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Abstract 

This is a study of how speaking time is distributed in two different classroom settings. 

The study includes observations of lessons and interviews with teachers. The main aim 

of the study was to ascertain whether boys and girls receive and claim speaking time to 

an equal extent. The justification for the study is that school is supposed to give equal 

education to all pupils, and an essential condition for this should be that both boys and 

girls are given and can use the speaking time equally. The study was conducted from a 

gender perspective and with the approach of social constructionism. It examines the 

speaking time that the pupils take without the teacher’s permission, and also how the 

teacher allocates speaking time to boys and to girls. The result shows that boys 

dominate the speaking time, even though teachers say that they make an effort to 

distribute speaking time equally between girls and boys. One of the observations 

showed that the girls were more active than the boys, but this was contradicted by the 

results of the study as a whole. The study also includes interviews with two teachers, 

one from each school. 
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1 Inledning 

Grauers (2016) skriver i artikeln Tung mansdominans i nya Game of Thrones att 

männen i den populära tv-serien får 75 % av taltiden, även om serien har hyllats för att 

den innehåller flera starka kvinnliga karaktärer. Grauers skriver att taltiden inte alltid 

kan vara jämnt fördelad mellan könen, men menar också att det blir problematiskt när 

en grupp alltid dominerar talutrymmet. Detta blir särskilt viktigt i 

undervisningssituationer i skolan eftersom alla elever har rätt till en likvärdig 

utbildning. Pojkarnas dominans i klassrummet återspeglas i en studie som Hultman 

gjorde på 90-talet, där han visar att pojkar använder talutrymmet oftare flickor, främst 

för att uttrycka egna erfarenheter: 

Man brukar säga att svenska elever har ett begränsat utrymme för att uttrycka egna 

erfarenheter i skolan. Det gäller i hög grad för flickorna men inte i lika hög grad för 

pojkarna. Pojkarna tar sig rätten att föra in sina egna erfarenheter i undervisningen. 

Pojkarna tar ordet utan att begära det och utan att få det av läraren, som har 

ordförandens roll i klassrummet. (Hultman, 1990:25) 

Citatet ovan publicerades 1990 i Kvinnovetenskaplig tidskrift och ger en bild av hur 

pojkar i skolan är muntligt dominanta i skolan vid början på 1990-talet. Med den här 

undersökningen vill vi försöka ge en bild av hur talutrymmet fördelas i klassrumsmiljö 

2016, alltså nästan 30 år efter Hultmans iakttagelser. 

Skolverket (2011) skriver att skolan ska främja alla elevers lärande och 

utveckling. Talutrymmet är då en viktig del eftersom det är genom att uttrycka sig 

muntligt som eleverna kan kommunicera med varandra och med läraren, uttrycka tankar 

och åsikter och lära sig av varandra i den processen. Det gynnar knappast alla elever om 

det är ett kön som är mer dominant i klassrummet än det andra, utan tvärtom begränsar 

det möjligheten att ge en likvärdig utbildning åt alla elever. Det är lärarens uppgift att 

fördela talutrymmet så att alla elever kan vara delaktiga i undervisningen, men det är 

ingen lätt uppgift eftersom den påverkas av faktorer som könsstereotyper och 

genusmönster som ibland kan vara svåra att få syn på och förändra. I den här fallstudien 

vill vi därför undersöka hur talutrymmet fördelas i två klassrum där antalet pojkar och 

flickor är relativt jämnt fördelat. 
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1.1 Syfte och frågeställning 

Redan på 1980-talet undersökte Einarsson & Hultman (1984:82–83) talutrymmet i 

svenska klassrum och visade att pojkar i högre utsträckning än flickor både tar ordet och 

tilldelas det. Vår avsikt med den här undersökningen är att i en mindre fallstudie 

undersöka om talutrymmet förändrats i klassrummet sedan Einarsson & Hultmans 

studie. Syftet är att undersöka om pojkar och flickor får samma möjlighet att använda 

talutrymmet i två klassrum på olika skolor. Studiens frågeställningar är följande: 

 Hur fördelas talutrymmet mellan pojkar och flickor i de två undersökta 

klassrummen? 

 Vilka insatser menar lärarna att de gör för att talutrymmet ska fördelas jämnt 

mellan pojkar och flickor? 

 Hur uppfattar de undervisande lärarna att talutrymmet fördelas?  

I studien har ett antal avgränsningar gjorts. I denna fallstudie undersöks inte lärarens 

yrkeserfarenhet eller könstillhörighet. Fokus ligger på faktisk fördelning av talutrymme 

i klassrummet, och därför undersöks inte heller vad eleverna talar om eller på vilket sätt 

de talar.  

2 Bakgrund och teoretiska utgångspunkter 

I detta kapitel presenteras tidigare forskning om muntlig delaktighet i klassrummet. 

Därefter beskrivs de teoretiska utgångspunkter som ligger till grund för studien. 

2.1 Tidigare forskning  

Einarsson & Hultman (1984:82–83) som har undersökt hur flickor och pojkar samtalar i 

klassrummet, visar också att läraren pratar ungefär två tredjedelar av den tid som 

används till talutrymme i ett klassrum. Det återstår därmed en tredjedel av taltiden till 

eleverna, och av den kvarvarande tiden pratar pojkar två tredjedelar. Einarsson & 

Hultman menar dock att det bara är ett fåtal av eleverna som pratar mycket, medan 

majoriteten av eleverna inte är lika aktiva under skoldagen (1984).  

Molloy (1990:64) har i likhet med Einarsson & Hultman kommit fram till att 

pojkar använder två tredjedelar av talutrymmet i klassrummet. Molloy beskriver hur 

hon studerade sin egen undervisning för att undersöka om hon fördelade ordet oftare till 



  

 

3 

pojkar än flickor under lektionerna. Genom att föra anteckningar under ett antal 

lektioner kunde hon notera att pojkarna fick två tredjedelar av frågorna: 

Jag såg att killarna fick ungefär två tredjedelar, fick de inte frågor så svarade de ändå 

– och jag lät dem göra det – de avbröt ofta flickorna – som tillät det. … Men detta 

mönster, med två tredjedelars dominans, hade alltid funnits. Det såg jag nu. Jag såg 

också att alla i klassen uppfattade detta som normalt. (Molloy, 1990:64) 

Molloy (1990:64–65) undersökte då vad som hände när hon började dela ut ordet 

växelvis mellan pojkar och flickor. Hon fokuserade på att flickorna skulle ta mer plats i 

klassrummet och lät dem därför få mer tid att tänka efter innan de svarade på en fråga. 

Efter ett antal lektioner ansåg några av pojkarna i klassen att bara flickor fick chansen 

att svara på frågorna. Kritiken från pojkarna ledde till att även de förde anteckningar 

över lärarens strategier för att ställa frågor. Till slut fick Molloy veta att även flickorna 

motsatte sig hennes nya metod att ställa frågor växelvis, och det innebar att både pojkar 

och flickor ville återgå till det gamla mönstret (1990:64–65). 

I en studie som Staberg (1992) genomfört beskrivs skillnaden mellan flickors och 

pojkars interaktion under utvalda lektioner på lågstadiet och visar att både lärare och 

elever har en uppfattning om att pojkarna förtjänar mest uppmärksamhet och därmed 

också ofta står i centrum. En förklaring, enligt Staberg, är att flickor ofta klarar 

uppgifterna på egen hand medan pojkarna behöver mer stöd av läraren (1992). Enligt 

studien blev dock inte skillnaden lika stor när undersökningen gjordes i årskurser på 

högstadiet istället för på lågstadiet. Stabergs studie visar att pojkar i årskurs 9 deltog 

oftare i interaktion än flickor, trots att flickorna utgjorde mer än hälften av eleverna i 

klassen (Staberg, 1992:19–20). Stabergs resultat stämmer överens med Einarsson & 

Hultmans som i sin studie beskrivit att flickor får ungefär en niondel av talutrymmet i 

klassrummet (1984:82). 

