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Abstrakt 
 
Under mina år som musiklärare har jag fascinerats av den skillnad jag upplever 
mellan flickor och pojkar på lektionerna. Detta ledde mig in på spåret att göra en 
studie om denna eventuella skillnad för att komma lite närmre svaret hur det 
faktiskt ser ut.  
 
Hur många flickor jämfört med pojkar yttrar sig under en musiklektion? Hur 
mycket yttrar sig eleverna med tillåtelse från läraren? Hur mycket är spontant 
yttrande? Hur står detta i relation till antalet flickor och pojkar som finns i 
klassrummet? Hur mycket plats och talutrymme tar sig flickorna och pojkarna och 
hur mycket plats borde de kanske ha rätt till under en musiklektion? Hur jämlikt 
är förhållandet mellan de båda könen? 
 
En videoobservation av två klasser i år 4 och två klasser i år 8 på Adolf Fredriks 
Musikklasser blev grunden till min studie samt en enkät med frågor till samtliga 
elever och lärare som var närvarande under videoobservationen. Genom enkäten 
fick jag möjlighet att ta del av elevernas och lärarnas egna uppfattningar om 
tillåtna och spontana yttranden på lektionerna. Resultatet av enkäten jämförde jag 
sedan med resultatet av videoobservationen. 
 
Då flickorna är fler till antalet borde de ha mer tid till talutrymme på lektionerna 
men resultatet visade det motsatta och skillnaden mellan flickor och pojkar var 
mycket större än väntat. Detta ställer frågor på sin spets om att försöka 
eftersträva jämlikhet på musiklektionerna. Hur använder vi oss av den kunskapen 
för att komma närmre ett jämlikt förhållande mellan flickor och pojkar på 
musiklektionerna? Hur gör vi som pedagoger på bästa sätt för att ge eleverna 
möjlighet att ställa de frågor som de har för att utvecklas som individer i ett 
musikaliskt sammanhang men också i vårt samhälle? 
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1. Inledning och Bakgrund 
 
När min studietid på Kungliga Musikhögskolan (KMH) var slut och jag fick en 
musiklärartjänst på Adolf Fredriks Musikklasser (AFMU) kunde jag inte ana 
skillnaden jag skulle komma att få uppleva som pedagog mellan pojkar och flickor 
i undervisningssituationen. Efter bästa förmåga som pedagog, ledare och dirigent 
för mina elever, sökte jag, och söker fortfarande, i den mån min arbetssituation 
innefattar att rikta min lärar- och ledarroll till varje elevs specifika behov. Men hur 
närmar jag mig som pedagog eleverna i grupperna (grupper om oftast 30, ibland 
15 och flertalet gånger i veckan 60 elever) när eleverna är så olika varandra i 
perceptionsförmåga, diskussionsförmåga, självuppfattningsförmåga, 
analysförmåga med mera? Dessutom upplevde och upplever jag så starkt 
skillnaden mellan just pojkar och flickor i undervisningen. 
 
Självklart är jag medveten om att en generalisering i synsättet mellan könen kan 
verka oerhört provocerande, men varför är det å andra sidan så att många 
diskussioner har kommit att handla om skillnaden mellan pojkar och flickor i 
skolan? Hur skall undervisningen vara kapabel att närma sig var elevs individuella 
behov, som det så vackert diskuteras och samtalas om, när det finns oerhört små 
resurser att tillgodose varje elevs specifika behov som lärare? Att pojkar 
respektive flickor är olika och har olika uttrycksformer inom olika områden är till 
mångt och mycket en självklarhet för alla. Men skillnaden i att använda 
förmågorna i ett sammanhang som i klassrummet och undervisningssituationen 
så att situationen gynnar varje elev på bästa möjliga sätt för elevens utveckling 
upplever jag som en stor och komplicerad fråga. 
 
Min egen reflektion och mina upplevelser de senaste åren har handlat om att det 
oftare är pojkar som exempelvis har det svårare att koncentrera sig än flickor en 
längre period (som en hel lektion) på ämnet i fråga. Jag upplever det också mer 
vanligt att pojkar har större behov av att uttrycka sig på ett sådant sätt i 
klassrummet att ljudnivån i klassrummet är högt över den ljudnivå många 
arbetsplatser av arbetsmiljöskäl inte skulle tillåta vare sig för barn/ungdomar i 
deras studiesituation eller vuxna på sin arbetsplats. 
 
Pojkarna har i större utsträckning än flickor tidigt visat tendenser till uppgivenhet 
på lektioner och repetitioner och visar oftare tendenser till att ha svårare för att 
koncentrera sig. Pojkar har enligt mina upplevelser definitivt ett större behov av 
att röra sig och få utlopp för sin energi rent fysiskt än vad flickorna har. 
 
Efter ett år som musiklärare på AFMU fick jag frågan om jag kan tänka mig gå in i 
arbetet som dirigent och ledare för Adolf Fredriks Gosskör (AFG). Jag valde med 
stor glädje och entusiasm att ta mig an uppgiften och såg alla de musikaliska 
utmaningar som låg framför mig. Jag började bygga upp ett repetitions- och 
konsertarbete med pojkarna i åldrarna 11 – 14 år. Frågorna blev ännu fler när jag 
gick in i arbetet som ledare för endast pojkar. Min egen tidigare relation till enbart 
pojkars arbete i grupp är endast den jag själv har upplevt som barn och ungdom 
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när jag själv sjöng i AFG samt under min militärtjänstgöring där gruppen jag var i 
endast bestod av det manliga könet. 
 
 
2. Målbeskrivning och Ämnesval 
 
Grunden för denna uppsats är att få tränga djupare i frågeställningen när det 
gäller frågan om flickors och pojkars yttranden i klassrummet. Det gäller tillåtna 
yttranden men framför allt spontana yttranden och då i synnerhet när det gäller 
musiklektionerna och repetitionsarbetet. Kan det vara så att pojkarna, som jag har 
upplevt det under min arbetstid, faktiskt tar mer plats under lektionerna och 
pratar mer än flickorna? Hur mycket tid av lektionerna ägnar flickorna respektive 
pojkarna åt spontana yttranden under lektionerna och hur mycket tid ägnar 
eleverna åt tillåtet yttrande? Hur reagerar lärarna och tillåter de flickor respektive 
pojkar få lika mycket talutrymme på lektionerna? Förhoppningsvis kan studiens 
arbete och resultat leda till fler konkreta diskussioner och metoder till och i 
undervisningssituationen. Hur kan vi som pedagoger, ledare, 
utbildningsförvaltare, skolnämnd, politiker, vårdnadshavare med flera lära oss 
mer om denna frågeställning som gör att vi kan anpassa musikundervisningen 
och repetitionerna till en bättre arbetsmiljö för eleverna såväl som lärarna? 
 
 
3. Syfte 
 
Under mitt sökande av litteratur har jag funnit en del studier som gäller den 
situation jag ämnar studera men det handlar mestadels om skolsituationen inom 
ämnen som inte berör mitt ämnesområde, musiken. Därför önskar jag fokusera 
på just det område där jag själv verkar som lärare och pedagog, nämligen 
musiklektionerna med sångare från skolans år 4 till år 9. Jag har haft svårt att finna 
någon studie som hanterar skillnaden i flickors och pojkars beteende i 
klassrumssituationen när det gäller körsång och repetitionsarbete. Här tycker jag 
också det passar bra att omnämna det som Elisabet Öhrn skriver som också visar 
på komplexiteten i frågan: 
 

”Samtidigt skall sägas att det handlar om få studier med skilda fokus och att det därför inte är möjligt att säga så 
mycket mer än att variation råder. En studie understryker den stora variationen inom könsgrupperna när det 
gäller agerande i klassrummet (Lundgren). En annan pekar på variationen mellan ämnen och tyder på att det 
företrädesvis är i andra ämnen än de naturvetenskapliga som flickor ses dominera klassrumsinteraktionen (Öhrn), 
även om det också i sådana ämnen finns variationer i könsmönster mellan olika grupper (Staberg).” (Öhrn 2002, 
sid 28) 

 
Ämnet kan tendera att bli alltför brett i sin frågeställning vilket kan leda in på flera 
frågor och därför orimligt att hinna med inom de tidsramar som finns tillhands för 
denna studie. Syftet med uppsatsen är att få närma sig genusfrågan med fokus på 
yttrandesituationen mellan pojkar och flickor under musiklektionerna och genom 
de resultat och nya frågor som kommer fram av detta bli mer varse om den 
situation jag själv och många med mig möter var dag i arbetet med eleverna. Jag 
önskar med denna studie komma ett steg närmre denna komplexa fråga för att bli 
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något klokare och visare i den pedagogiska situationen jag möter med eleverna i 
repetitionsarbetet flertalet gånger i veckan. Givetvis skall det också bli intressant 
att se huruvida mina tidigare erfarenheter och upplevelser överensstämmer eller 
inte med de data jag kommer att få in genom studien. 
 
