mellan könen och studien 

fokuserar på hur uppfattningen kring talutrymmet förhåller sig när det finns ungefär lika många 
personer av samma respektive motsatt kön att förhålla sig till. Studien hade blivit annorlunda om 
den utgått ifrån klasser med en ojämn fördelning av könen eftersom det i dessa situationer kan bli 
en tydligare och starkare belysning, på gott och ont, av de elever som är minst representerade i 
klassen. Men eftersom denna studie önskar få svar på om det finns någon skillnad mellan 
åldersgrupperna så avgränsades den till jämnfördelade klasser, för att inte få med allt för många 
variabler. Att undesöka en möjlig ålderskillnad är intressant eftersom det föreligger en möjlighet 
att årskurs 3 har utvecklat ett mognare förhållningssätt och mer erfarenhet om socialt kön 
eftersom de är äldre, men det finns ännu en anledning att anta att årskurs 3 besitter menings-
skillnader i förhållande till årskurs 1 med avseende på genus – mer om detta vid resultat-
redovisningen. 

Vid utförandet av denna studie fanns medvetenhet om lärarens betydelse vid elevernas 
talutrymme, men studien avgränsades till elevernas upplevda talutrymme gentemot sina 
klasskamrater på grund av den begränsade tidsrymden. Inga frågor om lärarens roll vid elevernas 
talutrymme förekom i studien eftersom det hade inneburit en alltför omfattande studie. De elever 
som deltog i studien hade lärare som samtliga skilde sig i ämne, kön och personlighet, därför 
skulle det ha inneburit svårigheter att jämföra elevernas åsikter om lärare utan att specificera 
vilken lärare som avsågs. För att kunna uttala sig om något mönster i det talutrymme som 
eleverna uppfattar att lärare ger dem måste undersökningen innehålla flera lärare från samma 
ämne alternativt samma lärare i flera fall. På det sättet skulle det kanske framkomma vissa 
mönster vid kartläggning av ett ämne eller en lärare. Det fanns ingen möjlighet till en sådan 
kartläggning i denna studie. 
 
 
Möjliga felkällor och etiska överväganden 

Validiteten i studien bör vara god eftersom deltagarnas uppfattning om talutrymme 
framkommer, dock fick eleverna ingen längre tid att fundera över sitt och andra elevers 
talutrymme i klassrummet. Eleverna blev informerade om studien och fick sedan börja fylla i 
enkäten direkt efteråt. Studien bygger således på elevernas omedelbara reaktioner på talutrymmet. 
Eftersom eleverna hade 20 minuter avsatta under lektionstid att delta i studien skulle det inte ha 
funnits någonting i situationen som stressade deras svar, men det kan antas ha funnits press att 
svara så snabbt som möjligt på grund av att andra elever blev klara och lämnade in enkäten. 

Reliabilitet i enkätstudien och datamaterialet bör finnas eftersom deltagarna kunde antas inneha 
skilda uppfattningar om talutrymme. Att deltagarna är utvalda utifrån ett bekvämlighetsurval 
borde inte påverka resultatet, eftersom de två samhällsvetenskapsklasserna skulle kunna antas 
inneha en normalfördelad sammansättning av kön och uppfattningar vid Samhällvetenskaps-
programmet. Dock bör nämnas att det var få deltagare med i studien, så resultaten är inte 
representativa för en hel population. Dessutom bygger studien endast på uppfattningar och inte 
empiriska förhållanden om hur det egentligen ser ut i dessa klassrum. 

Deltagarna fick information om hur ordet talutrymme skulle tolkas, men om de har förstått 
talutrymmet på det sättet är omöjligt att veta. För att få en förståelse för elevernas tolkning i och 
med detta skulle en tilläggsfråga i enkäten kunnat vara med där deltagarna hade fått skriva ned 
sina egna uppfattningar om ordet talutrymme. Eftersom enkäterna redan blivit besvarade då 
intresset uppstod att få denna information var det för sent att lägga till denna tilläggsfråga i denna 
studie. 

Eftersom samtliga elever vid enkättillfället fyllt 15 år behövdes inget samtycke från deras 
föräldrar, utan eleverna antogs kunna besluta över sitt medverkande eller icke-medverkande i 
studien själva. 
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Tidigare forskning 
 

För att ge en tydligare bild av utgångspunkten för denna studie kommer detta avsnitt att ge en 
översikt av tidigare forskning som har anknytning till denna studie. Det finns mycket tidigare 
forskning på området kring genus och det här avsnittet tar upp den forskning som kan antas 
anknyta mest till denna studie. 

Professor Yvonne Hirdman har skrivit boken Genus: Om det stabilas föränderliga former (2001). Här 
beskriver Hirdman problematiken, föreställningen och synen runt kvinna och man. Boken är 
uppdelad i två delar: den första delen handlar om att göra kön och den andra delen handlar om 
att förstå genus. Hirdman beskriver att kvinnan sågs som en outvecklad man under antiken och 
hon uppfattades att ha mindre form/hetta/stuktur än mannen. Form förstods framförallt som 
tänkandets fastare struktur, som förstånd/själ i kontrast mot icke-form = materia. ”Det kvinnliga, 
den ofullgångna, utmärkte sig således genom mindre förstånd/kontroll/själ och mer av 
kropp/kött. Därför sågs kvinnan som mer ’köttig’ – mer natur, mindre kontrollerade, mer 
vildsinta, mer sexuellt intresserade och ständigt otillfredsställda” (s. 29-30). Denna syn på kvinnan 
kan till viss del fortfarande urskiljas i dagens samhälle, enligt Hirdman (s. 179-201). Ett kapitel i 
den första delen behandlar det stereotypa genuskontraktet. Här beskriver Hirdman att den 
naturliga ordningen av kvinnor som barnaföderska medför stereotyper om kvinnan som kroppen, 
köttet, materian (s. 81). Ända fram till slutet av 1800-talet fanns det en teori om att det var 
mannens mirakulösa vätska som bar livet och att kvinnans livmoder helt enkelt var ett 
förvaringsutrymme för hans liv, detta kallas för spermieteorin (s. 80). Hirdman påpekar att 
förmågan att föda barn sällan inhöstat kvinnor några sociala vinster. 

Vidare hävdar Hirdman (2001) att det är kvinnorna själva som arbetar hårdast med att behålla 
dessa segmenterade gränser av vad en kvinna ska, och bör, göra (s. 91). I del två diskuterar 
Hirdman att det som har hållit kvinnan bakom och under mannen inte har varit brist på förmåga 
utan brist på möjlighet (s. 114). Istället för att välkomna kvinnor in i männens värld så skapade 
männen extra, eller egna, utrymmen för kvinnorna; till exempel kunde flickorna utbilda sig vid 
flickskolor, och så kallade hushållsskolor startades upp vid slutet av 1800-talet (s. 115). Hirdmans 
slutsats är att det tabu-segrerade samhället har förändrats; Kvinnor och män i Sverige är mindre 
segrerade än de var för cirka 50 år sedan och mannen som norm i betydelsen Människan har 
tunnats ur (s. 203). 

Universitetslektor och docent Elisabet Öhrn (2002) ger en översikt av könsforskning om 
ungdomars situation i skolan och relaterar den till beskrivningar i äldre studier, i forskning som 
publicerats under åren 1990-2000. Resultatet av genomgången organiseras utifrån två 
övergripande teman: 1) utvecklingen av identiteter och relationer i skolan och 2) focus på 
prestationer, intresseinriktningar och arbetssätt (s. 11). Utifrån det första temat framgår att den 
grupp som har en stark ställning i klassen har förmåga att vinkla lektionsinnehållet mot egna 
intresseområden och att det är främst pojkar som öppet försöker kontrollera andras agerande i 
klassrummet (s. 43). Utifrån det andra temat framgår att flickor i genomsnitt ligger högre än 
pojkar i betygshänseende under grundskole- och gymnasietiden. Det finns dock en 
ämnesförskjutning på gruppnivå mellan könen, i vilket flickor presterar bättre än pojkar i verbala 
test medan pojkar presterar något bättre i test som gäller matematik och naturkunskap. 
Skillnaderna rapporteras vara små och de varierar påtagligt med olika förhållanden (s. 73). 

Lärare Lars Jalmert (red. Olof Franck, 2007) behandlar kvinnor och mäns olika värde i sin 
översikt (s. 107). Han ger ett socialkonstruktionistiskt förhållningssätt på genus och utgår således 
ifrån att människor konstruerar sina föreställningar om verkligheten i interaktion med varandra (s. 
109). Jalmert hävdar att flickors skolprestationer är överlägsna pojkarnas på alla utbildningsnivåer 
i Sverige idag och att detta medfört att skolprestationer betraktas som tillhörande den kvinnliga 
sfären – vilket innebär att det anses omanligt att ägna sig åt skolarbete (s. 114). Jalmert skriver att 
”[i] Sverige har i dag flickor och kvinnor bättre resultat än pojkar och män på så gott som alla 
skol- och utbildningsnivåer och i de flesta ämnen” (s. 107). Öhrn (1990) påpekar också att 
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orsaken till att pojkar utbildar sig inom högre utbildningar och yrken inom matematik och 
naturvetenskap inte har någonting att göra med flickornas kompetens eller prestation: 
 

I betygshänseende ligger flickor genomsnittligt högre än pojkar under 
grundskole- och gymnasietiden ... Variationerna i prestationer och 
preferenser gör att flickors underrepresentation inom högre utbildningar 
och yrken som rör matematik och naturvetenskap knappast kan förklaras 
med prestationer. Orsakerna får sökas i andra förhållanden, t ex i ämnets 
könsmärkning eller i undervisningens innehåll (s. 73). 