En annan studie (Hultman 1990:25) visar att pojkar ofta tar sig rätten att prata i 

klassrummet utan att läraren har gett tillåtelse, och att de tenderar att avbryta 

klasskamrater och lärare för att skapa utrymme för egna åsikter. De utnyttjar också 

talutrymmet för att bland annat presentera egna ämnen som de vill ska inkluderas i 

undervisningen. Om pojkar vänjer sig vid att ingen ifrågasätter deras rätt till 

talutrymmet får de en fördel att som vuxna bli aktiva deltagare i offentliga samtal på ett 

sätt som inte är lika självklart för flickor (Hultman 1990:25).  
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Människors vardagsföreställningar om vad det innebär att vara flicka eller pojke 

påverkar fördelningen av talutrymmet i många olika situationer. Svaleryd (2002:15) 

beskriver att enligt stereotypiska föreställningar ska flickor vara hjälpsamma och agera 

”hjälpfröknar” i skolan. Det menar också Einarsson & Hultman (1984:78) som i en 

studie visar att flickor tenderar att få hjälpa till med att hålla ordning på pojkarna och 

därför kan liknas vid en hjälplärare. Svaleryd (2002:24) redogör även för ett antal 

förskollärares uppfattning om pojkar och flickor i verksamheten. Hon skriver att 

traditionella uppfattningar om vad som är kvinnligt och manligt leder till en 

föreställning om hur människor ska bete sig beroende på om de är män eller kvinnor. En 

sådan uppfattning bland lärarna var att pojkar bland annat bråkar och är högljudda. 

Einarsson & Hultman (1984:119) beskriver särskilt flickornas roll i klassrummet. 

Flickorna får exempelvis visa prov på hur en god förebild ska vara och till exempel visa 

pojkarna hur de ska sitta på stolen. Läraren ger ordet till flickor efter handuppräckning, 

medan pojkarna tar ordet utan att läraren gett dem tillåtelse att prata. De regler som 

finns i klassrummet följs noga av flickorna, medan pojkarna tenderar att bryta mot dem. 

Pojkar tar plats i klassrummet, medan flickorna får vara tålmodiga och vänta på sin tur. 

Dessa könsrollsmönster i klassrummet beskrivs också av Einarsson & Granström 

(1995:54) som kommer fram till att pojkar får mer uppmärksamhet av läraren, och att 

det främst gäller dominanta pojkgrupper. Läraren väljer att ge pojkarna extra 

uppmärksamhet och därmed talutrymme för att inte tappa kontrollen över det som sker i 

klassrummet (1995). Till skillnad från pojkarna är flickorna istället fokuserade på att 

följa de regler som finns för uppförande i klassrummet genom att exempelvis räcka upp 

handen och vänta på sin tur.  

2.2 Teoretisk förankring 

Studien görs utifrån ett genusperspektiv som lyfts genom ett socialkonstruktivistiskt 

perspektiv, som är en vanlig teori i svensk forskning om språk och genus. 

Enligt Burr (2003:4–5) finns det ett antal utgångspunkter som 

socialkonstruktivismen grundar sig på. En av dem är att kunskap uppstår genom sociala 

processer. Det innebär att kunskap skapas genom interaktion mellan människor, till 

exempel i samtal och diskussioner. En annan utgångspunkt är att kunskap och social 

interaktion går hand i hand. Burr skriver att varje interaktion möjliggör olika typer av 

handlingar. Samhällskonstruktionen är också bunden av maktrelationer, vilket får 

konsekvenser för vad som är tillåtet för människor att göra och för hur de ska behandla 
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andra. Marton & Booth (2000:180) menar att en av socialkonstruktivismens 

ståndpunkter är att fokus ligger på det som händer omkring individen, det vill säga 

sociala relationer, samhälle, kultur och språk. Wenneberg (2000:11) skriver att sociala 

handlingar inte kan ses som naturliga, eftersom människans beteende formas genom 

sociala konstruktioner, och utifrån socialkonstruktivismens synsätt är handlingar socialt 

konstruerade. Ett exempel är att uttryck för sorg bestäms av kulturen och inte av 

kroppen. Wenneberg (2000) beskriver också att socialkonstruktivismen inkluderar en 

uppfattning om att samhället består av olika institutioner. Ett exempel på en sådan 

institution är det system som finns för att byta varor mot pengar. Det är inte helt 

självklart att en papperslapp kan motsvara värdet av ett visst antal olika varor, men det 

finns en överenskommelse om att papperslappen ska representera ett värde. Den 

överenskommelsen är alltså en social konstruktion.  

Gens (2002:9) skriver att nyfödda barn behandlas olika beroende på kön. Han 

menar att människor förväntar sig att barnet ska bete sig på ett specifikt sätt, och att de 

egenskaperna följer med även längre fram i livet. Svaleryd (2002:23–24) påpekar att 

nyblivna föräldrar ofta får frågan om det blev en flicka eller pojke, och han menar att 

svaret på frågan är avgörande för hur barnet kommer bemötas av omvärlden, och att 

barnets kön spelar en avgörande roll för hur livet kommer att bli. De förställningar som 

finns leder till att människor behandlas olika beroende på kön:  

Just i bemötandet och samspelet med andra människor formas barnets upplevelse om vad 

det innebär att vara flicka eller pojke. I skolan pågår denna genussocialiserande process 

varje dag och varje stund. Pojkar och flickor prövar och utforskar sätt att bete sig, handla 

och vara på. Utifrån de reaktioner och den respons barnen får från andra människor skapas 

tysta överenskommelser om vilka positioner barnet kan inta och vilka positioner som är 

lämpliga för pojkar respektive flickor. (Svaleryd, 2002:25) 

Svaleryd menar att pojkar och flickor utforskar situationer för att undersöka vilka 

reaktioner som omvärlden ger dem, och denna process blir särskilt synlig i skolan.  

Socialkonstruktivismen ger också en bild av hur interaktion påverkar människans 

föreställning om grundläggande begrepp och värderingar. Hornscheidt & Landqvist 

menar att företeelsers existens kan ses som ett resultat av sociala normer. Det gäller 

bland annat sociala förhållanden, känslor och värderingar (2014:24). Det är i det sociala 

sammanhanget som de föreställningar som finns om män och kvinnor formas: 

Konstruktionsprocessen är något som kräver ett socialt sammanhang, dvs. fler än en 

person, och att den skapar överindividuella föreställningar, t.ex. hur män uppträder 
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till skillnad från kvinnor. En fråga är då vems gemensamma föreställningar som blir 

till en realitet och en norm för resten av gruppen, och vilkas föreställningar som inte 

tas med. (Hornscheidt & Landqvist, 2014:24) 

Konstruktionsprocessen inte är valfri eller individuell utan är beroende av olika 

maktförhållanden. Om en person inte är en del av processen minskar chansen att hen 

förstår vad som krävs för att följa de föreställningar som existerar i skolan eller i 

samhället.  

En indelning av människor i grupper efter kön är något som ansetts vara 

grundläggande, och ofta utgår en människa från att andra människor placeras i någon av 

grupperna (Hornscheidt & Landqvist 2014:29–30). Under 1970-talet fanns en idé om att 

kön och könsroller inte nödvändigtvis behöver höra ihop, utan istället kan könsroller ses 

som en social konstruktion där samhället dikterar hur män och kvinnor ska uppföra sig. 