 
4. Problemformulering 
 
Alla yttranden som sker under en lektion kan antingen vara tillåtna av läraren 
eller spontana. I denna studie eftersträvar jag att försöka få fram information om 
hur mycket flickor respektive pojkar yttrar sig antingen spontant eller med 
tillåtelse av läraren under musiklektionerna. Jag önskar här få en uppfattning om 
hur mycket av talutrymmet under en lektion som flickorna respektive pojkarna 
har tillgång till och hur det står i relation till antalet flickor och pojkar som en klass 
eller årskurs består av. På så sätt hoppas jag också att kunna se hur pass jämlikt 
talutrymmet fördelar sig över de olika könen.  
 
 
5. Tidigare forskning 
 
Den litteratur jag har kommit i kontakt med har mest handlat om förhållandet i 
frågan till många basämnen som språk, matematik och de naturvetenskapliga 
ämnena. Detta sker just i studien Könsmönster i förändring? – en kunskapsöversikt om 
unga i skolan av Elisabeth Öhrn. Här diskuterar man olika studier och samtal kring 
frågorna om flickors resp. pojkars sociala beteenden i klassrummet. Följande 
kommentar finns om lärares egen uppfattning i klassrumssituationen: 
 

”I intervjuerna uttryckte sig lärarna ofta positivt om kvinnliga elever som ansågs lära sig 
på egen hand, lägga mer tid på läxor, vara noggranna och anpassa sig till skolans krav. 
Pojkar beskrevs som mindre organiserade, mindre motiverade och mindre villiga att 
prioritera skolarbetet. Merparten lärare sade sig inte behandla könen lika. Pojkars sagda 
stökighet, bristande uppmärksamhet och behov av mer tid för inlärningen sades 
innebära att de fick mer uppmärksamhet. Att flickor sökte mer hjälp ansågs av en del 
lärare också motivera att pojkar fick mer stöd.” (Öhrn 2002, sid 24-25) 

 
Studien från kommentaren ovan kommer från 1999 och det kan nämnas att det 
handlar om lärare som undervisar elever i England som befinner sig i årskurs 11. 
Min egen reflektion till citatet ovan innebär bland annat att pojkarna jämfört med 
flickorna skulle ha ett större behov av något annat än det som skolan 
tillhandahåller i form av undervisningen vilket i sig kan vara en provocerande 
tanke. Man kan också säga att lärarna måste anpassa sig efter situationen och göra 
något åt saken. Å andra sidan måste man i största mån anta att de flesta lärare 
försöker göra sitt arbete utifrån de tillgångar, lokaler, material, resurser med mera 
som tillhandahålls skolan och de styrdokument som skall leda skolan och dess 
personal i deras arbetspolicy. Kan det vara så att skolsystemet skulle må bra av en 
rejäl omorganisation med tanke på att eleverna kanske inte mår helt bra på 
lektionerna, har så pass individuella behov och skillnaden mellan flickor och 
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pojkar faktiskt visar sig vara av en stor skillnad? Skall eventuellt pojkarna börja i 
skolan ett år senare och gå i samma klass med flickor som är ett år yngre? Skall 
man göra studier på och se över vilka ämnen som skulle fungera bättre om 
undervisningen skedde delat i flick- och pojkgrupper? En annan kommentar som 
gäller talutrymmet på lektionerna lyder: 
 

”Analysen visar inte heller att pojkar skulle vara mer upptagna av individuell 
konkurrens eller mindre benägna att samarbeta och ta ansvar än flickor. Däremot fanns 
en tendens till att ensam pojke tillsammans med flickor fick ordentligt talutrymme, 
medan detsamma inte alltid gällde för en ensam flicka bland pojkar. Författaren menar 
att likheten mellan könen kan ha att göra med att ett tydligt mål och tydliga regler 
reglerade samtalet.” (Öhrn 2002, sid 25 -26)    

  
I den litteratur jag kommit i kontakt med uttrycks att mycken forskning visar på 
att pojkars sätt att ”ta för sig” av talutrymme med mera över huvud taget 
grundar sig långt bak i historien. Bland annat diskuterar Nancy Chodorow detta i 
sin bok Maskulinum-Femininum. Hon menar att om vi tittar så långt bak i historien 
som ända till jägarsamhället så var det männen som var ute och jagade och 
kvinnorna som stannade hemma i byarna och tog hand om barnen och familjen. 
Men själva poängen i hennes resonemang är att det var inte på grund av att 
männen skulle vara mer kapabla till själva jagandet eller att kvinnorna saknade 
styrka eller förmåga att klara av det lika bra som männen utan det berodde på 
stammens överlevnad. Alltså att kvinnan var det ”könet” som blev gravid och på 
så sätt kunde hon inte riskera med själva jagandet att bli slaktad för då skulle 
stammen helt dö ut. På grund av detta har en social syn på kvinnan, som ska vara 
hemma med barnen, och männen, som ska vara ute och jaga för att kunna 
försörja sin familj, vuxit sig fast i människan i många generationer som idag 
egentligen är ett förlegat synsätt på könen. Men det har hängt med så oerhört 
länge att det fortfarande är modern som oftast är den som engagerar sig mer i 
barnen, deras fritid, hemmet etcetera. 
 

”Även om vissa kvinnor hade tillräcklig styrka, snabbhet och smidighet för att vara 
bättre jägare än vissa män, vilket är troligt, skulle det inte vara effektivt för gruppen att 
låta dessa kvinnor jaga, eftersom männen absolut inte kunde föda eller amma barn.” 
(Chodorow 1995, sid 31) 

 
Vidare skriver Chodorow 
 

”Det tvärkulturella beviset binder kvinnan vid den primära föräldrafunktionen på grund 
av hennes amnings- och graviditetsfunktioner och inte på grund av något instinktmässigt 
vårdande beteende utöver dessa funktioner.” (sid 45) 

 
Detta skulle alltså tala för att det vi kan uppleva bland våra elever idag och på det 
sätt eleverna agerar, antagligen helt omedvetet, skulle vara ett medfött arv av ett 
socialt sammanhang som är väldigt förlegat och gammalt. Männen jagar och 
måste ”ta för sig” för sin egen och familjens överlevnad. 
Nancy avslutar sitt andra kapitel med att fastställa att det finns för lite forskning 
som kan bevisa att kvinnan skulle ha en mer lämpad föräldrafunktion än mannen. 
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”Att kvinnan har den omfattande och nästan exklusiva modersfunktion hon har beror på 
en social och kulturell tolkning av hennes förmåga till barnafödande och amning. Den 
garanteras eller medförs inte av dessa förmågor i sig.” (Chodorow 1995, sid 47) 

 
I och med detta skulle våra sociala beteenden vara så fast etsat i vårt 
undermedvetna att det ligger kvar i vårt sätt att leva samtidigt som Chodorow 
också menar att det finns ”inget funktionellt eller biologiskt som övertygar att 
kvinnan eller den biologiska modern bör vara den som fyller föräldrarollen” 
(Chodorow 1995, sid 36) 
 
En uppsats som har varit givande och inspirerande inför den här studien har varit 
Jämställdhet i skolan av Caroline Nilsson och Ann Ström som kommer från Luleå 
tekniska universitet och lärarutbildningen där. De skriver också om hur tidigare 
forskning menar att vi föds in i sociala mönster som är väldigt gamla men 
fortfarande så starka att vi formas in i dessa mönster från födseln. De skriver om 
hur Myndigheten för skolutveckling har genomfört en undersökning som heter 
Hur är det ställt? Tack, ojämnt! (2004)  och skriver följande:  
 

”Här omtalas att individen föds rakt in i ett genussystem med en tydlig manlig 
överordning. Av samhället förutbestämda normer och könsmönster bestämmer vem vi 
ska vara, hur vi ska vara och vad vi kan bli. Denna kvinnliga underordning gentemot 
männen går att spåra långt tillbaka i tiden. Undersökningen pekar på att mannen och 
kvinnan ur ett historiskt perspektiv har betraktats som varandras kompletterande  
motsatser, där mannen sågs som det handlande subjektet medan kvinnan var det passiva 
objektet.”(Nilsson & Ström 2005, sid 3). 

 
Deras arbete närmar sig frågan jag också ämnar studera men de har undersökt 
flertalet olika ämnen i frågeställningen varav en klass i år 8 och en klass i första 
året på gymnasiet. Med denna studie önskar jag mer fördjupat låta frågan gälla 
just musiklektioner/repetitionsarbetet då jag inte har hittat något arbete som 
konkret närmar sig den undervisningssituation som jag själv befinner mig i, det 
vill säga flickor och pojkar som skall repetera, sjunga och musicera tillsammans. 
Nämnas bör att från studien av Nilsson & Ström från Luleå så fanns musikämnet 
med som ett av tre ämnen och just ämnet musik slog tvärtemot övriga ämnen i 
frågan. Flickorna visade sig ta mer verbalt utrymme än pojkarna på just 
musiklektionen medan övriga två ämnen i uppsatsen (svenska och engelska) 
visade det motsatta förhållandet. Här skall dock påpekas att antalet pojkar var 
dubbelt så många i både svenska och engelska lektionen jämfört med 
musiklektionen. (Nilsson & Ström 2005, sid 12). 
 