 
Vidare diskuterar Jalmert (Franck (red), 2007) att trots detta har kvinnor en underordnad 

position i relation till män och att kvinnor historiskt sett varit utestängda från en del utbildningar 
Harriet Bjerrum Nielsen och Monica Rudberg var verksamma vid Pedagogiska 

forskningsinstitutet vid universitetet i Oslo när de skrev boken Historien om flickor och pojkar: 
Könssocialisation i ett utveckligspsykologiskt perspektiv (1991). Denna bok är uppdelad i fem delar: 

1) en inledande del som behandlar vad könssocialisation är och de sociala ramar som finns 
kring psykologiskt kön. 

2) denna del behandlar könens psykologiska födelse; från noll till femårsåldern. 
3) här tas aspekter upp som rör barnen som skolflicka och skolpojke; från sex år till 

tolvårsåldern. 
4) i den här delen beskrivs förhållandet då barnen övergår till vuxenlivet, relationer mellan barn 

och vuxen; från tretton år till sexton år. 
5) problematiken att nästan vara vuxen – att landa i verkligheten som kvinna eller man. 
Den del som anknyter mest till denna studie är del tre, därför beskrivs den lite kort här. Det 

som framkommer här är att barn i tvåårsåldern inte har några preferenser när det gäller kön på 
lekkamrater medan barn i femårsåldern föredrar att leka med de som är av samma kön som de 
själva (s. 164).  Pojkars och flickors beteenden i kamratgruppen påverkar även deras preferenser 
av fritidssysselsättning; pojkar uppger att de tycker om fotboll och här finns pojkhierarkin som 
hemmahörighet, den gemensamma aktiviteten, konkurrensen och bemästrandet. Flickor uppger 
att de tycker om ridning och här finns det personliga förhållandet till en levande varelse, 
upplevelsen av bemästrande är viktig också för flickor men samvaron är ett rätt viktigt moment 
(s. 181). Vid en klassrumsobservation observerades att flickorna är duktiga på att läsa, de svarar 
på lärarens frågor och de kommer alltid ihåg att räcka upp handen, vilket ofta leder till att en 
pojke hinner att svara först (s. 185-186). Pojkarna är inte så aktiva vid läxförhör men de är ivriga i 
diskussionerna, medan flickorna är mer passiva under diskussionssekvenserna (s. 186). 

Olikheterna mellan pojkars och flickors talutrymme i skolan blev uppmärksammat på allvar när 
docenterna Jan Einarsson och Tor G. Hultman genomförde det övergripande projektet Språk 
och kön. Detta arbete ligger till grund för deras bok Godmorgon pojkar och flickor: Om språk och kön i 
skolan (1984). Projektets syfte var att undersöka de språkliga villkoren för kvinnors och mäns 
deltagande i samhällslivet. Upprinnelsen till projektet var en konferens i Uppsala 1979 kring 
könsroller i språk. Einarssons och Hultmans del av projektet var att belysa det gemensamma 
problemområdet från skolans horisont; Språk och kön i skolan. I boken redovisas resultaten från 
deras klassrumsinriktade undersökningar. Huvudmaterialet i undersökningen var gjort med 
mikrofon i klassrummet. Inspelningen skedde av hela skoldagar i olika klasser i grundskolan. 
Inspelningarna blev gjorda 1980 (s. 7). Det som redovisas i boken är sju delundersökningar inom 
projektet: 

1) Genom bland annat intervjuer med förskolebarn framkom att både elever och lärare 
försöker leva upp till de schablonföreställningar som finns om hur flickor och pojkar är (s. 15). 
Enligt Einarsson och Hultman är ”[f]ri, stor och stark” (s. 19) manliga ord och ”liten, hel och 
ren” (s. 19) kvinnliga ord, dessutom ska kvinnan behaga mannen medans mannen plikt är att 
försörja kvinnan; det vill säga ”[d]et materiella beskyddet åvilar honom, medan den känslomässiga 
omsorgen är hennes uppgift” (s. 19). 
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2) Redovisning av ett associationstest, utfört på högstadiet och gymnasiet, kring några ords 
innebörd för ungdomar av olika kön. Testet visade att det fanns skillnader mellan flickors och 
pojkars tankar när de hörde ord som talare, sammanträde eller diskussion (s. 48). 

3) Ur denna del framkommer att vuxna/lärare ändrar sitt tal beroende på barnets/elevens kön. 
Flickor tilltalas i ett mjukare och lugnare tonläge än pojkar i samma ålder (s. 60). 

4) Redovisar utgångspunkten för skolans fostran i och med skolstarten i första klass – redan här 
finns ett fast mönster av skilda förväntningar på pojkar och flickor, både hos eleverna och lärarna 
(s. 168). 

5) Jämförelse mellan lågstadieelever och mellanstadieelever; samma mönster återfinns av 
skillnader mellan flickor och pojkar, endast innehållet i lektionerna har förändrats (s. 200). 

6) Videoinspelad debatt av gymnasieelever i fem olika klasser; här framkommer att pojkar 
dominerar talutrymmet vid debatter, medan flickor kom mer till tals i redovisningssituationer 
med lite debattinnehåll (s. 208). 

7) Redovisning av ett experiment med gruppsamtal mellan två talföra elever, en pojke och en 
flicka, och två tystlåtna elever, en pojke och en flicka. Experimentet genomfördes i fem 
högstadieklasser och fyra gymnasieklasser. Resultatet visade att de talföra eleverna dominerade 
även i små grupper om fyra personer. De talade mer än fyra gånger så mycket som de tystlåtna 
eleverna, den tystlåtna flickan upptog minst av talutrymmet (s. 213). 

Lärarkandidaterna Marica Bergsmeds och Monica Strandgren genomförde en studie om 
Pedagoger och genus: En studie om pedagogens arbetssätt och tankar kring talutrymmet i klassrummet (2007). 
De ämnade undersöka på vilket sätt pedagoger fördelade talutrymmet i klassrummet utifrån ett 
genusperspektiv. De ville ta reda på om flickor och pojkar fick lika stort talutrymme i 
klassrummet och samtidigt höra pedagogers egen syn på genus och deras tankar kring de 
specifika klassrumssituationer som Bergsmeds och Strandgren valde att observera (s. 1). 
Metoderna de använde i studien var klassrumsobservationer och lärarintervjuer. Observationerna 
utfördes i sex grundskoleklasser och sex pedagoger intervjuades kring sina tankar om talutrymme 
(s. 13). Vissa lärare uppger att de arbetar med genus genom att göra särskilda pojk- och 
flickgrupper (s. 25). Resultatet av Bergsmeds och Strandgrens undersökning var att pedagogerna 
anser sig arbeta genusmedvetet men under fem av de sex observationerna var det pojkarna som 
fick den största uppmärksamheten av pedagogerna. Ur observationerna framgår det att flickorna i 
många fall behandlades lite mildare av pedagogen, vilket också bekräftades av flera av 
pedagogerna i intervjuerna, medan pojkarna behandlades med mer bestämdhet. Detta trots att 
många pedagoger sade sig behandla alla lika, oavsett kön. Detta att flickor tilltalas med ett 
mjukare tonfall än pojkar diskuterar även Einarsson och Hultman (1984). 

Vidare redogör Bergsmeds och Strandgren (2007) att det var pojkarna som hördes mest medan 
flickorna var tystare och räckte upp händerna (s. 26). Bergsmeds och Strandgrens slutsats var att 
den traditionella synen på könen fortfarande råder i dessa pedagogers praktiker och 
föreställningar. Det innebär att flickors och pojkars olika beteendemönster fortsätter att 
upprätthållas i klassrummet på grund av att synen på vad som är typiskt manligt och kvinnligt 
fortfarande lever kvar (s.29). De uppger även att två av de sex pedagogerna upplevde en konflikt 
mellan ordning i klassrummet och ett rättvist fördelat talutrymme och de tolkade pedagogernas 
svar som att ordningen ofta blir överordnad talutrymmet (s. 31). 

Jan Einarsson är numera professor i nordiska språk och en erfaren språksociolog. I sin bok 
Språksociologi (2004) belyser han bland annat klassmässiga, genusanknytna och etniska 
förhållanden från olika utgångspunkter. Einarsson utgår ifrån Peter Burkes studie kring tystnad i 
tal utifrån ett kulturhistoriskt perspektiv (s. 106). Einarsson skriver att i Europa under 1500- 
1600- och 1700-talet förväntades kvinnorna vara tysta och att tystlåtenheten också ansågs passa 
barn och ungdomar. Kvinnor förväntades tala med andra kvinnor och med barn och de 
förväntades att besvara frågor från män. Ett kapitel i boken behandlar språksociologin och 
skolan. Einarsson diskuterar här kring snedrekryteringen till högre utbildningar och att det är sex 
till sju gånger större sannolikhet för ett barn med akademiskt utbildade föräldrar att skaffa sig 
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högre utbildning än att ett barn med lågutbildade föräldrar att göra det (s. 300). Vidare 
förespråkar Einarsson mer samarbete mellan tvåspråkighetsforskningen och enspråkighets-
forskningen; mer språkdidaktisk forskning som tar fasta på hur skolan ska hantera språkkulturella 
skillnader mellan olika (sub)grupper och svenskspråkiga (sub)kulturer (s. 325). 