Könsrollen är därmed föränderlig, eftersom den ses som en konstruktion. Hornscheidt & 

Landqvist (2014:30) menar också att ett konstruktivistiskt synsätt på kön skapar de 

föreställningar vi har om kön utifrån en grundläggande diskriminering. De menar även 

att detta har sin grund i maktförhållandet mellan kvinnor och män:  

Utan denna grund för en social verklighetskonstruktion skulle det inte behövas 

någon könsindelning, och heller inte några normer och fasta föreställningar om hur 

män och kvinnor är eller ska vara. (Hornscheidt & Landqvist, 2014:30) 

De menar alltså att utan maktförhållandet mellan män och kvinnor samt den 

grundläggande diskriminering som finns skulle det inte behövas förutfattade meningar 

om kön, vad en person ska göra, hur en person ska vara eller hur en person ska se ut 

beroende på kön.  

3 Metod och material 

I det här kapitlet presenteras studiens urval, genomförande, material, analysmetoder och 

de etiska hänsynstaganden som gjorts.  

3.1 Urval 

Namnen på skolorna är fiktiva och benämns hädanefter Tegelskolan och Stenskolan. 

Observationerna har genomförts i två olika årskurser, en observation i årskurs 4 och en i 

årskurs 5. Några av eleverna, i båda årskurserna, valde att inte delta i observationen. De 
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lärarna som intervjuades benämns som Alex (Tegelskolan) och Robin (Stenskolan). 

Lärarna som intervjuades undervisade på lektionerna som observerades. Urvalet av 

skolor skedde genom ett så kallat bekvämlighetsurval, eftersom vi genom utbildningen 

hade kontakt med skolorna sedan tidigare. För att undvika att vår närvaro påverkade 

studien valde vi skolor som vi besökt tidigare, och där eleverna visste vilka vi var. 

Därmed minskade risken att eleverna skulle känna sig obekväma. 

3.2  Genomförande: observation 

Palmér (2010:170) beskriver olika sorters observationer som kan göras och som inriktar 

sig på olika delar av muntliga aktiviteter i klassrummet. I den här studien använder vi en 

strukturerad observation som är vanlig när man vill få fram specifik information om ett 

fenomen, i vårt fall hur talutrymmet fördelas mellan pojkar och flickor i en 

undervisningssituation. 

På Tegelskolan gjordes två observationer på två lektioner i samma klass. Den 

första lektionen som observerades var 60 minuter, och antalet elever vid tillfället var 18 

varav tio pojkar och åtta flickor. Lektion 1 var en lektion i svenska som innehöll en 

diskussion om ordklasser. Eleverna fick se en bild på tavlan och utifrån den bilden 

skulle de ge förslag på olika verb som de kunde se hända på bilden. Läraren använde sig 

här av EPA-tekniken, det vill säga att eleverna arbetar ensamma, i par och alla 

tillsammans för att alla elever skulle bli så aktiva som möjligt. Den andra lektionen var 

120 minuter lång, och samma antal elever var närvarande. Lektion 2 var en SO-lektion 

som innehöll diskussioner i ämnet geografi. Eleverna fick namnge olika länder som de 

kunde komma på som började på en given bokstav. Efter detta arbetade de i par och 

skrev ner information om olika länder.  

På Stenskolan gjordes också två observationer. Den första lektionen observerades 

i en elevgrupp bestående av 11 pojkar och 14 flickor och var en lektion i svenska. 

Eleverna arbetade med sagor och fick diskutera vad de trodde var kännetecken för en 

saga. Lektionen var 40 minuter lång. Den andra lektionen observerades i samma 

elevgrupp med samma antal elever närvarande och var en lektion i samhällskunskap. 

Eleverna fick först diskutera i par hur de tror att det känns att bli mobbad. Sedan 

diskuterade de i helklass vad de kommit fram till.  

När vi observerade valde vi att sätta oss i ett hörn i klassrummet för att så långt 

som möjligt undvika att dra till oss uppmärksamhet. Vi förklarade i början av lektionen 
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att vi inte skulle svara på frågor under observationens gång och bad eleverna att låtsas 

som att vi inte var där. Vi upplevde inte att vår närvaro påverkade elevernas interaktion.  

Dokumentationen av observationerna i studien gjordes med hjälp av 

observationsschema (bilaga E). Vi fokuserar på tre olika sätt för eleverna att få och ta 

talutrymme:  

 Genom att läraren ställer en öppen fråga och delar ut ordet. Eleverna räcker upp 

handen. Med öppen fråga syftar vi på en fråga som är öppen för alla elever att 

svara på.  

 Genom att läraren ställer riktade frågor till en specifik, namngiven elev.  

 Genom att eleven själv tar ordet. Eleverna talar i dessa situationer rakt ut.  

Varje gång ordet fördelades på något av dessa tre sätt noterades det i 

observationsschemat. Efter observationen sammanställdes resultatet.  

3.3 Genomförande: intervju  

I undersökningen gjordes intervjuer med de två lärare som undervisar i de klasser där 

observationerna ägde rum. Intervjun på Tegelskolan är cirka 22 minuter lång medan den 

på Stenskolan är cirka 19 minuter.  

Intervjuerna gjordes efter lektionerna som observerades. Intervjufrågorna 

utformades för att de skulle kunna ge uttömmande svar i förhållande till studiens syfte. 

Informanterna gavs möjlighet att tänka fritt och resonera om ämnesinnehållet i frågorna 

och följdfrågor ställdes när så var relevant (jfr Palmér 2010:175).  

Intervjuerna spelades in och har transkriberats. Palmér (2010:176) påpekar att 

anteckningar inte bör göras under intervjuer, eftersom det tar fokus från den som gör 

intervjun, och det blir svårt att fokusera på vad informanten säger i intervjun. Det 

försämrar också möjligheten ställa följdfrågor, och det kan leda till att samspelet blir 

lidande. Palmér (2010:176) skriver att det därför är bra att använda sig av ljudinspelning 

under intervjuer, och därför är intervjuerna som gjorts i den här undersökningen 

inspelade med mobiltelefon.  

3.4 Material och bearbetning  

Utifrån studiens syfte och frågeställningar görs transkriberingen av intervjumaterialet 

enbart med fokus på innehåll och inte på språklig form, eftersom det är svaren på 
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frågorna och de diskussioner som uppkom som är viktiga för vår undersökning. 

Detaljnivån på transkriptionen bestäms utifrån det syfte som analysen har att belysa (jfr 

Palmér 2010:177). Intervjumaterialet transkriberades därför genom en så kallad 

bastranskription (Norrby, 2014). Det innebär att fokus ligger på transkribering av 

innehållet i intervjuerna istället för att fokusera på detaljer som berör hur något sades. 

Det möjliggör också att informanternas utsagor kan återges i skriftspråklig form och 

citeras. 

3.5 Analysmetod 

I den här undersökningen använder vi oss av en kvalitativ metod för intervjumaterialet 

och en kvantitativ metod för observationsmaterialet. En kvantitativ metod är lämplig för 

datainsamling i större grupper och det är därför observationer används i studien. Med 

hjälp av observationsprotokollen (bilaga E) gjordes en sammanställning av 

informationen som samlats in under observationstillfället.  

En kvalitativ metod används för att undersöka på djupet och en kvantitativ metod 

för att ge generaliserbar data. När intervjuerna analyseras fokuserar vi på 

informanternas utsagor och därför används en kvalitativ metod, för att analysen ska 

generera en djupare förståelse av fenomenet. Observationsmaterialet har vi kvantifierat 

för att resultatet ska kunna ge en bild av just den specifika situation som undersöktes. 

Holme & Solvang (2011:79–80) menar att den kvalitativa metoden har sina styrkor i det 

faktum att den visar den totala situationen, det vill säga en helhetsbild och de kallar 

detta för ”systemperspektivet”. De redogör också för ”det analytiska perspektivet”, 

alltså en metod som är kvantitativ (2011:79-80). Intervjumaterialet analyserades genom 

närläsning, och lärarnas redogörelser kan föras till två olika kategorier: Fördelning av 

talutrymmet och Insatser för lika tillgång till talutrymmet. 

3.6 Forskningsetik 

Vetenskapsrådet (2002:5) skriver att den som är ansvarig för en undersökning måste se 

till att deltagare inte skadas fysiskt eller psykiskt av medverkan i en undersökning. 