Nilsson & Ström diskuterar också skolans genussystem och hur signaler eleverna 
emellan påtagligt påverkar eleverna i deras könsroller, både yngre såväl som lite 
äldre elever. Bland annat skriver de: 
 

”Den kvinnliga normen rör ofta utseende och kläder. Flickorna uppger vikten av att vara 
fräsch, att ha rätt kläder, att inte vara fattig samt att ha ett gott självförtroende. Den 
manliga normen handlar i stor utsträckning att ta avstånd från det feminina. Pojkarna bör 
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därmed inte ägna sig för mycket åt sitt utseende eller ha för uppseendeväckande kläder. 
En annan viktigt ingrediens är att höras, synas och ta plats i klassrummet. De pojkar som 
ej följer dessa normer riskerar att betraktas som homosexuella. Anmärkningsvärt är att de 
flickor som utmanar genusgränserna inte tycks löpa samma risk.” (Nilsson & Ström 2005, 
sid 5) 

 
Detta är ganska häpnadsväckande, år 2005, att dessa föreställningar fortfarande är 
så starka i yngre åldrar att det tar sig i sådana uttryck som beskrivs ovan. Å andra 
sidan kan återigen nämnas att utvecklingen mot ett mer jämställt samhälle mellan 
könen verkar ta oändligt lång tid om vi blickar tillbaka på tanken att 
jägarsamhällets könsidentitet och normer fortfarande skulle ha så stor påverkan 
på människan. Nancy Chodorow diskuterar också vidare könsidentifikation och 
könsrollsinlärning och visar på forskning som menar följande: 
 

”…eftersom barn av bägge könen alltid först har identifierat sig med modern och 
befunnit sig i närheten av kvinnor är kvinnornas familjeroller och kvinnligheten mera 
tillgängliga och ofta mera begripliga för barn än mansrollerna och manligheten.” 
(Chodorow 1995, sid 222) 

 
Hon menar att kvinnan som förebild är mycket närmre barnen under deras 
uppväxt och därför sker den kvinnliga könsidentifikationen i förhållande till 
föräldern medan den manliga könsidentifikationen sker i förhållande till att man 
får lära sig om hur och vad en man är. Barnen får sin grundläggande syn på en 
kvinna genom att de lär sig gradvis att passa in i det dagliga livet via sin moder 
medan de lär sig det manliga genom kulturella föreställningar om manligheten 
och med män valda till manliga förebilder (Chodorow 1995, sid 224).   
 
Vidare måste nämnas att viss forskning som finns ändå indikerar en förändring de 
senare decennierna, men det går långsamt.  
 

”Sammanfattningsvis kan därmed sägas att nyare studier ger en mer varierad och 
mindre entydig bild av flickors och pojkars agerande och situation i klassrummet, där 
flickor i betydligt högre grad än tidigare är synliga aktörer i klassrumsoffentligheten.” 
(Öhrn 2002, sid 80) 
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6. Metod 
 
Videoobservation av klasser 
 
Metoden måste bli så definierad och preciserad som möjligt samt inte för stor för 
att kunna hantera. Därför valde jag att observera två klasser i år 4 och två klasser i 
år 8 på AFMU med en videokamera. Målet var att elever och lärare i största 
möjliga mån inte skulle veta om att kameran fanns i klassrummet för studiesyfte 
men tyvärr fungerade inte detta med anledning av de lokaler där musiklektionen 
ägde rum. Däremot lät jag videokameran stå på några minuter innan klassen kom 
in i klassrummet och lektionen började. En del elever frågade varför kameran 
fanns där och då förklara undervisande lärare kortfattat situationen. Detta gör i sin 
tur att det var något svårberäkneligt att avgöra exakt när lektionen började. Med 
den insikten valde jag att utse ett tillfälle på videoobservationen då lektionen 
började, när läraren började uppvärmning med klassen, och ett tillfälle när 
lektionen slutade, vilket var då läraren började delade ut enkäten som eleverna 
skulle svara på. Detta gjorde också att lektionernas längd inte blev exakt lika långa 
vilket läsaren också bör ta hänsyn till vid avläsning och tolkning av data från 
videoobservationen. Ytterligare en kommentar till själva videoinspelningen är att 
vissa vinklar av undervisningssituationen var aningen svår att få med på videon. 
Detta bör således föranleda viss försiktighetsåtgärd av viss data från analysen av 
videoobservationen, även om jag mestadels uppfattade både visuellt och audiellt 
det som skedde under lektionen. 
 
För att hålla dokumentationen så sekretessbelagd som möjligt gentemot elever 
och undervisande lärare väljer jag att kalla klasserna för 4X, 4Y, 8X & 8Y. Av de 
lektioner som observerades var det en kvinnlig respektive en manlig lärare som 
undervisade i varje årskurs. Totala antalet elever i studien uppgick till 93. Antalet 
flickor respektive pojkar i varje klass fördelar sig något olika över klasserna och 
såg ut på följande sätt under videoobservationen och vid besvarandet av enkäten: 
 
Klass Antal Flickor i % Antal Pojkar i % 
4X 16 66,6 % 8 33,3 % 
4Y 18 69 % 8 31 % 
8X 12 63 % 7 37 % 
8Y 18 75 % 6 25 % 
 
 Flickor Pojkar 
Totalt antal   64 29 
Totalt antal i % 68,8 % 31,2 % 
 
Det är viktigt att beakta den stora skillnaden i antalet mellan pojkar och flickor, 
där en stor majoritet är flickor under lektionerna. Vanligtvis består en klass av ca 
63 % flickor och 37 % pojkar. Just vid observationstillfället var dock en del av 
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eleverna borta (varav anledningen till frånvaron inte är känd eller relevant för 
denna studie).  
 
Frågor som jag valde att observera och försöka ta ställning till från det tillfället jag 
beslutade att lektionen började till dess att den slutade var följande: 
 

• Att försöka höra, se och uppfatta spontana respektive tillåtna yttranden av 
elever under repetitionsarbetet. (Spontana yttranden innebär att en elev 
talar utan att det är en dialog mellan lärare och elev eller att läraren inte har 
tillåtit tal av elev utan att elev först har räckt upp handen och fått tillåtelse 
att tala.)  

• Att försöka höra, se och uppfatta om det är en flicka eller pojke som yttrar 
sig spontant eller tillåtet. 

• Att notera och ge en markering till vad jag kallar för ”Tutti-spontant 
yttrande” vilket innebär en situation som uppstår när något sker (t e x 
hämtning av noter i skåpet, alla brister ut i skratt eller liknande) där hela 
klassen, utan egentlig tillåtelse, bryter tystnad eller pågående 
repetitionsarbete på grund av en händelse som sker i klassrummet. 

 
Det blir således tre frågeställningar att ta ställning till: 
 
1. Spontant yttrande (Flicka eller pojke) 
2. Tillåtet yttrande (Flicka eller pojke) 
3. Tutti-spontant yttrande 
 
Dessa tre får en markering för varje tillfälle som respektive frågeställning sker 
under lektionstiden i så god utsträckning det är möjligt för mig att avläsa från 
videoobservationen. 
 
 
Enkät till elever och lärare 
 
En enkät lämnades ut till samtliga elever och lärare som jag observerade med 
video. Samtliga fyllde i enkäten under slutet av samma lektion som 
videoobservationen. Frågorna var 6 till antalet till eleverna och 7 till antalet till 
lärarna. Varje fråga (utom lärarnas fråga nummer 7) skulle i sin tur besvaras på en 
skala  med siffra 1 – 6 hur pass väl varje fråga och påstående stämde överens eller 
inte. 
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Eleverna skulle svara på följande frågor (se även bilaga nr 1, sid 33): 
 
 Hur upplever du som elev följande påståenden: 

(Här skulle eleverna ringa in en alternativ siffra från 1 – 6, där 1 betyder 
stämmer helt och fullt och 6 betyder stämmer inte alls) 

  
1. Jag yttrar mig endast när min musiklärare tillåter det 
2. Jag yttrar mig spontant ibland utan att jag har fått tillåtelse att göra så 
3. Jag yttrar mig spontant ofta utan att jag har fått tillåtelse att göra så 
4. Min musiklärare är den enda som bestämmer när vi om elever får yttra 

oss 
5. Upplever du som elev att läraren ägnar mest uppmärksamhet åt 

flickorna 
6. Upplever du som elev att läraren ägnar mest uppmärksamhet åt 

pojkarna 
 
Enkäten med frågorna till lärarna utgick från samma frågor som eleverna skulle 
svara på med tillägg av ytterligare en fråga, nummer 7, på slutet. Lärarna skulle 
således svara på följande frågor (se även bilaga nr 2, sid 34): 
 

Hur upplever du som lärare följande påståenden: 
(Här skulle lärarna ringa in en alternativ siffra från 1 – 6, där 1 betyder 
 stämmer helt och fullt och 6 betyder stämmer inte alls) 

 
1. Eleverna yttrar sig endast när jag som musiklärare tillåter det 
2. Eleverna yttrar sig spontant ibland utan tillåtelse från mig som lärare 
3. Eleverna yttrar sig spontant ofta utan tillåtelse från mig som lärare 
4. Jag som musiklärare är den enda som bestämmer när eleverna får yttra sig 
5. Flickor yttrar sig oftare spontant än pojkar i mina klasser 
6. Pojkar yttrar sig oftare spontant än flickor i mina klasser 
7. Hur stor tid i procent upplever du att du som lärare ägnar din  

uppmärksamhet åt flickor resp. pojkar? 
 