I Einarssons (2004) bok behandlas genus i skolan bland annat genom en undersökning där 
förskolebarn blir tillfrågade om de uppfattar ord som manliga eller kvinnliga. Det deltog 164 
förskolebarn (90 flickor och 74 pojkar) i denna studie och dessa fick tala om ifall de tänkte på en 
hon eller han när de hörde ord. Resultatet visar att barnen har en uppfattning om vad som är en 
flickelevroll och en pojkelevroll redan innan de börjar skolan (s. 327). Dessutom förmedlar 
Einarsson att de flesta undersökningar av elevers talaktivitet i klassrum visar att pojkarna som 
grupp dominerar, men att det ofta är några få pojkar som står för dominansen (s. 328). 

Lärarkandidat Peggy Palms (2007) undersökningssyfte var att ta reda på hur det offentliga 
talutrymmet fördelar sig i klassrummet för de tidigare åren, för läraren, men även för hur det 
fördelar sig mellan flickor och pojkar (s. 1). Studien är byggd på klassrumsobservationer, 
ljudinspelningar samt intervjuer med lärare och elever (s. 23). Det som framkommer i denna 
studie är att läraren upptar två tredjedelar av lektionstidens talutrymme och att pojkarna generellt 
sätt upptar två tredjedelar av elevernas talutrymme (s. 22). Detta kallas två-tredjedelsregeln, och 
även Einarsson och Hultman (1984) hänvisar till denna. De klargör även att detta inte är någon 
”’språkregel’ utan en minnesregel” (s. 82). 

Professor Jennifer Coates böcker Language and Gender (1998) och Women, Men and Language 
(2004) behandlar språkanvändning i relation till könen. En studie i den sistnämda boken visar att 
könsskillnader ofta är genomgående i olika sociala klasser (s. 68). Vidare visar resultat av en studie 
att kvinnor och män följer olika interaktionsstilar; kvinnor ger fler komplimanger och använder 
mer artighetsrelaterade lingvistikformer medans män använder fler svordomar och förargade 
direktiv (s. 110). Coates hävdar att forskning visar på ett mönster av att enkönade kvinnogrupper 
använder ett samverkande samtal medan enkönade mansgrupper är tävlingsinriktade/ 
konkurrenskraftiga (s. 143). Kvinnor och män kommunicerar olika, till exempel; att ge en 
komplimang eller att be om ursäkt utförs på olika sätt av könen. Coates diskuterar att dessa 
könsskillnader i kommunikation är en del av folklore och att det mesta av dessa skillnader är 
falska (s. 86). Vidare hävdar Coates att kvinnor i enkönade grupper genomför ett samverkande 
samtal medan män i enkönade grupper är tävlingsinriktade och en hierarkisk ordning framträder. 
Einarsson och Hultman (1984) hävdar att ”[m]än talar oftare och mer än kvinnor i offentliga 
sammanhang. Det saktmodiga, milda och undergivna draget i kvinnorollen gör att kvinnor inte 
uppmuntras att yttra sig offentligt” (s. 25, egen kursivering). Att kvinnor besitter ett sådant drag 
är ingenting som kunnat bevisats i någon studie utan det verkar snarare vara någonting som blivit 
påtvingat kvinnorollen, liksom manligt beteende blivit påtvingat mansrollen. Vidare diskuterar 
Coates att forskning visar på ett mönster att pojkar tenderar att monopolisera både det fysiska 
utrymmet och talutrymmet i klassrummet och att lärare tenderar att ge pojkar mer tid och 
uppmärksamhet, men Coates hävdar att könsförhållandena är under förändring (s. 210).  

Den förstnämnda boken, Language and Gender (1998), är en översikt av genusforskning och den 
är uppdelad i åtta delar: 

1) Könsskillnader i uttal och grammatik. 
2) Könsskillnader av konversation i praktik. 
3) Konversationsdominans i blandat språk (språkanvändning mellan män och kvinnor). 
4) Enkönat tal. 
5) Kvinnors tal i den allmänna domänen. 
6) Teoretisk debatt: Kön eller makt. 
7) Teoretisk debatt: Skillnad eller dominans. 
8) Se framåt (Looking to the future). 
Den del som mest berör det ämne som behandlas av denna studie är del tre. Här finns en 

klassrumsillustrationsstudie av docent Joan Swann. Studien använde sig av videoinspelning av två 
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20-minuterssekvenser i grundskolan (för barn mellan fem och elva år) på två olika skolor i 
England (s. 187). Studien visar att pojkar har mer talutrymme i dessa klasser, men studien visar 
också att det finns en del pojkar som är tystare och en del flickor som är mer talföra (s. 189). 
Vidare framgår det i studien att flickor räcker upp sina händer (s. 193). 

Lärarkandidaterna Ninna Andersson och Annika Haglund (2006) utförde en studie för att få 
kunskap om hur talutrymmet fördelades i klassrummet, vilka elever som kom till tals och vad de 
kom till tals om. Deras syfte var att jämföra undersökningsresultat med lärares egna uppfattningar 
om hur det förhåller sig med talutrymmet i klassrummet (s. 6). De använde sig av observationer 
och intervjuer i sin studie. Resultatet av studien visade att vid tre av observationstillfällena var 
talutrymmet jämt fördelat mellan könen, vid tre av tillfällena dominerade pojkarna. Deras slutsats 
var att pojkarna tog något större talutrymme i den offentliga kommunikationen i de observerade 
klasserna. Deras resultat visar att det vid tre av tillfällena var ett mindre antal elever som stod för 
över 50 procent av talutrymmet (s. 31). Handuppräckning, tillsammans med yttranden på lärarens 
anmodan, var till största delen det sätt som eleverna fick talutrymme på (s. 35). Ur Bergsmeds 
och Strandgrens (2007) studie framkom att det var vanligare att flickorna räckte upp handen än 
att pojkarna gjorde det (s. 26). Detta framkommer även i Nielsen och Rudbergs (1991) studie och 
i Swanns (Coates, 1998) studie. 

Andersson och Haglunds (2006) slutsats var att lärarnas medvetenhet om hur eleverna fick 
talutrymme och om eleverna höll sig till ämnet överensstämde med observationerna men när det 
gällde talutrymmet i ett genusperspektiv var lärarna inte lika medvetna; vid hälften av 
observationstillfällena dominerade pojkarna medan lärarnas uppfattning var att talutrymmet var 
jämt fördelat mellan könen (s. 45). Andersson och Haglunds studie visade att pojkarna 
dominerade talutrymmet i en klass trots att de var färre till antalet (s. 30) och deras resultat av 
observationer visade att det är pojkar som upptar det mesta av elevernas talutrymme, men hälften 
av observationerna uppvisar ett annat mönster; nämligen att talutrymmet är jämnfördelat mellan 
flickor och pojkars talutrymme i klassrummet (s. 31). 

Lärarkandidat Veronica Björk (2006) utförde en studie kring språklig aktivitet, turtagning (det 
vill säga hur ordet fördelas och tas) och hur elever och lärare uppfattar det språkliga samspelet i 
klassrummet. Under en lektion på Komvux observerades en klass och fyra elever, två manliga 
och två kvinnliga, observerades mer ingående. Även elevenkäter och lärarintervjuer användes i 
studien (s. 6). Det som både observationen, elevenkäten och lärarintervjun visar är att de manliga 
och kvinnliga eleverna har lika stor del i talutrymmet, om man ser till den generella bilden av hela 
klassen. Däremot visar observationen att det finns stora skillnader mellan de fyra eleverna som 
studerats mer ingående. Detta är inget som eleverna eller läraren uppfattar. De tycker att alla får 
komma till tals och läraren är medveten om att hon har mycket av talutrymmet (s. 23). Resultatet 
av Björks studie var att en talför man hade lite mer talutrymme än en talför kvinna och en 
tystlåten kvinna hade lite mindre talutrymme än en tystlåten man. Skillnaden mellan den talföra 
kvinnan och den tystlåtne mannen var marginell (s. 14). 

Lärarkandidat Jonas Nordhs (1999) studie ämnade undersöka möjligheten att förändra 
könsmönstret i det offentliga samtalet i klassrummet vid gymnasiet under sex veckor (s. 1). 
Studien är byggd på deltagande observationer (s. 11) och metoden som användes vid försök att 
förändra könsmönstret var varannan-frågemetoden, det vill säga att ge varannan fråga till en 
flicka och varannan fråga till en pojke. Klassen, där Nordh utförde sina observationer, bestod av 
nio pojkar och femton flickor. Vid åter-observationer uppvisade eleverna att samma fördelning i 
könsmönstret kvarstod. Nordhs studie är anmärkningsvärd eftersom den uppvisar resultat av att 
pojkarna i en gymnasieklass är underrepresenterade i talutrymmet vad gäller tiden i det offentliga 
samtalet i klassrummet (s. 18). Studien visar dock att  det är fler enstaka pojkar än enstaka flickor 
som aktivt deltar (s. 19). Det bör dock nämnas att Nordh observerade dessa elever under sin egen 
lärarledning. Intervjuer utfördes med några av eleverna och det rådde samstämmighet om att 
talutrymmet var ojämnt fördelat i klassrummet, men eleverna var oense om vilket kön som 
dominerade (s. 19). 
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Lärarutbildare Gunilla Molloy, fil.dr. i svenska, har gjort ett flertal klassrumsobservationer och 
klassrumsexperiment kring talutrymmet mellan könen. I skriften Näbbgäddor och bråkstakar (1990) 
berättar hon att hon i mitten av 80-talet började att använda varannan-fråga-metoden (s. 33). 
Resultatet blev att både flickorna och pojkarna i denna klass blev irriterade och Molloy antog att 
detta berodde på att den inlärda ojämnvikten ansågs som det normala tillståndet och eleverna 
reagerade starkt emot försök att förändra detta normaltillstånd. Hon betonar därför vikten av att 
vara klar och tydlig med vad som ska göras, att använda ledaregenskapen som lärare, och att 
förfarandet att nå den önskade förändringen måste vara noga igenomtänkt (s. 35). 