Forskaren behöver rannsaka sig själv och överväga om den kunskap som deltagare 

bidrar med kan ge negativa konsekvenser för de medverkande. Det krav som inkluderar 

deltagarens skydd kallas för individskyddskravet. Individskyddskravet preciseras 

genom fyra huvudkrav som forskaren måste ta hänsyn till från när undersökningen 
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genomförs. De olika kraven är informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

Innan materialet samlades in informerade vi deltagarna om hur all insamlad data 

skulle hanteras. De uppgifter som samlades in var tillståndsblanketter (bilaga A och B), 

där vårdnadshavare fick godkänna att eleven fick delta i studien. Blanketten som 

vårdnadshavare skrev under var en del av det samtyckeskrav som vi tog hänsyn till när 

undersökningen gjordes. De lärare som skulle intervjuas fick också ta del av 

förutsättningarna för intervjun och fick sedan välja om de ville delta i undersökningen 

eller inte (Vetenskapsrådet, 2002:9). 

Informationskravet innebär att forskaren informerar deltagarna om den roll de har 

i studien. Deltagarna fick information om att deltagande i studien var frivilligt, och det 

inkluderar rätten att när som helst avbryta sin medverkan i studien. Denna information 

lämnade vi muntligt till eleverna innan de beslutade om de ville delta i undersökningen. 

Vi var också noga med att poängtera att informationen som deltagarna lämnade och den 

information som samlades in enbart används som underlag till studien och inte i något 

annat sammanhang. Information lämnades också om var studien ska publiceras 

(Vetenskapsrådet, 2002:7). 

Personuppgifter som används i en undersökning skall hanteras varsamt och på ett 

sätt som gör att obehöriga personer inte har tillgång till informationen. Uppgifterna ska 

också förvaras på ett sätt så att utomstående personer inte kan identifiera personerna 

som deltar i undersökningen (Vetenskapsrådet, 2002:12–13) Materialet från 

intervjuerna har därför förvarats på mobiltelefoner som är skyddade med kod.  

Enligt nyttjandekravet får uppgifter om deltagare i undersökningen enbart 

användas i det syfte som undersökningen redovisar. När forskaren planerar sin 

undersökning ska hänsyn tas till att resultaten skulle kunna utnyttjas på ett felaktigt sätt 

efter att publiceringen av materialet har skett. Därför har vi behandlat informationen 

som sekretessbelagd och sett till så att ingen obehörig kan få tillgång till materialet. När 

undersökningen är klar kommer alla inspelningar att raderas (Vetenskapsrådet, 

2002:14). 

3.7 Metod- och materialkritik 

I den här undersökningen utfördes observationer och intervjuer enbart på två skolor och 

därför finns det ingen möjlighet att generalisera resultatet. Observationerna gjordes med 

hjälp av ett observationsschema, och en begränsning med protokollen som använts i den 
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här studien är att det i klassrumssituationen kan vara svårt att hinna med att identifiera 

varje unik interaktion och hur den genomfördes. Om inte anteckningarna görs på rätt 

sätt kan resultatet bli skevt, eftersom det då inte är säkert det exakt visar hur 

talutrymmet fördelas i klassrummet. Vi kan inte veta om eleverna och lärarna påverkats 

av att de visste om vad vi undersökte, men det finns givetvis en möjlighet att det kan 

vara så.  

Efter observationerna intervjuades två lärare som arbetar på respektive skola. 

Intervjufrågorna hade inte lärarna fått tillgång till innan intervjun, vilket betyder att de 

inte kunnat förbereda sig på svaren. En nackdel med det förfarandet kan vara att svaren 

på frågorna blir mindre uttömmande, och att det kan påverka informationsmängden i 

intervjun. En fördel om läraren inte sett frågorna är att svaren kan bli mer ärliga och att 

läraren i stunden ger sin spontana åsikt i sina utsagor. Ett problem som kan uppkomma i 

intervjuer är att informanterna kan presentera en bild av sig själva som de tror eftersöks, 

det vill säga att lärarna kan svara på ett sätt som inte överensstämmer med verkligheten. 

Vi är medvetna om problemet, men måste förlita oss på att lärarna svarar uppriktigt på 

frågorna under intervjuerna. För att få uttömmande svar på intervjun skapade vi frågor 

som uppmuntrade till diskussioner och fria tankar men som samtidigt inte var för 

omfattande (bilaga C). 

En nackdel med att göra så få observationer och intervjuer som gjorts i studien är 

att det kan innebära att vi inte får tillräckligt uttömmande material och att det därmed 

blir omöjligt att generalisera resultatet. En annan svårighet kan vara att de lektioner som 

observeras inte är lektioner där eleverna pratar i hög utsträckning. För att observationen 

skulle ge tillräckligt med underlag för studiens syfte meddelade vi lärarna att vi behövde 

observera två lektioner där eleverna fick möjlighet till talutrymme och diskussion. Vår 

önskan resulterade i att lärarna valde att planera in lektioner som baserades på 

diskussioner vid observationstillfällena. Det här gjorde vi för att undvika att observera 

två lektioner där eleverna exempelvis enbart arbetade i böckerna hela lektionen.  

Urvalet av klasser som finns med i studien gjordes utifrån antalet pojkar 

respektive flickor som finns i klassen. Anledningen till att klasserna skulle ha en relativt 

jämn fördelning mellan pojkar och flickor var att göra observationen mer rättvis samt att 

underlätta analysen. Om fördelningen exempelvis skulle varit 18 pojkar och 2 flickor, 

eller tvärtom, skulle risken finnas att minoriteten inte sa något över huvud taget under 

lektionen. Det finns en chans att resultatet blivit annorlunda om antalet observationer 
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och intervjuer ökat, men det är inget som vi har kunna ta hänsyn till eftersom tiden till 

en mer omfattande studie inte funnits.  

4 Resultat och analys 

I det här avsnittet redovisas resultatet av observationer och intervjuer. Först presenteras 

observationerna och därefter intervjuerna. 

4.1 Analys av observation 

I detta avsnitt redovisas en analys av de observationer som gjorts i studien.  

4.1.1 Tegelskolan lektion 1 

Den första lektionen var 60 minuter lång. Antalet elever under lektion ett på 

Tegelskolan var 18, varav tio var pojkar (56 %) och åtta var flickor (44 %). Sammanlagt 

ställdes 18 öppna frågor. Pojkarna fick då ordet 10 gånger (56 %) och flickorna 8 

gånger (44 %). Totalt ställdes 20 frågor som var riktade till namngivna elever, och vid 

dessa frågor fick pojkarna fick ordet 15 gånger (75 %) och flickorna fem gånger (25 %). 

När eleverna själva tog ordet gjorde pojkarna det 15 gånger (65 %) och flickorna åtta 

(35 %). Sammanlagt talade eleverna utan att ha fått ordet 23 gånger under lektionen. Av 

det talutrymme som eleverna tog eller blev tilldelade använde pojkarna talutrymmet 

totalt 40 gånger (66 %) medan flickorna använde det 21 gånger (34 %). Under den här 

lektionen använde alltså pojkarna talutrymmet nästan dubbelt så ofta som flickorna. Av 

tabell 1 nedan framgår hur talutrymmet fördelade sig mellan pojkar och flickor under 

den observerade lektionen. 
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Figur 1. Fördelning av talutrymmet Tegelskolan, lektion 1. 