Eftersom bedömningsskalan för varje enskild fråga på enkäten bestod av 6 nivåer, 
från 1 som stämmer helt och fullt till 6 som betyder stämmer inte alls, väljer jag också 
inför tolkningen av enkäten att ge varje siffra en bedömningsformulering enligt 
följande: 
 
1 = Stämmer helt och fullt 
2 = Stämmer 
3 = Stämmer nästan 
4 = Stämmer knappt 
5 = Stämmer inte 
6 = Stämmer inte alls 
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7. Resultat 
 
Videoobservation 
 
Nedan anges en tabell som visar antalet yttranden under videoobservationen. 
I första kolumnen och de fyra första raderna anges klass och antal minuter 
respektive klass observerades. De två sista raderna anger hela årskursen. I 
kolumn 2 och 4 anges antal spontana yttranden av flickor respektive pojkar i 
respektive klass eller hela årskursen. I kolumn 3 och 5 anges antalet tillåtna 
yttranden av flickor respektive pojkar i respektive klass eller hela årskursen. I sista 
kolumnen anges antal tutti-spontana yttranden i respektive klass eller hela 
årskursen. Tutti-spontana yttranden är av intresse att se i relation till samtliga 
yttranden som sker om än studien kommer att fokusera på individuella yttranden. 
 
Att beakta vid avläsandet av tabellen nedan är bland annat de antal minuter 
respektive klass höll sin lektion innan enkätsvaren delades ut, vilket var den 
tidpunkt jag valde att inte längre mäta antalet yttranden eftersom det är själva 
repetitionsarbetet jag har valt att studera. I tre av klasserna var minutantalet 
mellan 34 – 38 minuter vilket inte är så stor skillnad medan det i klass 8Y var 45 
minuters videoobservation. 
 
Klass/Min Flickor S Flickor T Pojkar S Pojkar T Tutti 

4X/38 min 8 6 13 5 9 
4Y/36 min 6 5 16 5 3 
8X/34  min 4 3 5 2 4 
8Y/45  min 10 2 14 4 7 
Totalt år 4 14 11 29 10 12 
Totalt år 8 14 5 19 6 11 
Totalt alla 28 16 48 16 23 
(S = Spontant yttrande, T = Tillåtet yttrande) 

 
Tabell som ovan fast här presenterat i procent: 

Klass Flickor S Flickor T Pojkar S Pojkar T Tutti 
4X 19,5 14,6 31,7 12,2 22 
4Y 17,1 14,3 45,7 14,3 8,6 
8X 22,2 16,7 27,8 11,1 22,2 
8Y 27 5,4 37,9 10,8 18,9 
Totalt år 4 18,4 14,4 38,2 13,2 15,8 
Totalt år 8 25,7 9,3 34,7 10,3 20 
Totalt alla 21,4 12,2 36,6 12,2 17,6 
(S = Spontant yttrande, T = Tillåtet yttrande) 

 
Tabellen nedan anges i procent fast utan Tutti-spontant yttrande då studien  
kommer att vara mer fokuserad på spontant och tillåtet yttrande individuellt hos 
eleverna. Tutti-spontant yttrande är dock av stort intresse att ta del av i 
förhållande till allt yttrande som sker under en lektion. 
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Klass Flickor S Flickor T Pojkar S Pojkar T 

4X 25 18,8 40,6 15,6 
4Y 18,8 15,6 50 15,6 
8X 28,6 21,4 35,7 14,3 
8Y 33,3 6,7 46,7 13,3 
Totalt år 4 21,9 17,2 45,3 15,6 
Totalt år 8 31,8 11,4 43,2 13,6 
Totalt alla 25,9 14,8 44,5 14,8 
(S = Spontant yttrande, T = Tillåtet yttrande) 

 
Av stort intresse jämför vi här vissa parametrar. Exempelvis om vi skulle räkna ut 
i procent vad flickorna respektive pojkarna borde få ”tillgång till” av tillåtna 
respektive spontana yttranden i relation till antalet flickor respektive pojkar i 
klassrummet och sedan jämföra det med vad de faktiska siffrorna är, enligt 
observationen och som anges i tabellerna. (Jag väljer här alltså att inte inräkna 
Tutti-spontant yttrande utan håller mig till de individuella yttranden som har 
observerats.) 
 
I år 4 är det till exempel totalt 50 elever som är med i undersökningen varav 34 är 
flickor och 16 är pojkar. Det ger oss en procentsats på 68 % flickor och 32 % pojkar 
vilket i sin tur således borde innebära 68 % av tillåtna och spontana yttranden åt 
flickorna och 32 % av tillåtna och spontana yttranden åt pojkarna för att få ett 
jämställt förhållande. En jämförelse skulle kunna se ut så här: 
 

År 4 enligt videoobservation 
 Flickor S Flickor T Pojkar S Pojkar T 

21,9 % 17,2 % 45,3 % 15,6 % Svar enligt  
observation i 
procent 

21,9 + 17,2 = 39,1 % 45,3 + 15,6 = 60,9 % 

(S = Spontant yttrande, T = Tillåtet yttrande) 

 
 

År 4 enligt relation i antalet flickor respektive pojkar i klasserna 
Flickor S & T Pojkar S & T 

68 % 32 % 
(S = Spontant yttrande, T = Tillåtet yttrande) 

 
Här ser vi tydligt en oerhört stor skillnad. Det är nästan så att förhållandet i 
videoobservationen är det omvända jämfört med de siffror som anger en mer 
jämställd situation för flickorna och pojkarna i klassrummet på lektionstid. 
I relation till detta sammanställer vi också hur detta samband förhåller sig i år 8 
där det totala antalet elever uppgår till 43. Av dessa är 30 elever flickor och 13 
elever pojkar. Antalet flickor är således 69,8 % och pojkar är 30,2 %. 
 



Flickor och pojkar i klassrummet – en studie om skillnaden i talutrymme mellan flickor och pojkar på musiklektion i 
musikklass. Examensarbete av Christoffer Holgersson, 2006/2007 

 15 

År 8 enligt videoobservation 
 Flickor S Flickor T Pojkar S Pojkar T 

31,8 % 11,4 % 43,2 % 13,6 % Svar enligt 
observation i 
procent 

31,8 + 11,4 = 43,2 % 43,2 + 13,6 = 56,8 % 

(S = Spontant yttrande, T = Tillåtet yttrande) 
 
 
 

År 8 enligt relation antal flickor respektive pojkar i klasserna 
Flickor S & T Pojkar S & T 

69,8 % 30,2 % 
(S = Spontant yttrande, T = Tillåtet yttrande) 

 
Slutligen vill jag även sammanställa detta förhållande över båda årskurserna med 
det totala antalet elever i undersökningen som uppgick till 93 elever. Antalet 
flickor av eleverna uppgick till 64 och antalet pojkar uppgick till 29. Detta ger ett 
förhållande på 68,8 % flickor och 31,2 % pojkar. 
 

Alla elever enligt videoobservation 
 Flickor S Flickor T Pojkar S Pojkar T 

25,9 % 14,8 % 44,5 % 14,8 % Svar enligt 
observation i 
procent 

25,9 + 14,8 = 40,7 % 44,5 + 14,8 = 59,3 % 

(S = Spontant yttrande, T = Tillåtet yttrande) 

 
Alla elever enligt relation antal flickor respektive pojkar i klasserna 

Flickor S & T Pojkar S & T 
68,8 % 31,2 % 

(S = Spontant yttrande, T = Tillåtet yttrande) 

 
Totalt sett över alla klasser och elever som deltog i undersökningen förhåller sig 
alltså den faktiska skillnaden enligt ovan. Endast 40,7 % av samtliga yttranden (ej 
inräknat Tutti-spontana yttranden) var gjorda av flickorna medan de kanske ”har 
rätt till” 68,8% av alla yttranden som skall, kan och bör göras under en lektion. 
Pojkarna däremot får yttra sig 59,3 % av alla yttranden under en lektion medan de 
kanske endast skulle få yttra sig 31,2 % av alla tillfällen. 
 