Molloy (1990) jämför klassrumsundervisningen med högmässan i kyrkan (s. 29). Molloy menar 
att kyrkans inflytande fortfarande är märkbar i klassrummen och hon hävdar att diskussions-
formen – då någon leder diskussionen och fördelar ordet – är ”ett förlegat uttryck för kontroll 
och dominans” (s. 29) snarare än ett uttryck för ett genuint intresse att höra allas åsikter. 
Dessutom står alla stolar och bord på rad i klassrummet, riktade framåt – mot läraren, precis som 
bänkarna i kyrkan är vända mot prästen. Molloy menar att detta är ett manligt sätt att arbeta och 
att lågstadielärare (bestående av 97 procent kvinnor) arbetar helt annorlunda; ”Möbleringen är 
uppbruten och läraren befinner sig ofta mitt bland eleverna” (s. 29). 

I Molloys bok När pojkar läser och skriver (2007) tas problematiken kring läsning upp. I boken 
beskrivs det hur hon, genom observationer och elevernas skriftliga reflektioner, kommit fram till 
att detta inlärda åsiktsmönster (att läsning i skolan är tråkigt) hos pojkarna inte har någon bäring i 
deras läsförståelse eller den litteratur de läser på fritiden (s. 149). Istället skulle dessa åsikter kunna 
hänvisas till Jalmerts (Franck (red), 2007) antagande om att skolprestationer betraktas som 
tillhörande den kvinnliga sfären (s. 114). 

Förskolechef Kajsa Wahlström behandlar den olika synen och behandlingen av flickor och 
pojkar i boken Flickor, pojkar och pedagoger (2003). Genom observationer har hon sett mönster i att 
pedagoger upprätthåller diskriminerande mönster för flickors och pojkars beteenden (s. 33). 
Genom bandinspelningar visade det sig att det var pojkar som fick mest av pedagogens 
uppmärksamhet och att förmaningar och korta kommandon dominerade kontakten (s. 48). Vid 
videoinspelning uppmärksammades en tydlig rollfördelning mellan könen; flickorna övade upp 
förmågan att vara lyhörd för andras behov medan pojkarna övade upp förmågan att inneha 
huvudrollen (s. 58). Wahlström konstaterar att könsrollerna är en social konstruktion som skapas 
och fortlever genom våra beteendemönster (s. 209). Coates (2004) hävdar att kvinnor och män 
följer olika interaktionsstilar genom att kvinnor ber om ursäkt för sina tillkortakommanden 
medans män uttrycker ilska vid misslyckanden. Detta hänvisar även Wahlstöm till genom 
föräldrarna hon skriver om: De spelade brännboll och mammorna som inte träffade bollen 
ursäktade sig för sitt dåliga bollsinne medan papporna ansåg att det måste vara något fel på bollen 
eller slagträet – flickorna och pojkarna uppvisade respektive köns beteenden (s. 68). 

Samhällsvetenskaps- och psykologisk poststrukturellt inspirerade forskaren Bronwyn Davies 
bok Hur pojkar och flickor gör kön (2003) behandlar hur barn uppfattar sitt eget och andras kön. 
Davies har utfört intervjuer, bandinspelningar och observationer med åtta fyra- femåringar och 
hon har funnit att könsmönster är oerhört viktigt för barn (i England) (s. 8). Davies uppfattning 
är att kön är en del av den sociala strukturen samtidigt som det skapas av individer och inom 
individer och genom de diskursiva praktiker barn lär sig så skapas kön och upprättshålls (s. 26). 
Individer har möjlighet att ändra strukturen, men det är viktigt att inse att individer begränsas av 
den rådande strukturen och gängse handligsmönster, enligt Davies (s. 27). Genom sina samtal 
och observationer av barnen ämnade Davies kartlägga hur tudelningen manligt-kvinnligt 
grundläggs och upprätthålls (s. 43). Resultaten av Davies observationer av barnens reaktioner 
under en lekstund är att om flickorna försöker inkräkta i pojkarnas lek att vara brandmän blir de 
bortmotade med våld (s. 63). Davies slutsats av barns starka vilja till att följa könsmönster hänger 
ihop med att de ofta får uppleva att bli tillrättavisade för att de har gjort fel – och därför gör de 
sitt yttersta för att undvika att ertappas med att göra fel (s. 73). 
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Resultatet av Davies (2003) undersökning visar att lekande barn och deras underkastelse enligt 
tudelningen manligt-kvinnligt inte införlivas utan kamp. Den könsbestämda identiteten förvärvas 
och visas upp som om man är skyldig till att inte vara korrekt underkastad och konstant måste 
visa sin korrekta underkastelse, detta gäller både mellan könen och inom könen. Maskulinitet har 
en dominerande, kraftfull form som vissa pojkar förvärvar åtminstone en del av tiden och det är 
möjligt för flickor att utöva den här formen av makt. De som inte förvärvar en igenkännbar form 
av dominerande, maskulin identitet måste organisera sig i förhållande till denna. Den 
dominerande formen förvärvas genom en aktiv positionering av andra som mindre kraftfulla och 
flickor som vill vara kraftfulla på samma sätt som pojkar lyckas ibland. Dessa flickor måste hitta 
dominerande pojkar som är villiga att riskera att kompromissa med sin dominans genom att låta 
en flicka vara med och tillåta att hon får makt (s. 208). Dessutom hävdar Davies att underkastelse 
för det kön man tillhör kommer, mer eller mindre, undantagslöst att inträffa eftersom varje 
människa som vill bli erkänd som legitim och kompetent måste vara korrekt könsbestämd (s. 
209). 

Lärare Maria Ohlssons (1999) studie behandlar också problematiken att pojkar och flickor 
väljer position som pojke eller flicka (s. 327). Ohlsson hävdar att den offentliga sfären av tradition 
har varit en manlig domän och att det är svårt för kvinnor att kombinera kulturens bild av en 
kvinna och av en akademiker. Ohlsson använde sig av videoinspelning av samtal i grupper om 
fyra elever för att se om det fanns någon påverkan av kön i enkönade gruppper och blandade 
grupper (s. 327). Det som framgick av Ohlssons studie var att flickor talade mer i enkönade 
grupper än i blandade grupper, där pojkarna tog en avsevärt större del av talutrymmet än 
flickorna (s. 333).  
 
 
Bakgrund 

 
Till denna utgångsbild av genus roll vid talutrymme i klassrummet hör att kort redogöra för hur 

synen på könsroller färgas i skolans värld. Genus kan ses som ett resultat av en 
konstruktionsprocess mellan kultur och individ, skola och elev. En enskild individ har svårt att 
avvika från den egna kulturens koder; inte utan att betala ett pris. De olika könen möter olika 
svårigheter i den här processen (Ohlsson, 1999, s. 326). Att inte följa de kulturella koder som 
finns för det kön en individ tillhör kan medföra en risk att inte längre uppfattas som korrekt 
könsbestämd. Kön införlivas inte utan kamp och förvärvandet av kön är en ständigt pågående 
process där ”[d]en könsbestämda identiteten förvärvas och kungörs gång på gång” (Davies, 2003, 
s. 208). Även språket tjänar till att bevara föreställningen om kvinnoyrken och mansyrken, till 
exempel en kvinnlig ombudsman eller en manlig sjuksköterska (Einarsson & Hultman, 1984, s. 9) 
och misstron för det som överskrider könens traditionella domäner börjar redan i tidig ålder 
(Einarsson & Hultman, s. 15). 

I kontrast till den stereotypa bilden av kvinnan som vi har idag, en kvinna som anses som 
mycket pratsam, finns historiens syn på kvinnan, då hon förväntades vara tystlåten. Vuxna har 
förväntningar på barn och dessa förväntningar är olika för pojkar och flickor. Det som vuxna 
förväntar sig skiljer sig ofta ganska mycket från verkligheten (Wahlström, 2003, s. 3). Både pojkar 
och flickor försöker med god vilja uppfylla de rollförväntningar som omgivningen har på dem 
eftersom de vill bli accepterade i den sociala gemenskapen. ”Flickor blir flickaktiga och pojkar blir 
pojkaktiga eftersom det är detta de har fått beröm och uppmuntran för från omgivningen, medan 
motsatt beteende antingen har ignorerats eller straffats” (Nielsen & Rudberg, 1991, s. 11). Flickor 
upp till 7 års ålder möter överbeskydd och kontroll från de vuxna medan pojkarna bemöts med 
ett robustare tilltal, trots att de ofta betraktas som omognare än flickor (Einarsson & Hultman, 
1984, s. 227). 