 

4.1.2 Tegelskolan lektion 2 

Den andra lektionen på Tegelskolan var 120 minuter lång. Eftersom den här lektionen 

var dubbelt så lång som den första lektionen påverkar det hur många tillfällen eleverna 

hade möjlighet att ta del av talutrymmet. Antalet elever var, precis som vid lektion ett, 

18 varav tio pojkar (56 %) och åtta flickor (44 %). Sammanlagt ställde läraren 62 öppna 

frågor. Flickorna fick då ordet 26 gånger (42 %) och pojkarna 36 gånger (58 %). När 

frågan riktades, vilket bara skedde vid tre tillfällen, fick pojkarna ordet en gång (33 %) 

och flickorna fick ordet två gånger (67 %). När eleverna själva tog ordet gjorde 

pojkarna så 99 gånger (70 %), och flickorna tog ordet 43 gånger (30 %). Totalt tog 

eleverna ordet 207 gånger, och då talade pojkarna 136 gånger (66 %) och flickorna 71 

(34 %). Även under den här lektionen använde pojkarna talutrymmet nästan dubbelt så 

ofta som flickorna. Nedan följer tabell 2 där det framgår hur talutrymmet fördelades 

mellan flickor och pojkar. 

Öppen fråga Riktad fråga Elev tar ordet
Del av

talutrymmet

Pojke 10 15 15 40

Flicka 8 5 8 21

Total 18 20 23
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Figur 2. Fördelning av talutrymmet i Tegelskolan, lektion 2. 

 

4.1.3 Stenskolan lektion 1 

På Stenskolan gjordes också två observationer. Den första lektionen observerades i en 

elevgrupp bestående av 11 pojkar (44 %) och 14 flickor (56 %). Lektionen var 40 

minuter lång och totalt ställdes 22 öppna frågor. Pojkarna fick ordet 14 gånger (64 %) 

och flickorna 8 gånger (36 %). När läraren riktade frågor till en specifik elev var det 

jämnare, men med en övervikt för flickorna. Sammanlagt fick eleverna ordet 31 gånger, 

och då fick pojkarna ordet 15 gånger (48 %) och flickorna 16 (52 %). Sammanlagt 

talade eleverna utan att ha fått ordet fyra gånger, och pojkarna stod för 100 %,. 

Sammanfattningsvis tog eleverna ordet 57 gånger: pojkarna tog eller fick ordet 33 

gånger (58 %) och flickorna 24 (42 %). Nedan följer en tabell som redovisar 

fördelningen av talutrymmet på den här lektionen. 

Öppen fråga Riktad fråga Elev tar ordet
Del av

talutrymmet

Pojke 36 1 99 136

Flicka 26 2 43 71

Total 62 3 142
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Figur 3. Fördelning av talutrymmet i Stenskolan, lektion 1. 

4.1.4 Stenskolan lektion 2 

Den andra lektionen observerades i en elevgrupp bestående av 11 pojkar (44 %) och 14 

flickor (56 %) och lektionen var 40 minuter lång. Den här lektionen fick flickorna ordet 

betydligt ofta än vid den första lektionen, men pojkarna dominerade fortfarande när det 

gäller att ta talutrymme utan lov. Sammanlagt ställdes 16 öppna frågor och flickorna 

fick ordet 12 gånger (75 %) och pojkarna 4 gånger (25 %). Flickorna fick även mer 

utrymme av läraren vid riktade frågor där flickorna fick ordet 10 gånger (59 %) och 

pojkarna 7 gånger (41 %). Pojkarna tog ordet utan lov vid 11 tillfällen, det vill säga 100 

% av gångerna. Sammanlagt talade eleverna 44 gånger, och då pratade flickorna 22 

gånger (50 %) och pojkarna 22 (50 %). Trots att flickorna fick ordet fler gånger av 

läraren är fördelningen av det totala talutrymmet jämnt. Det beror på att pojkarna ofta 

pratade utan att ha blivit tilldelade ordet. Nedan följer en tabell som visar talutrymmet 

under lektionen. 

Öppen fråga Riktad fråga Elev tar ordet
Del av

talutrymmet

Pojke 14 15 4 33

Flicka 8 16 0 24

Total 22 31 4
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Figur 4. Fördelning av talutrymmet i Stenskolan, lektion 2. 

4.1.5 Sammanställning 

Totalt observerades 22 flickor (51 %) och 21 pojkar (49 %). Nedan redovisas en 

summering av de fyra lektionerna. Totalt ställdes 118 öppna frågor och pojkarna fick 

ordet 64 gånger (54 %), och flickorna fick ordet 54 gånger (46 %). Sammanlagt ställdes 

71 frågor som var riktade till namngivna elever. Pojkarna fick ordet 38 gånger (54 %) 

och flickorna fick ordet 33 gånger (46 %). Totalt pratar eleverna 180 gånger utan att ha 

blivit tilldelade ordet. Pojkarna tar då ordet 129 gånger (72 %) och flickorna tar ordet 51 

gånger (28 %). Av det totala talutrymmet tog eller fick pojkarna ordet 231 gånger (63 

%) och flickorna 138 gånger (37 %).  

I tabellen nedan framgår att pojkarna får ordet och tar ordet fler gånger än 

flickorna, och att pojkarna dominerar den totala delen av talutrymmet och tar eller får 

har nästan dubbelt så mycket talutrymme som flickorna. Det var enbart under lektion 2 i 

Stenskolan som flickorna blev tilldelade ordet fler gånger än pojkarna. Dock verkar det 

här ha resulterat i att pojkarna tog ordet fler gånger utan tillåtelse än vad de gjorde under 

den första lektionen. På grund av att pojkarna tog ordet så många gånger blev det totala 

talutrymmet jämnt fördelat. 

Öppen fråga Riktad fråga Elev tar ordet
Del av

talutrymmet

Pojke 4 7 11 22

Flicka 12 10 0 22

Total 16 17 11

0

5

10

15

20

25

Lektion 2 (Stenskolan)



  

 

17 

 

Figur 5. Summering av fördelning av talutrymmet på fyra observerade lektioner. 

4.2 Analys av intervjuer 

I det här avsnittet presenteras de intervjuer som genomförts med lärare på Stenskolan 

och Tegelskolan. 

4.2.1 Fördelning av talutrymmet  

Tidigare forskning (jfr Einarsson & Hultman 1984) visar att pojkar använder 

talutrymme i klassrummet i högre utsträckning än flickor. I undersökningen har vi 

intervjuat de undervisande lärarna för att undersöka deras uppfattningar om fördelning 

av talutrymmet i klassrummet. Den dominans som pojkar visar i klassrummet beskriver 

Robin på följande vis: 

Jag tycker inte det är tydligt i den här klassen. Det finns en viss elev som pratar mycket 

rakt ut, men tänker man bort honom och en till som har tendens att prata rakt ut känns det 

jämnt fördelat mellan pojke och flicka. (Robin) 

En av eleverna som Robin nämner deltog inte i undersökningen. Trots det så visar 

resultatet att pojkar tar ordet utan tillåtelse fler gånger än flickor i den observerade 

klassen. Observationerna på Stenskolan visar att elever pratade utan tillåtelse 15 gånger 

och vid samtliga tillfällen var det pojkar som talade rakt ut. Trots den forskning som 

gjorts om att pojkar är mer dominanta än flickor i klassrummet menade Alex att ”det är 

ganska lika mellan pojkarna och flickorna på att vilja prata. Jag skulle kunna säga fyra 

pojkar och fyra flickor som tar mycket plats, positivt och negativt” (Alex). Intervjuerna 

Öppen fråga Riktad fråga Elev tar ordet Del av talutrymmet

Pojke 64 38 129 231

Flicka 54 33 51 138

Total 118 71 180
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bekräftar till viss del bilden av att pojkar dominerar i klassrummet, men Alex förklarar 

att det finns flickor som också vågar ta plats.  