 
Enkät 
 
Nedan presenteras resultatet från enkäten årskursvis. En tabell för antal svar av 
eleverna, per fråga, men också en tabell där svaren anges i procent. Det är viktigt 
att poängtera att vissa frågor kan ha varit aningen svårtolkade, särskilt för 
eleverna i år 4, vilket bör beaktas senare, vid tolkningen av resultatet. 
Resultatet av enkäten från hela år 4 presenteras här i antal svar på respektive fråga 
och den siffra eleverna har angett i bedömningsskalan:  
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Enkätfrågorna var: 

1. Jag yttrar mig endast när min musiklärare tillåter det 
2. Jag yttrar mig spontant ibland utan att jag har fått tillåtelse att göra så 
3. Jag yttrar mig spontant ofta utan att jag har fått tillåtelse att göra så 
4. Min musiklärare är den enda som bestämmer när vi om elever får yttra oss 
5. Upplever du som elev att läraren ägnar mest uppmärksamhet åt flickorna 
6. Upplever du som elev att läraren ägnar mest uppmärksamhet åt pojkarna 

 
(Fet och understruken stil = siffrorna med vilken man anger svaren i enkäten,  
Fet stil = antal svar på respektive siffra bland flickorna,  
Kursiv stil = antalet svar på respektive siffra i enkäten bland pojkarna) 
 

Svar av Flickor Svar av Pojkar Fråga nummer: 

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 
1 18 12 2 1 1 0 3 9 4 0 0 0 
2 2 2 2 2 10 16 0 3 2 1 6 4 
3 1 2 2 0 0 29 1 1 1 1 4 8 
4 25 3 1 0 2 3 11 2 0 2 0 1 
5 1 1 2 2 4 24 1 2 1 2 0 10 
6 1 1 2 2 7 21 1 0 0 2 2 11 
 
Samma tabell som ovan följer fast här noterat i procent: 

1. Jag yttrar mig endast när min musiklärare tillåter det 
2. Jag yttrar mig spontant ibland utan att jag har fått tillåtelse att göra så 
3. Jag yttrar mig spontant ofta utan att jag har fått tillåtelse att göra så 
4. Min musiklärare är den enda som bestämmer när vi om elever får yttra oss 
5. Upplever du som elev att läraren ägnar mest uppmärksamhet åt flickorna 
6. Upplever du som elev att läraren ägnar mest uppmärksamhet åt pojkarna 

 
(Fet och understruken stil = siffrorna med vilken man anger svaren i enkäten,  
Fet stil = antal svar på respektive siffra bland flickorna,  
Kursiv stil = antalet svar på respektive siffra i enkäten bland pojkarna) 

 
Svar av Flickor Svar av Pojkar Fråga 

nummer: 
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 

1 53 35,3 5,9 2,9 2,9 0 18,8 56,2 25 0 0 0 
2 5,9 5,9 5,9 5,9 29,4 47 0 18,8 12,5 6,2 37,5 25 
3 2,9 5,9 5,9 0 0 85,3 6,2 6,2 6,2 6,2 25 43,7 
4 73,6 8,8 2,9 0 5,9 8,8 68,8 12,5 0 12,5 0 6,2 
5 2,9 2,9 5,9 5,9 11,7 70,7 6,2 12,5 6,2 12,5 0 62,6 
6 2,9 2,9 5,9 5,9 20,6 61,8 6,2 0 0 12,5 12,5 68,8 
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Enkätresultatet från hela år 8 fick följande utslag: 
 

Svar av Flickor Svar av Pojkar Fråga nummer: 

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 
1 0 9 11 5 5 0 1 4 5 1 1 1 
2 5 8 6 5 6 0 8 0 1 2 2 0 
3 0 7 3 1 12 7 0 0 3 1 5 4 
4 6 5 10 6 2 1 6 1 3 2 0 1 
5 1 1 1 3 13 11 0 2 1 3 3 4 
6 2 4 1 6 5 12 1 2 2 0 3 5 
 
Samma tabell som ovan för hela år 8 följer fast här noterat i procent: 

1. Jag yttrar mig endast när min musiklärare tillåter det 
2. Jag yttrar mig spontant ibland utan att jag har fått tillåtelse att göra så 
3. Jag yttrar mig spontant ofta utan att jag har fått tillåtelse att göra så 
4. Min musiklärare är den enda som bestämmer när vi om elever får yttra oss 
5. Upplever du som elev att läraren ägnar mest uppmärksamhet åt flickorna 
6. Upplever du som elev att läraren ägnar mest uppmärksamhet åt pojkarna 

 
Svar av Flickor Svar av Pojkar Fråga 

nummer: 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 
1 0 30 36,6 16,7 16,7 0 7,7 30,7 38,5 7,7 7,7 7,7 
2 16,7 26,7 20 16,6 20 0 61,5 0 7,7 15,4 15,4 0 
3 0 23,3 10 3,3 40 23,4 0 0 23,1 7,7 38,4 30,8 
4 20 16,7 33,3 20 6,7 3,3 46,1 7,7 23,1 15,4 0 7,7 
5 3,3 3,3 3,3 10 43,4 36,7 0 15,4 7,7 23,1 23,1 30,7 
6 6,7 13,3 3,3 20 16,7 40 7,7 15,4 15,4 0 23,1 38,4 
 
De fyra lärarnas svar på enkäten gav resultatet som presenteras i tabellen nedan. 
Varje fråga skulle bedömas på en skala från 1 – 6 där 
 
1 = Stämmer helt och fullt 
2 = Stämmer 
3 = Stämmer nästan 
4 = Stämmer knappt 
5 = Stämmer inte 
6 = Stämmer inte alls 
 
Frågorna på enkäten löd: 
1. Eleverna yttrar sig endast när jag som musiklärare tillåter det 
2. Eleverna yttrar sig spontant ibland utan tillåtelse från mig som lärare 
3. Eleverna yttrar sig spontant ofta utan tillåtelse från mig som lärare 
4. Jag som musiklärare är den enda som bestämmer när eleverna får yttra sig 
5. Flickor yttrar sig oftare spontant än pojkar i mina klasser 
6. Pojkar yttrar sig oftare spontant än flickor i mina klasser 
7. Hur stor tid i procent upplever du att du som lärare ägnar din  

uppmärksamhet åt flickor resp. pojkar? 
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Fråga 
nr: 

4X lärare (M) 4Y lärare (K) 8X lärare (K) 8Y lärare (M) 

1 Stämmer inte 
alls 

Stämmer inte Stämmer inte 
alls 

Stämmer 
knappt 

2 Stämmer helt 
och fullt 

Stämmer 
knappt 

Stämmer inte Stämmer 

3 Stämmer helt 
och fullt 

Stämmer inte Stämmer helt 
och fullt 

Stämmer 

4 X Stämmer 
nästan 

Stämmer Stämmer 
nästan 

5 Stämmer inte Stämmer inte Stämmer inte Stämmer inte 
alls 

6 Stämmer Stämmer Stämmer inte Stämmer helt 
och fullt 

(K = Kvinna, M = Man,  X = Läraren angav inget svar) 

 
Lärarna skulle alltså dessutom svara på ytterligare en fråga, nr 7, som var enligt 
följande:  
 
 
7. Hur stor tid i procent upplever du att du som lärare ägnar din uppmärksamhet åt flickor 
resektive. pojkar? 
 
Resultatet blev enligt nedan: 
 
Fråga 
nr: 

4X lärare (M) 4Y lärare (K) 8X lärare (K) 8Y lärare (M) 

7 30 % F 70 % P 40 % F 60 % P 40 % F 60 % P 40 % F 60 % P 
(F = Flickor, P = Pojkar) 

 
Här måste videoobservationens resultat kommenteras jämfört med lärarnas egen 
uppfattning om uppmärksamhet de ägnar åt flickor respektive pojkar. 
Enligt videoobservationen såg vi följande resultat tidigare: 
 

Alla elever enligt videoobservation 
 Flickor S Flickor T Pojkar S Pojkar T 

25,9 % 14,8 % 44,5 % 14,8 % Svar enligt 
videoobservation i 
procent 

25,9 + 14,8 = 40,7 % 44,5 + 14,8 = 59,3 % 

(S = Spontant yttrande, T = Tillåtet yttrande) 

 
Och då är det faktiskt näst intill häpnadsväckande att alla lärare utom en har 
angett nästan exakt den siffra som videoobservationen visar, 40 % 
uppmärksamhet åt flickorna och 60 % uppmärksamhet åt pojkarna. 
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Som avslutning på detta kapitel önskar jag lite kort redovisa om lärarnas situation 
som också kan vara av vikt att ha i åtanke vid läsandet och tolkningen av denna 
studie. 
 