Den stereotypa bilden av kvinnan som mycket pratsam står i kontrast till den omfattande 
forskningen som tyder på att det tycks vara män som dominerar talutrymmet. Det finns dock de 
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studier som menar att denna dominans sker genom assistans, eller åtminstonde acceptans, i 
omgivningen: ”Om pojkar försöker att dominera klassrumstalandet (jämfört med flickor), måste 
denna dominans passa med den kontext och de beteenden som finns hos övriga aktörer – i detta 
fall huvudsakligen läraren, som är tänkt att ha en övergripande kontroll av vad som sker” (Swann 
(Coates), 1998, s. 187, egen översättning). 

Att pojkar har mer talutrymme i klassrummet visar flera studier (Palm, 2007; Björk, 2006;  
Einarsson & Hultman, 1984). Dessa visar ett mönster av att två-tredjedelsregeln, osynligt och 
omedvetet, efterföljs i klassrummen. Ett sätt, som uppges i tidigare forskning, att komma till rätta 
med snedfördelningen av talutrymme mellan pojkar och flickor i klassrummet är att öka 
medvetenheten om de problem som finns, och att detta i kombination med en förändrad attityd 
kan medföra en handlingsberedskap hos lärare och föräldrar (Einarsson & Hultman, s. 234). 
Dessutom finns det studier som visar att flickor har börjat ta för sig i skolan (Jalmert, 2007; 
Andersson & Haglund, 2006; Hirdman, 2001; Öhrn, 1990). Könsskillnader varierar bland annat 
med ämne; flickor dominerar inte i naturorienterade ämnen men har en mer framträdande 
lärarkontakt i samhällsorienterade ämnen, språk och barnkunskap (Öhrn, s. 20). Detta visar att 
talutrymme inte endast förhåller sig till vilken grupp som har en stark ställning utan att det även 
finns vissa skillnader i undervisningsinnehåll som påverkar könens medverkan och talutrymme i 
klassrummet. 

I den jämställdhetsplan som skolan, där denna studie genomförts, arbetat ihop står det skrivet 
hur arbetet med jämställdhet ska bedrivas på denna skola. Jämställdhetsplanen blev gjord 
höstterminen 2004 och revidering av dessa handlingar ska ske var tredje år. Revideringsarbetet 
har blivit förskjutet, men jämställdhetsplanen följs i sitt nuvarande tillstånd. Måluppfyllelsen som 
beskrivs i jämställdhetsplanen arbetar skolan fortfarande för, eftersom jämställdhetsarbetet är en 
ständigt pågående process så gäller dessa måluppfyllelser över tid. Ett av de långsiktiga mål som 
uppgavs var att verka för en jämn fördelning mellan kvinnor och män på alla program och nivåer. 
Ett annat långsiktigt mål uppgavs vara att skolan skulle fortsätta att utveckla organisationen så att 
kvinnor och mäns erfarenheter och kompetens tas till vara. Ett av de kortsiktiga målen var att 
sträva efter att uppdrag inom skolans elevorganisationer fördelas jämnt mellan könen. Ett annat 
kortsiktigt mål var upprätta en handlingsplan för jämställda löner. 

Vid samtal med representanter ur jämställdhetsgruppen framkom det att det kommer att ske 
omstrukturering av texten i jämställdhetsplanen vid nästa revidering; bland annat kommer 
jämställdhetslagens förordningar förtydligas. Aktualitetsnivån av data och statistik för skolan är 
felaktiga och måste uppdateras, vid revidering av jämställdhetsplanen planeras det att även 
revidera sättet att föra statistik; och inte ha med information som blir inaktuell relativt omgående. 
Vid utförandet av jämställdhetsplanen, år 2004, utfördes en heldag kring genus i på skolan. Två 
genusforskare, en manlig samhällsvetenskapsprofessor och en kvinlig litteraturprofessor, föreläste 
under förmiddagen och på eftermiddagen utförde lärarlagen arbete vid olika stationer – detta för 
att ge lärarna en grund att stå på vid arbetet med jämställdhet i skolan. 

I den likabehandlingsplan som arbetats ihop speciellt för det rektorsområde där denna studie 
genomfördes står det att elevers lika rättigheter ska främjas och att diskriminering på grund av 
bland annat kön ska motverkas. Vidare står det att arbetet med likabehandlingsplanen ska fungera 
förebyggande i det dagliga arbetet. Skolan består av åtta rektorsområden och det rektorsområde 
där studien utförts består av handels- och administrationsprogrammet, estetiska programmet och 
sahällsvetenskapsprogrammet. 

Som framgår ovan är skolan medveten om problematiken som finns mellan könen och arbetet 
kring detta är ständigt pågående. I Lpo 94 och Lpf 94 (Skolverket, 1994) står det att ”[s]kolans 
uppgift är att låta varje enskild elev finna sin unika egenart och därigenom kunna delta i 
samhällslivet genom att ge sitt bästa i ansvarig frihet” (s. 3). Den aktuella skolan strävar mot att 
möjliggöra detta i största möjliga mån. Eftersom skolan tidigare intresserat sig för jämställdhet 
mellan könen ansågs det som ett positivt initiativ att försöka kartlägga hur talutrymmet uppfattas 



-17- 

vara fördelat mellan könen. Samhällsvetenskapsprogrammet blev utvalt att delta i studien 
eftersom klasserna inom dettta program var relativt jämt fördelade mellan könen på skolan. 
 
 
Resultatredovisning 

 
Data ifrån enkäterna fördes in i analysprogrammet SPSS, där analyser genomfördes. Innan 

resultatredovisningen påbörjas ges här en klargörelse i de bortfall som förekom i undersökningen; 
som nämnts tidigare avstod en pojke i årskurs 1 helt ifrån deltagande i undersökningen. Hans 
kunskaper i svenska var bristande och detta kan ha haft inverkan på att han inte deltog. 
Dessutom blev det bortfall i fråga 14 (en flicka i årskurs 1 och en pojke i årskurs 3 besvarade inte 
frågan). 
 
 
Elevernas uppfattning 

Nedan följer en genomgång av de svar som framkom genom enkäterna. Svaren ges utifrån de 
tre frågeställningar som denna studie ämnade besvara. Dessa tre frågeställningar används nedan 
som rubriker för att tydliggöra resultatet av enkätsvaren i förhållande till frågeställningarna. 
 
Eleverna anser att det finns skillnad mellan flickors och pojkars talutrymme 

Det finns en signifikant skillnad mellan könens uppfattning kring flickors och pojkars 
talutrymme i det avseende att flickor anser att flickor oftast pratar i klassrummet medan pojkarna 
inte anser att flickor oftast pratar (t (45) = 2.11; p = .041). Detta innebär att flickor och pojkar 
uppfattar olika vilket kön som upptar mest av talutrymmet, och att det är flickornas talutrymme 
som det är olika uppfattning kring mellan könen. Pojkar och flickor uppfattar att pojkar upptar 
ungefär lika mycket av talutrymmet i klassrummet. 
 

Diagram 1. Medelvärdesskillnad mellan flickors 
och pojkars talutrymme enligt eleverna. 
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I övrigt är den största skillnaden den att pojkarna uppfattar i högre utsträckning än flickorna att 
de har lika mycket talutrymme som andra elever i klassrummet (M=2.42, SD=1.35), skillnaden är 
dock inte signifikant mellan könens uppfattning i detta avseende. Flickor uppfattar i något högre 
grad än pojkar att de har mindre talutrymme än andra (M=3.30, SD=0.97). Pojkar uppfattar lika 
ofta att de har mer (M=3.21, SD=1.14) som mindre (M=3.21, SD=0.93) talutrymme än andra, 
men spridningen i pojkarnas uppfattning varierar mer för de pojkar som uppfattar att de har 
mindre talutrymme. Ingen av dessa skillnader är signifikant mellan könen och måste därför antas 
vara osäkra skillnader, som kanske inte alls finns. 
 

Källa: 47 enkäter 
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Det finns ingen skillnad mellan hur flickor och pojkar uppfattar sitt talutrymme 
Det kan inte antas finnas någon skillnad mellan pojkars och flickors uppfattning kring 

talutrymme, däremot finns det ett samband mellan uppfattningen att ha mer talutrymme än andra 
och att ha lika mycket talutrymme som andra (r = .339; p = .020). Det finns ingen signifikant 
skillnad mellan könen med avseende på hur de uppfattar talutrymmet i enkönade grupper. Den 
högsta svarsfrekvensen som eleverna anger vid svar av att ha lika mycket talutrymme i enkönade 
grupper som i blandade grupper är tjugosju elever (57,4 procent), trettio elever (63,8 procent) 
anger den högsta svarsfrekvensen i att de anser att de inte har mer talutrymme i enkönade grupper 
och den högsta svarsfrekvensen vid svar av elever som anger att de inte har mindre talutrymme i 
enkönade grupper är trettioen elever (66,0 procent). Detta är de svarsfrekvenser som eleverna 
anger oftast i frågan om talutrymme i enkönade grupper i jämförelse med blandade grupper. 
Således anger de flesta elever att de inte har mindre talutrymme i enkönade grupper än i blandade 
grupper (66,0 %), dock anger nästan lika många att de inte har mer talutrymme i enkönade 
grupper (63,8 %). 
 