I kontrast till det Alex säger om talutrymmet så visar forskning att flickorna ofta 

är tysta och pojkarna ofta dominanta. Det kan dock vara tvärt om, alltså att flickor kan 

vara mer dominanta, och läraren måste kanske då istället stoppa flickor från att avbryta 

pojkar. I intervjun med Robin på Stenskolan beskriver hen de insatser som görs för att 

talfördelningen ska bli mer jämställd. Robin berättar att hen har som teknik att dela ut 

ordet varannan gång till en pojke och varannan gång till en flicka och beskriver sina 

insatser på följande sätt: 

 Jag brukar ha det i bakhuvudet att dela ut varannan, beroende på om och det är EPA- 

diskussioner till exempel eller om eleverna ska läsa högt, då försöker jag ta varannan, det 

går att göra det här eftersom det är en jämn fördelning i klassen. Läsa högt brukar jag inte 

tvinga dem till utan det är på eget initiativ. (Robin) 

Metoderna skiljer sig men målet är fortfarande samma, nämligen att alla elever i så hög 

utsträckning som möjligt ska få möjlighet att vara med och diskutera samt få 

talutrymme under lektionens gång. Robin har tidigare provat att använda sig av metoden 

att dra lappar, och den elev vars namn stod på lappen fick möjlighet att svara på frågan. 

Enligt tidigare forskning är det pojkarna som är dominanta i klassrummet och de 

som tar plats och talutrymme. I de intervjuer som gjorts berättar dock båda lärarna att de 

uppfattar att det är jämnt mellan pojkar och flickor när det gäller muntlig aktivitet och 

även jämnt när det gäller att vara passiv:  

Överlag känner jag att både pojkar och flickor är muntligt aktiva. Det finns både pojkar 

och flickor som inte är så aktiva, och det finns både pojkar och flickor som är aktiva. Jag 

tycker det är ganska jämnt. (Robin) 

Lärarna menar alltså att både pojkar och flickor är lika muntligt aktiva i klassrummet, 

men de observationer vi har gjort pekar tvärtom på att pojkar är mer aktiva när det gäller 

att själva ta ordet. Våra observationer stämmer alltså inte överens med lärarens 

uppfattning om hur talutrymmet fördelas, och det kan tolkas som att läraren är i någon 

mån kan uppfattas som blind för sin egen praktik. 

4.2.2 Insatser för lika tillgång till talutrymmet 

I de två intervjuer vi gjorde hade de två lärarna olika metoder för hur de fördelade ordet 

i klassrummet. På Tegelskolan menar Alex att hen inte har elevernas kön, om de är 
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pojkar eller flickor, i tanke utan fokuserar istället på eleverna som individer och fördelar 

ordet efter det. Resultatet visar dock att Alex strategi har liten effekt, eftersom pojkarna 

ändå tar del av talutrymmet oftare än flickorna. Trots att läraren säger att hen försöker 

dela ut ordet rättvist visar observationerna alltså motsatsen. På frågan om hen gör några 

insatser för att talutrymmet ska bli jämnt mellan flickor och pojkar svarar Alex på 

följande sätt: 

 Det jag gör spontant, och då har jag kanske inte tänkt på pojkar och flickor men jag har 

tänkt på att alla ska få svara på någonting och då kan jag styra frågorna. Jag kan ju välja 

att fråga en tjej som inte säger speciellt mycket en enkel fråga som jag vet att hon klarar 

och det kanske räcker med att det är en ja eller nej fråga och samma sak om det är en kille 

som inte vågar säga så mycket eller inte vill så kan man göra samma sak där. (Alex) 

En annan metod som kan användas för att få de tystare att träda fram och ta talutrymme 

i grupp är EPA-metoden (ensam, par, allihop). Robin använder metoden EPA ofta i 

grupptillfällen för att ge alla elever chans att träda fram. Först får alla elever enskilt 

tänka på en fråga som ställts av läraren. Som andra steg används pardiskussioner där 

eleverna diskuterar med varandra och förklarar för varandra hur de tänkt och vilka idéer 

eller lösningar som de själva kommit fram till. I det tredje steget styr läraren vem som 

får ordet när hen frågar vad paret kommit fram till för att alla ska få chansen att säga 

något. Om det finns en dominant individ i något av paren kan läraren styra vilken elev 

som ska prata, och detta beskriver Robin på följande sätt: 

Jag brukar passa på när de kör EPA att vi inte har handuppräckning efter utan jag frågar 

paret vad de pratat om och då försöker jag passa på att ta de eleverna som inte pratar så 

mycket, för då har du fått prova med en kompis först. (Robin) 

I citatet säger Robin att hen väljer ut vilka elever i respektive par som ska prata och kan 

då bestämma sig för att låta de elever som normalt sätt inte pratar så ofta få chansen att 

utrycka sin åsikt. 

4.2.3 Normbrytare 

Observationen visar alltså att pojkar använder talutrymmet i högre utsträckning än vad 

flickor gör på de lektioner som undersökts. Det finns dock elever som går mot normerna 

och den forskning som säger att pojkar tar mest plats i klassrummet och att flickor är 

tysta och lugna. De här eleverna kan kallas normbrytare. Det finns flickor som vågar ta 

plats i klassrummet, och det finns pojkar som inte tar plats alls och som nästan är 

osynliga i klassrummet. I en av intervjuerna säger Alex följande om flickorna:  
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 Det finns några stycken som tar plats men jag upplever att deras plats är på ett annat sätt 

när de tar det för de håller sig ofta till ämnet. De säger det ofta rakt ut men till mig. Det är 

inte så ofta ett en tjej säger rakt ut till kompisen bredvid eller till en annan tjej. (Alex) 

Läraren påpekar i citatet att flickor, precis som pojkar, kan vara ta ordet utan att ha fått 

lärarens tillåtelse. De här flickorna går mot de vardagsföreställningar som Svaleryd 

(2002:15) beskriver, att flickor ska vara hjälpsamma och agera en så kallad 

”hjälpfröken” och att pojkarna ska vara dominanta. Även Einarsson & Hultman 

(1984:78) såg i sin undersökning att flickor ofta får hjälpa till med att hålla ordning på 

pojkarna. Vid ett tillfälle i vår undersökning fanns det dock flickor som agerar, utifrån 

de föreställningar som finns, som pojkar gör och är mer dominanta och tar plats i 

klassrummet samt talar rakt ut. På frågan om det finns pojkar som är normbrytare svarar 

Alex på följande vis: 

 Ja vi har ju en tycker jag, som inte tar någon plats alls och som man lätt glömmer bort. 

Eleven försvinner i mängden på nått vis och där är det helt tvärtom, eleven säger inte 

någonting, under lektionen. (Alex) 

Här beskrivs en pojke som går utanför ramen för de föreställningar och normer som 

innebär att pojkar ska vara dominanta, stökiga och livliga i klassrummet. Den här 

pojken motsvarar alltså inte de stereotypa föreställningar som finns.  

4.3 Sammanfattning 

Om man ser till resultatet är pojkar mer dominanta än flickor under de lektioner som vi 

observerat när det gäller att ta talutrymme. Något vi noterade under lektion 2 på 

Stenskolan var att flickorna var mycket aktiva och fick ordet fler gånger än pojkarna, 

men att pojkarna samtidigt tog ordet betydligt oftare än flickorna. Vi kan omöjligt veta 

om det enbart var en engångsföreteelse att flickorna fick ordet flest gånger, men 

däremot visar resultatet att pojkar pratar oftare än flickor i ett av klassrummen, i alla fall 

under de observationer som gjorts i den här undersökningen.  

Lärarna har båda haft som mål att alla elever ska få möjlighet att få vara med och 

få talutrymme i klassrummet. Det var dock enbart en av lärarna som hade ett 

genusperspektiv på hur hen fördelar ordet i klassrummet och försöker ge ordet växelvis 

till varannan pojke och flicka. Den andra läraren menar istället att hen fokuserar på 

eleverna som individer och försöker dela ut ordet till de elever som inte varit särskilt 

aktiva under lektionen, oberoende om de är pojkar eller flickor.  
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5 Diskussion 

En jämn fördelning av talutrymmet en viktig faktor att hantera för lärare. Elever kan ha 

olika behov av att uttrycka sig i klassrummet, men det är lärarens uppdrag att se till så 

att alla elever får samma möjlighet till det. Skolverket (2011:8) skriver att utbildningen 

ska utveckla alla elevers kunskaper, och att utbildningen ska anpassas efter varje 

individs behov. Det uppdraget blir väsentligt svårare om lärare tillåter att pojkar 

dominerar talutrymmet.  