Den kvinnliga läraren för 4Y har arbetat på AFMU i över 30 år och har en lång och 
gedigen erfarenhet inom skolan och dess utveckling. Hon befinner sig runt 60-års 
åldern och hennes tjänst på skolan omfattar heltidstjänst. Läraren för 8X har 
arbetat på AFMU i närmare 15 år och hon befinner sig i 40-års åldern. Hennes 
tjänstgöring på AFMU har varit både deltid och heltid under hennes år som lärare 
på AFMU och är även verksam som frilansande sångerska. De två manliga lärarna 
har arbetat på AFMU i nästan 7 år. 4X lärare är runt 50-års åldern och har en 
anställning om 50 % tjänst på AFMU och den övriga tiden arbetar han som 
sångare vid en annan institution inom Sveriges konst- och musikliv. 8Y:s lärare är 
drygt 40 år och har en heltidstjänstgöring på AFMU men är även aktivt 
frilansande sångare, kompositör och arrangör. 
 
 
8. Tolkning och Diskussion 
 
Tolkning av inkommen data är inte helt enkel då flera frågor måste tas i 
beaktande. En frågeställning kan vara om eleverna i år 4 och år 8 uppfattar 
frågorna på liknande sätt? Kanske var frågorna aningen svårtolkade för år 4, som 
jag nämnde tidigare, vilket kan ge viss missvisande av data. En annan fråga är 
vilken tidpunkt på dagen lektionen hölls. Var det sent på eftermiddagen eller tidigt 
på morgonen då energin och koncentrationen hos vissa elever kan vara olika vid 
olika tidpunkter på dagen? I vilken sinnesstämning och allmäntillstånd befinner sig 
eleverna och lärarna i när lektionen genomförs? Vart i samhällsskiktet 
(medelklass, övre medelklass etcetera) befinner sig elever och lärare som 
genomgår undersökningen? Givetvis är detta frågor som är oerhört svåra att 
kartlägga och inte finns utrymme för i den här uppsatsen, men är viktigt hos 
läsaren att ha med sig vid avläsning och tolkning av data. 
 
Vid tolkning av data som inkommit via videoobservation kan vi avläsa att i 
samtliga klasser är spontana yttranden och tillåtna yttranden vanligare 
förekommande bland pojkarna. (I en av klasserna (8X) är dock skillnaden 
marginell mellan pojkar och flickor.) Det totala antalet spontana yttranden är 
således högre hos pojkar över alla åren jämfört med flickorna. Däremot är tillåtet 
yttrande i procent exakt lika stora hos flickor såväl som pojkar över både år 4 och 
år 8. T o m i år 4 är procentsatsen något högre för flickorna vad gäller tillåtna 
yttranden. I förhållande till detta är det intressant att avläsa från enkäten bland 
eleverna att i hela år 4 och i hela år 8 är det endast en elev hos varje kön i år 4 som 
anser att det Stämmer helt och fullt på frågan:  
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3. Jag yttrar mig spontant ofta utan att jag har fått tillåtelse att göra så.  
 
 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 
År 4 – antal 1 2 2 0 0 29 1 1 1 1 4 8 
År 4 i procent 2,9 5,9 5,9 0 0 85,3 6,2 6,2 6,2 6,2 25 43,7 
 
 
I år 4 är det dessutom en stor mängd av flickorna, 85,3 %, medan knapp hälften 
pojkarna, 43,7 %, som anger Stämmer inte alls på frågeställningen. I år 8 är 
procentrelationerna till samma fråga (nr 3) 23,3 % bland flickorna och 30,8 % bland 
pojkarna vilket kan avläsas i nästkommande tabell. 
 
3. Jag yttrar mig spontant ofta utan att jag har fått tillåtelse att göra så 
 
 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 
År 8 – antal 0 7 3 1 12 7 0 0 3 1 5 4 
År 8 i procent 0 23,3 10 3,3 40 23,4 0 0 23,1 7,7 38,4 30,8 
 
Tolkningen kan vara att i år 8 finns det en större tveksamhet till hur det förhåller 
sig med spontana yttranden utan lärarens tillåtelse under lektionen. Dock är det en 
stor majoritet av båda könen, 63,4 % (40 + 23,4) av flickorna och 69,2 % (38,4 + 
30,2) av pojkarna, som har svarat Stämmer inte eller Stämmer inte alls, vilket ändå 
tyder på en stor uppfattning hos eleverna att de inte bör eller ska yttra sig 
spontant på lektionerna.  
 
Tolkningen av skillnaden mellan år 4 och år 8 skulle kunna vara att i år 4 är man 
mer vaksam över att infoga sig i att försöka tala endast när läraren tillåter det, 
medan det i högre år inte finns samma självklarhet att invänta lärarens tillåtelse att 
yttra sig. Samtidigt har en stor mognadsprocess skett från år 4 till år 8 hos 
eleverna vilket kanske gör samtalsnivån mellan lärare och elever till en annan än 
det som krävs i år 4, vilket i sin tur leder till att det faktiska spontana yttrandet 
bland eleverna i år 4 är högre medan så inte är fallet i år 8. Helt enkelt på grund av 
mognad och även att lärare och elever känner varandra bättre och vet mer i år 8 
vart gränsen går. 
 
Två av lärarna, d v s 50 %, har angett Stämmer inte alls på fråga nr 1, Eleverna yttrar 
sig endast när jag som lärare tillåter det. Tillsammans svarar samtliga lärare från 
Stämmer knappt till Stämmer inte alls. 
 
1. Eleverna yttrar sig endast när jag som lärare tillåter det 
 
Fråga nr: 4X lärare (M) 4Y lärare (K) 8X lärare (K) 8Y lärare (M) 
1 Stämmer inte 

alls 
Stämmer inte Stämmer inte 

alls 
Stämmer 
knappt 

( M = Man, K = Kvinna) 
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Att lärarna upplever det på något sätt svårt att påverka yttrandet hos eleverna 
under lektionerna i den utsträckning som hos lärarna är önskvärt, är helt 
uppenbart. Videoobservationerna stödjer också lärarnas uppfattning och visar att 
spontana yttranden, 70,4 % över båda årskurserna enligt tabell på sid. 12, är det 
som sker mest av alla yttranden, vilket i sin tur innebär att lärarna långt ifrån kan 
påverka när kommentarer, frågeställningar mm kan och skall ske i den 
utsträckning som lärarna önskar, både planeringsmässigt och tidsmässigt för 
lektionen. 
 
På fråga nr 3, om Eleverna yttrar sig spontant ofta utan tillåtelse från mig som lärare, 
svarar två av lärarna att det Stämmer helt och fullt medan en lärare svarar att det 
Stämmer och en lärare svarar Stämmer inte! Uppfattningen hos 3 av 4 lärare bör 
således vara att eleverna ofta yttrar sig spontant utan lärares tillåtelse medan en av 
lärarna upplever att eleverna endast yttrar sig när de har tillåtelse att göra så. 
 
3. Eleverna yttrar sig spontant ofta utan tillåtelse från mig som lärare 
 
Fråga nr: 4X lärare (M) 4Y lärare (K) 8X lärare (K) 8Y lärare (M) 
3 Stämmer helt 

och fullt 
Stämmer inte Stämmer helt 

och fullt 
Stämmer 

(M = Man, K = Kvinna) 

 
Detta innebär att lärarna överlag anser att eleverna ofta yttrar sig på lektionerna 
utan lärares tillåtelse och även yttrar sig ofta spontant på lektionerna.  
 
1. Jag yttrar mig endast när min musiklärare tillåter det 
 
År 4 – antal 18 12 2 1 1 0 3 9 4 0 0 0 
År 4 i procent 53 35,3 5,9 2,9 2,9 0 18,8 56,2 25 0 0 0 
År 8 – antal 0 9 11 5 5 0 1 4 5 1 1 1 
År 8 i procent 0 30 36,6 16,7 16,7 0 7,7 30,7 38,5 7,7 7,7 7,7 
 
En intressant motpol till lärarnas uppfattning på fråga nummer 3 är att bland 
eleverna är det 88,3 % (53 + 35,3) av flickorna i år 4 och 75 % (18,8 + 56,2) av 
pojkarna i år 4 som anser att de endast yttrar sig när de får tillåtelse av läraren, det 
vill säga Stämmer helt och fullt eller Stämmer. Man kan dock skönja en något större 
tveksamhet hos pojkarna då endast 18,8 % har svarat Stämmer helt och fullt medan 
det hos flickorna råder en större säkerhet om att de endast yttrar sig när läraren 
tillåter det eftersom 53 % av flickorna har svarat Stämmer helt och fullt. I år 8 kan 
man läsa av tabellen ovan att förhållandet ter sig något annorlunda.  Flickorna 
håller sig mot mitten av svaret vilket kan tolkas som att de är aningen tveksamma 
till huruvida deras yttranden sker när läraren har tillåtit det eller inte. Hos 
pojkarna i år 8 kan också skönjas en tveksamhet om än inte fullt lika stor som 
bland flickorna. På frågan om ofta spontant yttrande är dock en övervägande 
majoritet i båda åren svaret att det Stämmer inte eller Stämmer inte alls om än viss 
tveksamhet kan anas bland flickorna i år 8. Ytterligare en intressant diskussion är 
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att en av lärarna i år 4 tycker inte att eleverna yttrar sig utan tillåtelse från läraren, 
men enligt videoobservationen visade det sig att 68,7 % av alla yttranden skedde 
spontant, det vill säga utan lärarens tillåtelse. 
 