Tabell 1-3. Elevernas svarsfrekvens med avseende 
på talutrymme i enkönade grupper. 

 
Tabell 1. Svarsfrekvens av elevernas uppfattning om 
att ha lika mycket talutrymme i enkönade grupper 

som i blandade grupper. 
 
Svarsalternativ Frekvenser Procent 

Instämmer absolut 9 19,1 

Instämmer 27 57,4 

Instämmer inte 5 10,6 

Vet inte 6 12,8 
Total 47 100 

 
Tabell 2. Svarsfrekvens av elevernas uppfattning om 

att ha mer talutrymme i enkönade grupper än i 
blandade grupper. 

 
Svarsalternativ Frekvenser Procent 
Instämmer 5 10,6 

Instämmer inte 30 63,8 

Instämmer absolut 
inte 

2 4,3 

Vet inte 10 21,3 

Total 47 100 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabell 3. Svarsfrekvens av elevernas uppfattning om 
att ha mindre talutrymme i enkönade grupper än i 

blandade grupper. 
 
Svarsalternativ Frekvenser Procent 
Instämmer 3 6,4 

Instämmer inte 31 66 

Instämmer absolut 
inte 

3 6,4 

Vet inte 10 21,3 

Total 47 100 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Källa: 47 enkäter 



Sexton av eleverna (årskurs 1; fem pojkar och två flickor, och årskurs 3; fyra pojkar och fem 
flickor) har uppgett att de inte vet vad som skulle kunna förändras om talutrymmet överväger 
hon något av könen, dessutom var det fjorton elever (sju pojkar och sju flickor) i årskurs 1 och 
sju elever (tre pojkar och fyra flickor) i årskurs 3 som inte besvarade frågan – detta skulle kunna 
tyda på att de inte heller har några förslag till detta. Sammanlagt blir detta trettiosju elever (nitton 
pojkar och arton flickor). Det förslag som uppges flest gånger är måste våga prata (11,5 procent). 

Det finns ingen signifikant skillnad i uppfattningen som könen har angående skillnad i 
talutrymme i olika ämnen. Det är tjugotvå elever (48,9 procent) som har svarat att talutrymmet 
skiljer sig i de olika ämnena och tjugotre elever (51,1 procent) som har svarat att det inte skiljer 
sig i olika ämnen. De motiveringar som uppgetts flest gånger att ha inverkan på denna skillnad är 
att det beror på kunskaper i ämnet (18,2 procent) och beroende av ämne dominerar tjejer och killar olika 
mycket (18,2 procent). 
 
Det finns skillnad mellan åldersgrupperna (1:a och 3:e året) 

Detta var av intresse att undersöka eftersom treorna läser om genus i psykologi 1, som är en 
obligatorisk kurs att läsa vid tredje året på Samhällsvetenskapsprogrammet, och därav finns det 
anledning att undersöka om det finns en större insikt och utveckligsgrad i uppfattning av 
genusuppdelning mellan eleverna i dessa grupper. Grupperna kan inte antas skilja sig i 
uppfattning kring talutrymmet de anser sig ha, men det finns ett signifikant samband mellan de 
elever som anser sig ha mer talutrymme och de elever som anser sig ha lika mycket talutrymme (r 
= .339; p = .020). Således finns ett samband mellan att ha mer och lika mycket talutrymme, enligt 
grupperna. Det förekommer inte någon signifikant skillnad mellan grupperna med avseende på 
de elever som känner att de har mer talutrymme än flickorna och de elever som känner att de har 
mer talutrymme än pojkarna. Däremot finns det en signifikant skillnad mellan grupperna med 
avseende på uppfattningen om vilket kön som pratar oftast i klassrummet; i årskurs 1 anser 
eleverna att det oftast är flickor som pratar (t  (45) = 3,59; p = .001) och i årskurs 3 anser eleverna 
att det oftast är pojkar som pratar (t (45) = -2,34; p = .024). 
 

Diagram 2. Medelvärde för årskursernas uppfattning 
kring vilket kön som pratar oftast. 
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Källa: 47 enkäter 
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Resultatdiskussion 
 

Nedan ges en diskussion kring de resultat som framkom genom enkätundersökningen i 
kontrast till, eller i samstämmighet med, tidigare forskning. Resultatdiskussionen gås igenom i 
samma ordningsföljd som analyserna ovan rapporterades. Diskussionen utgår ifrån de tre 
frågeställningarna i jämförelse med tidigare forskning. 

Det fanns en signifikant skillnad mellan könens uppfattning kring flickors och pojkars 
talutrymme i det avseende att flickor ansåg att flickor oftast pratar i klassrummet i förhållande till 
hur ofta pojkar anser att flickor pratar i klassrummet. Tidigare forskning visade att det var 
kvinnorna själva som arbetade hårdast med att behålla de segmenterade gränser av vad en kvinna 
ska, och bör, göra (Hirdman, 2001). Detta kan vara en förklaring till att tjejerna i den aktuella 
studien ansåg att det var tjejer som pratade mest i klassrummet. Att veta sin plats och hålla den 
anses viktigt för att behålla ordningen, enligt tidigare forskning. Pojkarna i denna studie tycktes 
inte uppfatta någon större skillnad mellan vilket kön som ofta pratade, de uppfattade att pojkar 
pratade lite mer än flickor i klassrummet. 

Det fanns ingen skillnad mellan pojkars och flickors uppfattning kring sitt eget talutrymme i 
denna studie, däremot finns det ett samband mellan uppfattningen att ha mer talutrymme än andra 
och att ha lika mycket talutrymme som andra. Således kan det vara så att de elever som 
uppfattade att de hade lika mycket talutrymme har mer talutrymmer än andra elever. I tidigare 
forskning framgår att den grupp som hade en stark ställning i klassen hade förmåga att vinkla 
lektionsinnehållet mot egna intresseområden och att det var främst pojkar som öppet försökte 
kontrollera andras agerande i klassrummet (Öhrn, 2002). 

Eftersom denna studie inte bygger på observationer kan inte resultaten jämföras med hur det 
egentliga talutrymmet var fördelat i dessa klasser. Det som framkommer i tidigare forskning är att 
läraren upptar två tredjedelar av lektionstidens talutrymme och att pojkarna generellt sätt upptar 
två tredjedelar av elevernas talutrymme (Palm, 2007; Björk, 2006; Eriksson & Hultman, 1998). 
Resultat av tidigare studier visar också att de talföra eleverna dominerar även i små grupper om 
fyra personer. De talade mer än fyra gånger så mycket som de tystlåtna eleverna, den tystlåtna 
flickan upptog minst av talutrymmet (Björk, 2006). Det kan helt enkelt vara så att eleverna inte 
uppfattar att det är någon skillnad i talutrymme i enkönade och blandade grupper därför att de 
talföra upptar talutrymmet även här; i denna studie fanns ingen skillnad i könens uppfattning om 
mängd talutrymme i enkönade eller blandade grupper, de flesta svarade att de inte hade mindre 
talarutrymme i enkönade grupper. I kontrast till detta finns tidigare forskning som visar att flickor 
talade mer i enkönade grupper än i blandade grupper, där pojkarna tog en avsevärt större del av 
talutrymmet än flickorna (Ohlsson, 1999). 

Det fanns ingen signifikant skillnad i uppfattningen som könen hade angående skillnad i 
talutrymme i olika ämnen. Det framgår av tidigare forskning att flickor i genomsnitt låg högre än 
pojkar i betygshänseende under grundskole- och gymnasietiden, men att det fanns en 
ämnesförskjutning på gruppnivå mellan könen, i vilket flickor presterade bättre än pojkar i 
verbala test medan pojkar presterade något bättre i test som gäller matematik och naturkunskap 
(Öhrn, 2002). Även om skillnaderna rapporterades vara små och påtagligt varierande med olika 
förhållanden så var detta inte något som deltagarna i denna studie uppgav att de uppfattade över 
huvud taget; däremot uppgav de att intresset styrde hur mycket av talurtymmet som enskilda 
elever tog, detta uppgavs av både pojkar och flickor. Tidigare forskning visar dock att intresset är 
styrt och tillhörande den rollfördelning som en person innehar (Nielsen & Rudberg, 1991). 

Tidigare forskning visar att lärarnas uppfattning om jämnfördelat talutrymme kan vara felaktigt 
(Bergsmeds & Strandgren, 2007). De flesta undersökningar av elevers talaktivitet i klassrum visar 
att pojkarna som grupp dominerar, men att det ofta är några få pojkar som står för dominansen. 
Dessutom finns tidigare forskning som visar att det är några få elever som står för över 50 
procent av talutrymmet (Andersson & Haglund, 2006). Detta mönster kan även anas i deltagarnas 
uppfattning i denna studie. Det förekom inte någon signifikant skillnad mellan grupperna med 
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avseende på de elever som kände att de hade mer talutrymme än flickorna och de elever som 
kände att de hade mer talutrymme än pojkarna. Däremot fanns det en signifikant skillnad mellan 
grupperna med avseende på uppfattningen om vilket kön som pratade oftast i klassrummet; i 
årskurs 1 ansåg eleverna att det oftast var flickor som pratade och i årskurs 3 ansåg eleverna att 
det oftast var pojkar som pratade. Detta kan bero på att eleverna i årskurs 3 var några år äldre 
och att de hade funderat längre kring talutrymmet och fördelning mellan könen, men det kan 
även bero på att de genom sina psykologistudier i genus har erhållit tankar om det mönster som 
anses finnas i klassrummen. Det väsentliga är att det finns meningsskillnader mellan könen och 
mellan klasserna – och det är anledning till diskussion. 
 