På frågan om hur de uppfattar talfördelningen i klassrummet svarade lärarna i 

studien att de gör insatser för att talutrymmet ska fördelas rättvist, men observationerna 

visar att pojkarna ändå är muntligt aktiva i högre utsträckning än flickorna. Pojkarnas 

dominans kan få negativa effekter för de elever som behöver utveckla sin språkliga 

förmåga, oavsett vilket kön eleverna har. En konsekvens av dominansen i talutrymmet 

kan vara att de pojkar som är dominanta fortsätter att bryta mot klassrumsreglerna, 

vilket kan störa undervisningen för alla elever. Elevens beteende kan påverka de andra 

eleverna negativt genom bara en stark röst blir hörd, eller att klasskamraterna också 

börjar prata utan tillåtelse. Därför är det viktigt att en lärare sätter tydliga gränser för 

vad som är acceptabelt i klassrummet när det gäller alla elevers rätt till talutrymmet. 

Burr (2003:4–5) påpekar att kunskap uppstår i sociala processer, och kanske kan 

det vara en anledning till att pojkar dominerar i klassrummet. Den sociala interaktion de 

deltar i talar om för dem att de förväntas vara det kön som dominerar. Vår undersökning 

visar att läraren inte fördelar talutrymmet på det sätt som hen säger att hen gör, vilket 

kan vara en anledning till att pojkar får en bekräftelse på att det är pojkar och inte 

flickor som kan dominera i klassrummet. Den bilden kan förstärkas om ett felaktigt 

beteende inte ger konsekvenser, och därför är det en avgörande uppgift för lärare att 

aktivt och medvetet undvika särbehandling och istället fokusera på att bemöta alla 

elever lika, oavsett kön.  

Hornscheidt & Landqvist (2014:29–30) påpekar att könsroller är sociala 

konstruktioner som implicit talar om hur du ska vara som man eller kvinna. Ett specifikt 

beteende kan få till följd att pojkar exempelvis inte förstår när gränsen har passerats, 

eftersom de inte tillrättavisas eller tvingas att följa reglerna. Under två lektioner i vår 

undersökning visade det sig att flickor inte pratade utan tillåtelse alls, medan pojkarna 

gjorde det totalt 15 gånger. Att läraren inte kan förhindra att pojkar pratar rakt ut kan 

leda till att de kan ha svårt att förstå när de gått för långt. 
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En del av undersökningen handlade om de insatser som lärare menar att de gör i 

klassrummet för att fördela talutrymmet mellan pojkar och flickor. I intervjuerna 

frågade vi lärarna hur de gör för att fördela talutrymmet jämnt mellan flickor och 

pojkar. Det är inte säkert att det stämmer överens med vad som faktiskt händer i 

klassrummet, men vårt fokus var att undersöka lärarnas uppfattning om hur de arbetar. 

Lärarna menar att de gör medvetna insatser, bland annat genom att arbeta med EPA-

metoden. Den här metoden behöver inte vara en fördel att använda, för det kan finnas 

elever som utnyttjar att det är en diskussion i par och helt enkelt inte låter sin 

klasskamrat bli en del av diskussionen. Att försöka få alla elever delaktiga är därför en 

utmaning för läraren.  

De två lärarna som intervjuades berättade också att de försöker fördela ordet till 

varannan flicka och pojke. Vi kan anta att lärarna tror att de har bra insikt i vad de gör i 

klassrummet i fråga om fördelning av talutrymme, men observationerna ger en annan 

bild. Vi observerade dock en lektion där läraren fördelade ordet oftare till flickor än 

pojkar. Det verkar som att läraren gjort en insats för att fördela talutrymmet jämnt 

mellan eleverna, vilket är anmärkningsvärt eftersom tidigare forskning (se Einarsson & 

Hultman, 1984:82-83) visat att pojkar pratar oftare än flickor. Trots att läraren fördelade 

ordet oftare till flickor så visade det sammanlagda talutrymmet en jämn fördelning 

eftersom pojkar pratade utan tillåtelse oftare än flickorna. För en lärare är det viktigt att 

inte ha förutfattade meningar om hur elever agerar i klassrummet, eftersom det kan 

påverka undervisningen i negativ bemärkelse. Ett exempel kan vara att stereotypiska 

föreställningar kön ger en grupp större uttrycksmöjligheter än den andra.  

Elever är individer i ett kollektiv och ska de behandlas med hänsyn till varje 

individs behov. Det är därför viktigt att lärare väljer arbetssätt som är anpassade både 

till gruppen och individen, och att de inkluderar alla elever. Ett exempel är EPA-

metoden, som återkommer i både observationerna och intervjuerna med lärarna. När 

eleverna diskuterar i par får alla elever samma möjlighet att uttrycka sig i klassrummet 

och vara delaktiga under lektionen. Trots att EPA kan verka vara en funktionell metod 

visade resultatet av en lektion där EPA användes att pojkarna ändå dominerade 

talutrymmet. Pojkarna blev tilldelade ordet oftare än flickor och pratade oftare utan 

tillåtelse.  

Hornscheidt & Landqvist (2014:29-30) skriver att könsroller är sociala 

konstruktioner som bestäms av normer i samhället. Om samhällets konstruktioner 

innebär att pojkar ses som det dominanta könet är det inte förvånande att det speglas i 



  

 

23 

det resultat som framkommer i observationerna. Vi noterade i vår undersökning att 

pojkar tog talutrymmet i högre utsträckning än flickor i klassrummet, vilket också 

Staberg (1992) visar i sin undersökning. Hultman (1990:25) skriver att pojkar tar sig 

rätten att prata rakt ut i klassrummet, och att de är vana vid att avbryta lärare och 

klasskamrater för att ge sig själva utrymme att framföra sina åsikter. I observationerna 

som gjorts i den här studien kan vi se stora likheter med det som Hultman (1990) 

beskriver. I vår observation noterade vi att pojkarna på de lektioner som vi observerade 

var mer dominanta och tog talutrymmet utan lärarens tillåtelse i högre utsträckning än 

flickorna som istället är tysta och följer reglerna (jfr Svaleryd 2002:15, Einarsson & 

Hultman 1984:82–83, Einarsson & Granström 1995:54).  

Eleverna har möjlighet att påverka chansen att få ordet genom att räcka upp 

handen, men om de inte räcker upp handen är chansen minimal att de får ordet. 

Einarsson & Granström (1995:54) skriver att läraren ofta ger pojkar mer 

uppmärksamhet för att undvika att tappa kontrollen över klassrummet. Det gjordes 

bland annat genom att pojkarna fick mer tillfällen att tala att svara på frågor. Det här 

kan ses som en förebyggande disciplinåtgärd som genomförs på bekostad av flickors 

talutrymme. Vår sammanställning av observationerna visar att pojkarna tar cirka 63 %, 

det vill säga ungefär två tredjedelar av talutrymmet, och flickorna tar kvarvarande 

tredjedel, vilket motsvarar cirka 37 %. Det är ungefär samma fördelning som tidigare 

forskning visat (Svaleryd, 2002:15, Einarsson & Hultman 1984:82–83, Einarsson & 

Granström 1995:54). 