Vad det gäller fråga nr 4. Min musiklärare är den enda som bestämmer när vi som elever 
får yttra oss svarade 82,4 % (73,6 + 8,8) av flickorna i år 4 att det Stämmer helt och 
fullt eller Stämmer. Skillnaden var inte så stor mellan flickor och pojkar då 81,3 % ( 
68,8 + 12,5) av pojkarna svarade Stämmer helt och fullt eller Stämmer. 
 
 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 
År 4 – antal 25 3 1 0 2 3 11 2 0 2 0 1 
År 4 i procent 73,6 8,8 2,9 0 5,9 8,8 68,8 12,5 0 12,5 0 6,2 
 
I år 8 däremot finner vi ett svar mer utbrett över hela bedömningsskalan då 
endast 36,7 % (20 + 16,7) av flickorna anger att det Stämmer helt och fullt eller 
Stämmer. Hos pojkarna är svaret något mer riktat mot att det Stämmer helt och fullt 
eller Stämmer, 53,8 % (46,1 + 7,7). Ändå är svaret inte i närheten av det som anges 
hos eleverna i år 4. 
 
 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 
År 8 – antal 6 5 10 6 2 1 6 1 3 2 0 1 
År 8 i procent 20 16,7 33,3 20 6,7 3,3 46,1 7,7 23,1 15,4 0 7,7 
 
Här ser vi också ett resultat som tyder på att eleverna i år 4 är mer benägna att 
försöka eftersträva en yttrandeform som endast sker när läraren tillåter det men 
kanske inte lyckas så som eleverna själva önskar. I år 8 däremot har eleverna 
återigen blivit äldre än eleverna i år 4 och kanske förstått att yttrandet bör ske när 
läraren tillåter det men verkligheten under lektionstid är å andra sidan inte helt 
och hållet på det sättet enligt videoobservationen. 
 
Hos lärarna är uppfattningen att frågan mer Stämmer nästan eller Stämmer överens 
med verkligheten över båda årskurserna. (Tyvärr missade en av lärarna att fylla i 
svaret på denna fråga.) 
 
4. Jag som musiklärare är den enda som bestämmer när eleverna får yttra sig 
 
Fråga 
nr: 

4X lärare (M) 4Y lärare (K) 8X lärare (K) 8Y lärare (M) 

4 X Stämmer 
nästan 

Stämmer Stämmer 
nästan 

(M = Man, K = Kvinna) 

 
Detta resultat kan tolkas som att lärarna anser sig ha kontroll på yttrandet till viss 
del, men långt ifrån helt och hållet.  
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Vi tittar också mer noggrant på relationen mellan elevernas och lärarnas 
uppfattning vad gäller fråga nr 5 och 6. 
 
5. Upplever du som elev att läraren ägnar mest uppmärksamhet åt flickorna? 
 
 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 
År 4 – antal 1 1 2 2 4 24 1 2 1 2 0 10 
År 4 i procent 2,9 2,9 5,9 5,9 11,7 70,7 6,2 12,5 6,2 12,5 0 62,6 
År 8 – antal 1 1 1 3 13 11 0 2 1 3 3 4 
År 8 i procent 3,3 3,3 3,3 10 43,4 36,7 0 15,4 7,7 23,1 23,1 30,7 
 
5. Flickor yttrar sig oftare spontant än pojkar i mina klasser 
 
Fråga nr 4X lärare (M) 4Y lärare (K) 8X lärare (K) 8Y lärare (M) 
 5. Stämmer inte Stämmer inte Stämmer inte Stämmer inte 

alls 
(L = Lärare, M = Man, K = Kvinna) 

 
6. Upplever du som elev att läraren ägnar mest uppmärksamhet åt pojkarna?  
 
 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 
År 4 – antal 1 1 2 2 7 21 1 0 0 2 2 11 
År 4 i %    2,9 2,9 5,9 5,9 20,6 61,8 6,2 0 0 12,5 12,5 68,8 
År 8 – antal 2 4 1 6 5 12 1 2 2 0 3 5 
År 8 i % 6,7 13,3 3,3 20 16,7 40 7,7 15,4 15,4 0 23,1 38,4 
6. Pojkar yttrar sig oftare spontant än flickor i mina klasser 
 
Fråga nr. 4X lärare (M) 4Y lärare (K) 8X lärare (K) 8Y lärare (M) 
6 Stämmer Stämmer Stämmer inte Stämmer helt 

och fullt 
(L = Lärare, M = Man, K = Kvinna) 

 
Denna fråga är mycket svårtolkad då många av eleverna svarar Stämmer inte eller 
Stämmer inte alls på båda frågorna. Hela 82 % (drygt) av flickorna i år 4 svarar så 
på båda frågorna och bland pojkarna i år 4 är det 62,6 % som svarar Stämmer inte 
alls på fråga nr 5 respektive 68,8 % på fråga nummer 6. I år 8 ser vi åter igen en 
annan tendens då flickorna svarar Stämmer inte alls med 36,7 % på fråga nummer 5 
och med 40 % på fråga nummer 6. Pojkarna i år 8 svarar med 30,7 % resp. 38,4 %. 
Här ser vi en tydlig skillnad mellan åldrarna. Det som gör det hela mer svårtolkat 
är att siffrorna från eleverna är så höga på båda frågorna vilket innebär att 
eleverna bör uppleva att läraren ägnar bra med uppmärksamhet åt både flickor 
och pojkar. Hur skall det analyseras? En tolkningsmöjlighet är dock att 
majoriteten av eleverna tycker sig uppfatta en, inte perfekt, men ändock strävan 
till jämlikhet i uppmärksamhet mellan flickor och pojkar under lektionerna från 
lärarnas sida. Dock finns här alltså indicier med en motpol på elever i år 8 som 
tycker sig uppfatta att läraren ägnar mer uppmärksamhet åt pojkarna än åt 
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flickorna då 20 % av flickorna i år 8 svarar Stämmer helt och fullt eller Stämmer på 
frågan och även 23 % av pojkarna svarar likadant. Detta skulle kunna tyda på att 
lärarnas uppfattningar om sin egen uppmärksamhet i procent gentemot flickor 
respektive pojkar, som lärarna angav i enkäten, kan vara till viss del sann. 
Däremot såg vi videoobservationens utslag tidigare, som tyder på att eleverna har 
en annan uppfattning om sig själva än den som verkligheten avspeglar under 
lektionerna, nämligen att pojkarna får avsevärt mer yttrandemöjligheter än 
flickorna procentuellt. 
 
Ytterligare en intressant aspekt på resultatet ovan är att en majoritet av lärarna 
visar med sina svar på fråga nummer 5 & 6 att de klart och tydligt upplever att 
pojkarna yttrar sig oftare spontant än flickorna. Genom den upplevelsen 
eftersträvar de säkerligen så gott det går en mer jämlik fördelning av 
yttrandemöjligheterna under lektionen. Samtidigt vet vi genom 
videoobservationen att pojkarna yttrar sig betydligt mer än flickorna. Detta kan 
alltså tolkas så att trots pojkarnas redan stora yttrandemöjligheter på lektionen, 
som är långt mer än flickornas, så tar alltså pojkarna uppmärksamhet och 
yttrandemöjligheter när de inte får den.   
 