 
Diskussion 

 
Det kan vara av intresse för lärare, och övriga inom skolvärlden, att känna till hur elever 

uppfattar talutrymmet. Detta kan vara en möjlighet att föra tankar och åsikter upp till ytan och att 
påbörja diskussioner tillsammans med eleverna om hur det ser ut i klassrummen och hur det 
skulle kunna se ut. Uppfattningar överensstämmer inte alltid med den empiriska verkligheten, 
men de avger en anledning att diskutera om olika uppfattningar när de uppkommit. Helt klart 
föreligger det olika uppfattningar hos grupper i fråga om talutrymme. Grupperna är oense om 
vilka som upptar talutrymmet och hur talutrymmet hanteras – vem styr talutrymmet? Det är ett 
värdefullt diskussionsämne för lärare att ta upp med sina klasser. Tidigare forskning visar att det 
är pojkarna som styr. 

Resultat från tidigare studier visar att barn har en uppfattning om vad som är en flickelevroll 
och en pojkelevroll redan innan de börjar skolan och att misstron för det som överskrider könens 
traditionella domäner börjar redan i tidig ålder. Vuxnas förväntningar skiljer sig ofta ganska 
mycket från verkligheten. Det beteende som förstärks är det som barnen fått beröm och 
uppmuntran för från omgivningen (vuxna); flickor möter överbeskydd och kontroll medan 
pojkarna bemöts med ett robustare tilltal. Samtidigt visar tidigare studier att pedagoger upplever 
en konflikt mellan ordning i klassrummet och ett rättvist fördelat talutrymme och ordningen blir 
ofta överordnad talutrymmet. 

Det finns tidigare studier som hävdar att hela undervisningen i form av diskussionsformen då 
någon leder diskussionen och fördelar ordet är ett manligt sätt att arbeta och att lågstadielärare 
(bestående av 97 procent kvinnor) arbetar helt annorlunda. Dock kan detta arbetssätt ha sin 
grund i åldern hos eleverna och inte endast bero på att lärarna är kvinnor. Om pojkar försöker att 
dominera klassrumstalandet (jämfört med flickor), måste denna dominans passa med den kontext 
och de beteenden som finns hos övriga aktörer. Tidigare studier visar att kvinnor i enkönade 
grupper genomför ett samverkande samtal medan män i enkönade grupper är tävlingsinriktade 
och en hierarkisk ordning framträder.  

Ur observationer framgår det att flickorna i många fall behandlas lite mildare av pedagogen 
medan pojkarna behandlas med mer bestämdhet. Detta trots att många pedagoger säger sig 
behandla alla lika, oavsett kön. Det har visat sig att det är pojkar som får mest av pedagogens 
uppmärksamhet, och att förmaningar och korta kommandon dominerar kontakten. Årskurserna i 
denna studie har olika uppfattning kring talutrymmet som pojkar och flickor har och treornas 
uppfattning överrensstämmer med tidigare studier som visar att pojkar har mer talutrymme i 
klassrummet, men andra studier visar också att det finns en del pojkar som är tystare och en del 
flickor som är mer talföra, vilket skulle kunna vara fallet i årskurs 1 i denna studie. Men tidigare 
studier visade att en talför man hade lite mer talutrymme än en talför kvinna och en tystlåten 
kvinna hade lite mindre talutrymme än en tystlåten man. Skillnaden mellan den talföra kvinnan 
och den tystlåtne mannen var marginell. Detta talar för att pojkarnas dominans med avseende på 
talutrymme i klassrummet består. Det finns dock tidigare studier som visar att pojkar i en 
gymnasieklass är underrepresenterade i talutrymmet, men flera andra studier visar ett mönster av 
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att pojkar dominerar talutrymmet. Dock finns det även studier som påvisar en jämn fördelning 
mellan flickor och pojkars talutrymme i klassrummet. Flickor dominerar inte i naturorienterade 
ämnen men har en mer framträdande lärarkontakt i samhällsorienterade ämnen, språk och 
barnkunskap. Detta visar att talutrymme inte endast förhåller sig till vilken grupp som har en 
stark ställning utan att könens medverkan och talutrymme i klassrummet även beror på 
undervisningsinnehåll. I denna studie uppgav eleverna ett en anledning till talutrymme beror på 
individens/elevens eget intresse i ämnet. Dock visar denna studie att flickor uppfattar, i högre 
utsträckning än pojkar, att flickor upptar mest talutrymme i klassrummet. 

Den traditionella synen på könen råder fortfarande. Det innebär att flickors och pojkars olika 
beteendemönster fortsätter att upprätthållas i klassrummet på grund av att synen på vad som är 
typiskt manligt och typiskt kvinnligt fortfarande lever kvar. Det saktmodiga, milda och undergivna 
draget i kvinnorollen gör att kvinnor inte uppmuntras att yttra sig offentligt. Under 1500- 1600- 
och 1700-talet förväntades kvinnan att vara tystlåten och tystlåtenheten ansågs passa även barn 
och ungdomar. Är det fortfarande så som det anses att det ska vara? Flickorna i denna studie 
anser att flickorna pratar mest i klassrummet, signifikant mer än vad pojkarna anser, och detta 
skulle kunna tyda på att kvinnor fortfarande inte uppmuntras att yttra sig offentligt och att 
tystlåtenheten anstår dem – i alla fall enligt flickorna själva. 

Tidigare studier hävdar att könsrollerna är en social konstruktion som skapas och fortlever 
genom våra beteendemönster och att kön är en del av den sociala strukturen – samtidigt som kön 
skapas av individer och inom individer genom de diskursiva praktiker som barn lär sig. Därför 
skapas och upprätthålls könsrollerna. Individer har möjlighet att ändra strukturen, men det är 
viktigt att inse att individer begränsas av den rådande strukturen och gängse handligsmönster.  
Underkastelse för det kön man tillhör kommer, mer eller mindre, undantagslöst att inträffa 
eftersom varje människa som vill bli erkänd som legitim och kompetent måste vara korrekt 
könsbestämd. En flickas roll är inte att ta plats, det är okvinnligt och stämmer helt enkelt inte in 
på den syn vi fortfarande har på hur en kvinna ska bete sig. Det är svårt att avvika från den egna 
kulturens koder. Om en individ avviker från sitt köns kod får denne betala ett pris; det är svårt 
för kvinnor att kombinera kulturens bild av en kvinna och av en akademiker (som traditionellt 
sätt anses vara maskulin). 

Tidigare studier visar ett mönster av att pojkar tenderar att monopolisera både det fysiska 
utrymmet och talutrymmet i klassrummet och att lärare tenderar att ge pojkar mer tid och 
uppmärksamhet, men könsförhållandena är under förändring. Det som har hållit kvinnan bakom 
och under mannen har inte varit brist på förmåga utan brist på möjlighet, men det könsuppdelade 
samhället har förändrats och det är under förändring. 

Ett sätt att komma till rätta med snedfördelningen av talutrymme mellan pojkar och flickor i 
klassrummet är att öka medvetenheten om de problem som finns, och att detta i kombination 
med en förändrad, utvecklad och nyanserad attityd till genusaspekter kan medföra en 
handlingsberedskap hos lärare och föräldrar. Årskurs 3 läser psykologi 1 och eleverna i denna 
klass anser att talutrymmet domineras av pojkarna (medan eleverna i årskurs 1 anser att det är 
flickorna som dominerar) och det tåls att fundera på om detta beror på att de fått medvetenhet kring 
empirisk fakta eller om det är en påtryckt teoretisk uppfattning kring denna vetskap som fått eleverna 
att anse att det är på det viset. 

Denna studie kan komma att bli av intresse för gymnasieskolor eftersom åsikterna om 
talutrymme, med avseende på genus, kan behöva lyftas upp till diskussioner i klassrummen vid 
fler gymnasieskolor. Denna studie var viktig att genomföra eftersom ytterligare kunskap om dessa 
uppfattningar behövs för att kunna ge ett tydligare mönster i forskning kring talutrymme i 
klassrummet. Studien tillför ny kunskap till forskningen i och med att flickorna inte inser att de 
har mindre talutrymme än pojkarna. Pojkarna däremot verkar uppfatta talutrymmet annorlunda; 
de anser att pojkarna upptar en lite större del av talutrymmet, även om skillnaden är marginell i 
detta avseende. 



-23- 

Tidigare studier visar att det finns skillnader mellan flickors och pojkars tankar när de hör ord 
som talare, sammanträde eller diskussion. Deltagarna i denna studie fick information om hur ordet 
talutrymme skulle tolkas, men om de har förstått talutrymmet på det sättet är omöjligt att veta. 
Avslutningsvis vill jag återkomma till, och belysa, det som står i Lpf 94 om att ”[s]kolans uppgift 
är att låta varje enskild elev finna sin unika egenart och därigenom kunna delta i samhällslivet 
genom att ge sitt bästa i ansvarig frihet” (Skolverket, 1994, s. 3). Men det är inte möjligt att ge sitt 
bästa om man inte tillåts försöka på grund av att det vore en överträdelse av de kulturella koderna 
och en fara för ens könsidentitet. Det skulle kunna antas finnas en uppfattning om att flickor 
anser att flickor ska vara mer tystlåtna än pojkar, vilket kan tyda på att det behövs mer 
uppmuntran från flickorna i klassen för flickor att yttra sig. 
 