Resultatet av den här studien visar att pojkar ofta tar ordet utan tillåtelse. Samma 

slutsats kom Molloy fram till i sin undersökning från 1990. Hon försökte stävja 

pojkarnas dominans genom att dela ut ordet lika många gånger till både pojkar och 

flickor. Konsekvensen blev att både pojkar och flickor var missnöjda. Pojkar tyckte att 

de fick för lite utrymme och flickorna att de fick för mycket (Molloy 1990). Vi är 

övertygade om att en lärare måste ge alla elever samma förutsättningar, men att det kan 

bli problematiskt om eleverna har åsikter om hur talutrymmet fördelas. Därför är det 

viktigt att en lärare anstränger sig för att skapa ett klassrumsklimat som tillåter att alla 

elever kan vara delaktiga. De lärare som vi intervjuat menar att de gör insatser för att 

fördela talutrymmet jämnt, men vårt resultat antyder motsatsen. Einarsson & Hultmans 

undersökning från 1980-talet visade att pojkar dominerar i klassrummet och ungefär 30 

år senare visar vår studie samma resultat. Det här är något som alla lärare borde arbeta 

för att förändra.  
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5.1 Vidare forskning 

I vår studie har vi undersökt hur talutrymmet fördelas, men enbart i en mindre 

fallstudie. Möjlig fortsatt forskning kan vara att undersöka vad pojkar och flickor pratar 

om i klassrummet. Då är en mer omfattande studie nödvändig för att undersöka 

skillnader i hur pojkar och flickor använder språket. I vår studie har vi lyft fram vilka 

insatser lärare gör när det handlar om att fördela talutrymme. Ett intressant ämne att 

forska vidare om är att undersöka vad lärare gör för ytterligare insatser när det handlar 

om att fördela talutrymmet, och att vidare studera om lärare gör de insatser som de 

påstår att de gör för att fördela talutrymmet jämnt mellan pojkar och flickor i 

klassrummet.
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Bilaga A Tillståndsblankett – Målsmans godkännande 

Hej! 

Vi är 2 studenter som utbildar oss till lärare vid Linnéuniversitetet, Kalmar. Vi skall nu 

skriva den avslutande uppgiften inom lärarutbildningen som är vårt examensarbete. Arbetet 

motsvarar 10 veckors heltidsstudier och skall vara klart i mitten på maj.Examensarbetets 

syfte är att undersöka hur talutrymmet kan fördelas i ett klassrum. Undersökningen görs 

utifrån ett genusperspektiv.  

 

Vi vill med detta brev be er som vårdnadshavare om tillåtelse att ert barn deltar i den 

observation som kommer göras av oss. Alla elever kommer att garanteras anonymitet. 

Skolan eller de elever som finns med i undersökningen kommer inte att nämnas vid namn 

eller på annat sätt kunna vara möjliga att urskilja i undersökningen.  

 

Vad vi behöver från er är att ni som elevens vårdnadshavare skriver under detta brev och 

skickar det med eleverna senast torsdag 21/4-16. 

Sätt således ett kryss i den ruta som gäller för er del: 

 

 Som vårdnadshavare ger jag tillstånd att mitt barn deltar i undersökningen 

 

 Som vårdnadshavare ger jag inte tillstånd att mitt barn deltar i undersökningen 

 

Datum …………………………………………….. 

 

………………………………………                  …………….. …………………… 

vårdnadshavares underskrift                                  elevens namn 

 

Handledare för arbetet är Stina Ericsson, universitetslektor, Linnéuniversitetet. 

 

Har ni ytterligare frågor ber vi er kontakta oss på nedanstående telefonnummer: 

 

Med vänliga hälsningar 

Sebastian Svensson     Joakim Nilsson 
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Bilaga B Tillståndsblankett – Målsmans godkännande (eng.) 

Hello! 

 

We are two students from the University of Linné that are going to do a survey for our 

upcoming examination. The essays purpose is to examine how much opportunity the 

pupils gets to speak in the classroom. The survey is done with gender perspective as base. 

 

The survey is completely anonymous and neither the participants, school nor town will be 

mentioned. There will be nothing mentioned in the essay that could be connected to 

neither of the earlier mentioned. 

 

What we need from you as a guardian, is that you sign this form and send it with your child 

by Thursday 21/4-16 

 

Please check the correct box that aligns with your decision. 

 

 As guardian I give my permission that my child attends to this survey. 

 

 As guardian I do not give permission that my child attends to this survey 

 

Date …………………………………………….. 

 

………………………………………                  …………….. …………………… 

Legal guardians signature                                       Name of the pupil 

 

Supervisor for this project is Stina Ericsson, lector, Linnéuniversitetet. 

 

If you have further questions, please contact us on the following phone numbers: 

 

Best regards 

 

Sebastian Svensson     Joakim Nilsson 
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Bilaga C Intervjufrågor 

 

1. Kan du beskriva hur det ser ut i klassrummet när det handlar om vilka elever som är 

mer eller mindre aktiva? 

 

2a. Finns det tendenser till att pojkar eller flickor tar mest plats i klassrummet? 

2b. Hur? Varför/varför inte? 

 

3a. Gör du som lärare insatser för att talutrymmet ska fördelas jämnt mellan pojkar och 

flickor? 

3b. Hur/Varför inte? 

 

4. Hur fördelar du talutrymmet under en lektion? 

 

5a. Finns det elever som utnyttjar talutrymmet utan att du gett dem tillåtelse? 

 

5b. Hur hanterar du det i så fall? 

 

6a. Finns det elever som inte benägna att vilja använda talutrymmet? 

6b. I så fall, hur uppmuntrar du dessa att våga ta mer talutrymme? 

 

7a. Forskning och normer pekar på att killar är mer dominanta i klassrummet, är detta 

ett mönster du kan se under dina lektioner? 

7b. Finns det normbrytare i klassen, exempelvis flickor som tar mycket plats eller killar 

som inte motsvarar normen? 

 

8. Vilken är den största utmaningen enligt dig, när det handlar om talutrymmet i 

klassrummet? 

 

Följdfrågor: Hur märker du det? Kan du beskriva hur det typiskt kan se ut?  
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Bilaga D Informerat samtycke 

 

Informerat samtycke 

 

Syfte 

Syftet med vår studie är att titta på hur talutrymmet delas ut i klassrummet och vilka 

som får/tar talutrymmet i klassrummet.  

 

Förfrågan om deltagande 

Du får en förfrågan om att delta i studien eftersom att du som lärare ansvarar för 

talutrymmet i ditt klassrum och att du är ansvarig lärare i klassrummet när 

observationerna genomförs. 

 

Hur går studien till? 

Studien består av 2 delar, observation i klassrummet och intervju med lärare. Vi har för 

avsikt att spela in intervjun medan observationen dokumenteras genom anteckning.  

 

Vilka är riskerna? 

Riskerna är minimala eftersom all information som samlas in hanteras konfidentiellt. 

Personerna i undersökningen är anonyma och vi kan inte se att eventuellt obehag kan 

uppstå. 

  

Frivillighet 

Deltagandet i studien är frivilligt och kan när som helst avbrytas.  

 

Hantering av data och sekretess 

Anteckningar från observation är enbart tillgänglig för oss som gör undersökningen. 

Inspelningen av intervjun förvaras på en lösenordsskyddad enhet och är därmed bara 

tillgänglig för oss som genomför forskningen. 

 

Hur får jag information om studiens resultat? 



  

 

V 

När uppsatsen är färdig publiceras den i DiVA, ett offentligt forum där man kan hitta 

vetenskapliga publikationer.  

 

Ansvariga 

Joakim Nilsson, lärarstudent vid Linnéuniversitetet. Epostadress, 

jn222jh@student.lnu.se  

Sebastian Svensson, lärarstudent vid Linnéuniversitetet. Epostadress, 

ss222uv@student.lnu.se 

 

Handledare 

Stina Ericsson, docent och lektor i svenska språket, Linnéuniversitetet. Epostadress, 

stina.ericsson@lnu.se 
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Bilaga E Observationsschema 

 

 

Läraren ställer öppen fråga 

 

Läraren riktar frågan till enskild 

elev 

 

Elev pratar utan att ha fått ordet 

P F P F P F 

      

10 8 15 5 15 8 