Följande frågeställningar, som inte ryms inom tidsramen för denna uppsats, skulle 
kunna vara en vidareutveckling och ytterligare fördjupning av bakomliggande 
studie: 
 

• Sammanställa via videoobservation hur många gånger elever ber om 
yttrandemöjlighet under en lektion 

• Sammanställa hur många gånger läraren ger yttrandemöjlighet till elever 
under en lektion 

• Av de tillfällen läraren ger yttrandemöjlighet till elever avläsa hur många 
tillfällen som går till flickor respektive pojkar 

• Sammanställa hur mycket tid som läraren yttrar sig under en lektion i 
relation till hur mycket tid eleverna yttrar sig 

• Försöka tolka och analysera dessa frågor i relation till varandra och även 
frågan om lärarnas egen uppfattning om den tid de själva upplever de 
ägnar åt flickor respektive pojkar 

 
 
9. Sammanfattning och slutdiskussion 
 
Frågan gällande flickors respektive pojkars tillåtna och spontana yttrande har i 
denna studie kommit att fokusera på fr a yttranden under musiklektionens gång i 
musikklass. Min tes och upplevelse från tidigare arbetsår är att pojkar kräver mer 
utrymme än flickor generellt sett men med mycket fokus på just yttrandet och att 
det också oftare sker spontant hos pojkarna än flickorna. Viss forskning som har 
presenterats tidigare har varit inriktad mot flertalet ämnen och väldigt sällan 
innehållandes musik som ett representerat ämne. Dock visar viss forskning 
följande: 
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”…fanns en tendens till att ensam pojke tillsammans med flickor fick ordentligt 
talutrymme, medan detsamma inte alltid gällde för en ensam flicka bland pojkar.” (Öhrn, 
2002, sid 25 – 26) 

 
”Pojkars sagda stökighet, bristande uppmärksamhet och behov av mer tid för inlärningen 
sades innebära att de fick mer uppmärksamhet. Att flickor sökte mer hjälp ansågs av en 
del lärare också motivera att pojkar fick mer stöd.” (Öhrn 2002, sid 24-25) 

 
Resultatet i denna studie påvisar en stor sanning om citatet ovan, även om 
flickornas spontana yttranden också visade sig vara högre än vad jag kanske hade 
väntat mig. Givetvis ställer detta nästa fråga, hur jag och fler med mig, ska gå 
vidare med denna kunskap för att kunna förbättra arbetssituationen under 
musiklektionen så att samtliga elever och lärare kan få sin röst hörd (i dubbel 
bemärkelse) och sina frågor ställda och besvarade samt att kunna uppnå en mer 
jämställd fördelning över allt yttrande som sker under musiklektionerna mellan 
pojkar och flickor. 
 
Intressant är också studien av Nilsson & Ström som visar att flickor i just ämnet 
musik får mer talutrymme än pojkarna, medan deras studie i övriga ämnen 
påvisar liknande resultat som denna studie. Vad denna skillnad kan bero på vore 
intressant att vidare forska i. Frågorna blir många. Kan det t ex vara så att i en 
musikklass, där ämnet musik förekommer mer eller mindre varje dag blir ämnet 
så självklart bland pojkarna att de beter sig som i övriga ämnen redovisade i 
studien av Nilsson& Ström, även på musiken i en musikklass? Vari består 
skillnaden på musikundervisningen i de två skolorna? Hur ser elevernas och 
lärarnas situation ut på de olika skolorna? Vad har ämnet musik för status på de 
olika skolorna? Etcetera. 
 
Hur det kommer sig att pojkarna ”av naturen” tar för sig mer än flickorna gör, 
och därför skulle påkalla uppmärksamhet under lektionerna, menar viss forskning 
är ett samhällsarv från långt tillbaka i tiden. Både Chodorow och Nilsson & Ström 
skriver om detta i sina studier: 
 

”Undersökningen pekar på att mannen och kvinnan ur ett historiskt perspektiv har 
betraktats som varandras kompletterande motsatser, där mannen sågs som det handlande 
subjektet medan kvinnan var det passiva objektet”  
(Nilsson & Ström 2005, sid 3) 

 
Ett förlegat och gammalt socialt arv kan alltså ligga till grund för visst beteende 
hos pojkarna, som bara sker omedvetet från deras sida. Det finns också forskning 
som visar på att hela samhällsstrukturen varit stark och bidragande till mycket av 
det vi brottas med i dessa frågor. Att synen på kvinnan som förebild är närmre 
barnen på ett tidigt stadium och på det sättet också enklare för barnen att 
identifiera sig med. Mannens beteendemönster däremot är någonting barnen får 
lära sig genom kulturella föreställningar om manlighet. Detta diskuterar 
Chodorow i sin bok ”Femininum och Maskulinum”. 
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”…eftersom barn av bägge könen alltid först har identifierat sig med modern och 
befunnit sig i närheten av kvinnor är kvinnornas familjeroller och kvinnligheten mera 
tillgänglig och ofta mera begripliga för barn än mansrollerna och manligheten” 
(Chodorow 1995, sid 222). 

 
Videoobservationen som ger resultatet att det spontana yttrandet överväger hos 
eleverna medan självuppfattningen hos eleverna är att de lyder lärarens tillåtelse 
att få yttra sig är ganska tydlig genom denna studie. Medvetenheten hos pojkarna 
om deras spontana yttranden kan skönjas i enkätsvaren men knappast väga upp 
det som videoobservationen visar. Detta är oerhört viktig information att ta med 
sig till framtida lektioner och repetitioner. 
 
Min egen reflektion och upplevelse av pojkarnas sätt att ta för sig av talutrymmet 
på musiklektionerna och deras spontana yttranden var ju anledningen till att jag 
ville studera detta ämne djupare och jag kunde inte ana att resultatet skulle visa sig 
vara så påtagligt som det var. Att en så överhängande majoritet pojkar får så 
mycket talutrymme under lektionerna och då framför allt på ett spontant sätt, det 
vill säga utan tillåtelse från läraren, var betydligt större än jag hade kunnat ana. 
Pojkarna tar dessutom tid när de inte får den uppmärksamhet de tycker de ska ha. 
Enligt videoobservationen yttrade sig flickorna drygt 40 % av alla yttranden 
medan pojkarna yttrade sig nästan 60 %. Samtidigt är elevantalet flickor 68,8 % 
och elevantalet pojkar 31,2 % i denna studie. 
 
I vilket sammanhang än min framtida yrkesroll som pedagog och lärare kommer 
att vara och/eller ske, upplever jag denna studie som oerhört värdefull och 
berikande att ha med mig i min kunskapsbank. Dock är också viktigt att komma 
ihåg att denna studie är ett litet axplock av ett gigantiskt sammahang. Upptäckten 
att flickorna, som ofta är betydligt fler i klasserna (i alla fall på AFMU) och enligt 
dessa resultat får så mycket mindre möjlighet och tid till att yttra sig än pojkarna 
är värdefull information som kommer att hjälpa mig i vidare diskussioner och 
arbete. Genom denna uppsats har jag betydligt mer kunskap att arbeta mot ett 
mer jämlikt förhållande bland mina klasser och elever i första hand samt 
förhoppningsvis skapa viktiga diskussioner mellan mig och andra kollegor som 
kan leda till bättre arbetsförhållanden och situationer för både elever och 
pedagoger på musiklektionerna. 
 
Avslutningsvis vill jag rikta ett stort tack till min handledare Eva Öhrström för 
hennes hjälp och strålande entusiasm att driva arbetet framåt med denna studie. 
Också till alla medverkande elever och lärare som anförtrodde värdefull 
lektionstid för denna studie. Alla övriga kollegor och vänner runt om i skolan, i 
körer och på andra institutioner som har hjälpt mig med tankar och diskussioner 
för vidareutveckling i skrivandet av denna uppsats.
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11. Bilagor  
 
 
Bilaga 1 
Enkätundersökning – Examensarbete Christoffer Holgersson 
 
Ringa in om du är  Flicka  eller  Pojke 
 
Min ålder är _____________ år 
 
Hur upplever du som elev följande påståenden: 
(1 betyder stämmer helt och fullt och 6 betyder stämmer inte alls) 
(Ringa in den siffra som närmast stämmer in på din uppfattning) 
 
1. Jag yttrar mig endast när min musiklärare tillåter det 
 
1 2 3 4 5 6 
 
2. Jag yttrar mig spontant ibland utan att jag har fått tillåtelse att göra så 
 
1 2 3 4 5 6 
 
3. Jag yttrar mig spontant ofta utan att jag har fått tillåtelse att göra så 
 
1 2 3 4 5 6 
 
4. Min musiklärare är den enda som bestämmer när vi som elever får yttra oss 
 
1 2 3 4 5 6 
 
5. Upplever du som elev att läraren ägnar mest uppmärksamhet åt flickorna? 
 
1 2 3 4 5 6 
 
6. Upplever du som elev att läraren ägnar mest uppmärksamhet åt pojkarna? 
 
1 2 3 4 5 6 
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Bilaga 2 
Enkätundersökning – Examensarbete Christoffer Holgersson 
 
Ringa in om du är  Kvinna eller  Man 
 
Hur upplever du som lärare följande påståenden: 
(1 betyder stämmer helt och fullt och 6 betyder stämmer inte alls) 
(Ringa in den siffra som närmast stämmer in på din uppfattning) 
 
1. Eleverna yttrar sig endast när jag som musiklärare tillåter det 
 
1 2 3 4 5 6 
 
2. Eleverna yttrar sig spontant ibland utan tillåtelse från mig som lärare 
 
1 2 3 4 5 6 
 
3. Eleverna yttrar sig spontant ofta utan tillåtelse från mig som lärare 
 
1 2 3 4 5 6 
 
4. Jag som musiklärare är den enda som bestämmer när eleverna får yttra sig 
 
1 2 3 4 5 6 
 
5. Flickor yttrar sig oftare spontant än pojkar i mina klasser 
 
1 2 3 4 5 6 
 
6. Pojkar yttrar sig oftare spontant än flickor i mina klasser 
 
1 2 3 4 5 6 
 
7. Hur stor tid i procent upplever du att du som lärare ägnar din uppmärksamhet 
åt 
 
Flickor % Pojkar  % 
 