 
Sammanfattning 
 

Denna studie har kartlagt hur gymnasieelever i en gymnasieskolas första-årsklass och en tredje-
årsklass ansåg att talutrymmet såg ut i klassrummet. Enkäter användes i denna studie eftersom 
dessa ansågs kunna ge ett bredare åsiktsspektrum än vad som hade kunnat uppnåtts genom 
intervjuer av hur talutrymmet uppfattades. Enkäten bestod av 14 frågor och den tog cirka 10 
minuter att fylla i. Båda klasserna var från Samhällsvetenskapsprogrammet och i enkäten deltog 
47 elever; 26 elever från årskurs 1 (13 pojkar och 13 flickor) och 21 elever från årskurs 3 (10 
pojkar och 11 flickor). Resultatet av studien visade att det fanns en signifikant skillnad mellan 
könens uppfattning kring flickors och pojkars talutrymme i det avseende att flickor ansåg att 
flickor oftast pratar i klassrummet medan pojkarna inte ansåg att flickor oftast pratar. Pojkar och 
flickor uppfattade att pojkar upptog ungefär lika mycket av talutrymmet i klassrummet. Det var 
57,4 procent av eleverna som svarade att de ansåg sig ha lika mycket talutrymme i enkönade 
grupper, 63,8 procent svarade att de inte hade mer talutrymme i enkönade grupper och 66,0 
procent svarade att de inte hade mindre talarutrymme i enkönade grupper. Det var 48,9 procent 
som svarade att talutrymmet skilde sig i de olika ämnena och 51,1 procent som svarade att det 
inte skilde sig i olika ämnen. De motiveringar som uppgavs flest gånger att ha inverkan på 
skillnad mellan olika ämnen var att det beror på kunskaper i ämnet (18,2 procent) och beroende av 
ämne dominerar tjejer och killar olika mycket (18,2 procent). Åldersgrupperna kunde inte antas skilja sig 
i uppfattning kring talutrymmet de ansåg sig ha, däremot fanns det en signifikant skillnad mellan 
grupperna med avseende på uppfattningen om vilket kön som pratade oftast i klassrummet; i 
årskurs 1 ansåg eleverna att det oftast var flickorna som pratade och i årskurs 3 ansåg eleverna att 
det oftast var pojkar som pratade. 

Den traditionella synen på kön råder fortfarande i klassrummet. Flickorna i denna studie anser, 
signifikant mer än vad pojkarna gör, att flickorna pratar mest i klassrummet och detta skulle 
kunna tyda på att kvinnor fortfarande inte uppmuntras att yttra sig offentligt och att 
tystlåtenheten anstår dem – i alla fall enligt flickor. Det skulle kunna antas finnas en uppfattning 
om att flickor ska vara mer tystlåtna än pojkar, i alla fall enligt flickorna själva. Framför allt bland 
yngre flickor är denna uppfattning stark, vilket kan tyda på att det behövs mer uppmuntran från 
flickorna i klassen för flickor att yttra sig i det offentliga rummet – och att denna uppmuntran 
behövs i så tidig ålder som möjligt. 
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Bilaga 1 
 

Informationsbrev 
 
 

Talutrymme 
 

– gymnasieelevers uppfattning om pojkar och flickors talutrymme i 
klassrummet 

 
 

Information om medverkan i en undersökning som ämnar kartlägga hur gymnasieelever 
i en gymnasieskolas första- och tredjeårsklass anser att talutrymmet ser ut i klassrummet. 
 

Du tillfrågas härmed om deltagande i denna undersökning. 
 

Syftet med denna undersökning är att kartlägga uppfattningar som kan finnas hos elever 
i avseende av talutrymme i klassrummet. Med talutrymme menas här det utrymme som en 
individ känner att denne kan utnyttja för att kunna framföra sina åsikter och funderingar. 

Du har blivit utvald att delta i denna undersökning därför att du läser första året på 
Samhällsvetenskapsprogrammet. I undersökningen ingår 61 tillfrågade elever och dessa 
har blivit utvalda enligt ett bekvämlighetsurval. Det som förväntas av dig som deltagare är 
att besvara samtliga frågor i enkäten. Enkäten består av 14 frågor och den tar cirka 10 
minuter att fylla i. 

Ditt deltagande i undersökningen är helt frivilligt. Du kan när som helst avbryta ditt 
deltagande utan närmare motivering. Deltagandet är anonymt och samtliga svar kommer 
att avidentifieras. Deltagandet i denna undersökning påverkar inte på något sätt 
betygssättningen. 

Undersökningen kommer att presenteras i form av en uppsats vid Högskolan Dalarna. 
Om du önskar ta del av resultatet av undersökningen kan du skriva till mig på 
lisa.missing@gmail.com. Resultatet kommer att vara färdigställt i slutet av januari 2009. 

Ytterligare upplysningar lämnas av nedanstående ansvariga. 
 
Ludvika den 27 november 2008. 
 
 
Lisa Missing, lisa.missing@gmail.com Peter Reinholdsson, pre@du.se 
Lärarstuderande   Handledare 
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Bilaga 2 
Elevenkät 

 
Du är inbjuden att delta i denna undersökning. Deltagandet är helt frivilligt och du kan när som helst 
avbryta ditt deltagande om du känner att du vill det. Deltagandet är helt anonymt. 
 

Uppfattning om talutrymmet  
Med talutrymme menas här det utrymme som en individ känner att denne kan utnyttja för att kunna framföra 

sina åsikter och funderingar. 
 

Besvara samtliga frågor så ärligt och uppriktigt du kan.  
 
1: Vilket kön tillhör du? 
 Välj bara en av följande: 

Kvinna 

Man 

 

 
2: Vilket år är du född?  
 Skriv ditt svar här: 

 
 

 
3: Jag anser att jag har lika mycket talutrymme som de andra i klassrummet  
 Välj bara en av följande: 

Instämmer absolut 

Instämmer 

Instämmer inte 

Instämmer absolut inte 

Vet inte 

 

 
4: Jag anser att jag har mer talutrymme än de andra i klassrummet  
 Välj bara en av följande: 

Instämmer absolut 

Instämmer 

Instämmer inte 

Instämmer absolut inte 

Vet inte 

 

 
5: Jag anser att jag har mindre talutrymme är de andra i klassrummet  
 Välj bara en av följande: 

Instämmer absolut 

Instämmer 

Instämmer inte 

Instämmer absolut inte 

Vet inte 
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6: Jag anser att jag har mer talutrymme än tjejerna i klassrummet  
 Välj bara en av följande: 

Instämmer absolut 

Instämmer 

Instämmer inte 

Instämmer absolut inte 

Vet inte 

 

 
7: Jag anser att jag har mer talutrymme än killarna i klassrummet  
 Välj bara en av följande: 

Instämmer absolut 

Instämmer 

Instämmer inte 

Instämmer absolut inte 

Vet inte 

 

 
8: Jag anser att det oftast är flest tjejer som pratar i klassrummet  
 Välj bara en av följande: 

Instämmer absolut 

Instämmer 

Instämmer inte 

Instämmer absolut inte 

Vet inte 

 

 
9: Jag anser att det oftast är flest killar som pratar i klassrummet  
 Välj bara en av följande: 

Instämmer absolut 

Instämmer 

Instämmer inte 

Instämmer absolut inte 

Vet inte 

 

 
10: Jag anser att jag har lika mycket talutrymme i enkönade grupper som i blandade grupper  
 Välj bara en av följande: 

Instämmer absolut 

Instämmer 

Instämmer inte 

Instämmer absolut inte 

Vet inte 
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11: Jag anser att jag har mer talutrymme i enkönade grupper än i blandade grupper  
 Välj bara en av följande: 

Instämmer absolut 

Instämmer 

Instämmer inte 

Instämmer absolut inte 

Vet inte 

 

 
12: Jag anser att jag har mindre talutrymme i enkönade grupper än i blandade grupper  
 Välj bara en av följande: 

Instämmer absolut 

Instämmer 

Instämmer inte 

Instämmer absolut inte 

Vet inte 

 

 
13: Vad anser du bör förändras om  talutrymmet överväger hos något av könen?  
 Skriv ditt förslag här: 

 

 

 
14: Anser du att talutrymmet skiljer sig i olika ämnen? 
 Välj bara en av följande: 

Ja 

Nej 
 
Om ja, hur anser du att talutrymmet skiljer sig i olika ämnen? 
Skriv ditt svar här: 

 

 

 
Tack för din medverkan! 

 
Lisa Missing 

 

 


	Flickor pratar mest...
	– en studie av pojkars och flickors uppfattning av talutrymme i två klasser på en gymnasieskola
	Lisa Missing

	Flickor pratar mest...
	– en studie av pojkars och flickors uppfattning av talutrymme i två klasser på en gymnasieskola

	Talutrymme
	– gymnasieelevers uppfattning om pojkar och flickors talutrymme i klassrummet


