
Genusrelaterade talmönster i 

svenskundervisning i årskurs 5
Talutrymme, taltid och talfördelningstrategier

Emma Sjölund

Grundlärare, årskurs 4-6 

2019

Luleå tekniska universitet 

Institutionen för konst, kommunikation och lärande



 

Gender-related speech patterns in Swedish tuition in grade 5: 

 

Speech opportunity, speech time and speech distribution strategies 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Förord 

Att det snart har gått fyra år sedan jag påbörjade lärarutbildningen har jag inte riktigt förstått 

än. Tiden har bara sprungit iväg och det beror på att jag har haft så otroligt roligt under denna 

tid. Snart är även detta examensarbete klart och det ämne jag redan i år två på utbildningen 

bestämde mig för att skriva om.  

Under denna tid på lärarutbildningen vill jag rikta ett stort tack till alla mina klasskompisar som 

alla har stöttat varandra under studiens gång trots att vi studerat på distans. Jag vill också passa 

på att tacka studiegruppen från Skellefteå för allt stöd ni har gett mig och att vi har kunnat sitta 

på campus och studera tillsammans och framförallt skrattat tillsammans. Ett stort tack till mina 

VFU– handledare Anette, Carina och Maggan. Ni har hjälpt mig att utvecklas till en bättre 

lärare. 

Ett stort tack till studiegruppen jag tillhörde under examensarbetet och vilket fantastiskt stöd ni 

har varit! Och till dig Lena, jag kunde inte ha önskat mig en bättre handledare än du! Du har 

trott på mig från början, du har stöttat mig och även gett mig konstruktiv kritik som jag har 

förvaltat så gott jag har kunnat. Det har varit ett sant nöje att samarbeta med dig! 

Och ett stort tack till alla nära och kära som under dessa år har stöttat mig i vått och tort, speciellt 

under examensarbetet. ”Du gör ju inget annat än att plugga”. Detta var min sambos kommentar 

för några veckor sedan, och ja jag håller med honom, jag har aldrig pluggat så mycket som 

denna termin.  

Slutligen får jag inte glömma alla lärare och elever som har offrat sin dyrbara tid och ställt upp 

genom intervjuer och observationer under examensarbetets gång. Utan er hade aldrig detta 

arbete kunnat slutföras, så ett stort tack till er!  

 

Emma Sjölund 

Maj 2019 

Skellefteå 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Sammanfattning 

Studien syftar till att bidra till mer kunskap om hur talutrymmet och taltiden fördelas mellan 

pojkar och flickor, samt vilka strategier lärarna använder för att fördela ordet i årskurs 5.  

För att kunna besvara detta behövde jag observera i klassrum för att dokumentera talutrymmet 

och taltiden, samt intervjua lärare och elever för att ta reda på vad de anser om talutrymmet och 

taltiden. Därför observerade jag fyra klasser: två tillfällen per klass. Jag intervjuade även fyra 

lärare och 16 elever, varav åtta pojkar och åtta flickor.  

Under observationerna framkom det att fördelningen av talutrymmet när läraren ger ordet är 

ganska jämnt fördelat men att det är pojkarna som talar rakt ut vid fler tillfällen än flickorna. 

Taltiden skiljer sig åt mellan könen till fördel för pojkarna. Under intervjuerna med lärarna 

framkom det att de är oense om vilket kön som talar vid fler tillfällen, men att majoriteten av 

dem uppger att det är pojkarna som talar rakt ut vid flest tillfällen. De är även oense om vilket 

kön som har längst taltid, men hälften uppger att det är pojkarna som talar längst medan den 

andra halvan uppger att det är jämnt fördelat. Alla lärare använder liknande strategier för att 

fördela ordet. Exempelvis används handuppräckning, namnlappar och att iscensätta samtal i 

grupp. Vid elevintervjuerna framkom det att ingen av grupperna flickor respektive pojkar 

uppgav att flickorna talar vid flest tillfällen eller talar längst. Däremot är de ganska överens om 

att både talutrymmet och taltiden är fördelat på ett jämnt sätt. Några flickor respektive pojkar 

uppgav att det var pojkarna som talade rakt ut vid flest tillfällen. 

.  

Nyckelord: Talutrymme, taltid, genus, kön, flickor, pojkar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Abstract 

The study aims to provide knowledge on how students' room to speak and time to speak is 

distributed between boys and girls, as well as on which strategies teachers employ in terms of 

speech distribution in the fifth grade. 

In order to document speech opportunity and speech time I needed to observe and attend at 

lessons, I also interviewed teachers and student on the matter. In total I observed four classes 

twice and interviewed four teachers along with sixteen student, eight girls and eight boys.  

My observations showed that the distribution of speech opportunity is pretty evenly divided, 

but boys speak straight out more often than girls. Boys also used more time to speak on average. 

Interviewing the teachers, I found that they disagree regarding which gender that is speaking 

straight out more often, but majority is leaning towards boys. They also disagree on speech 

time, but half thinks boys take more time to speak, and the other half thinks that evenly divided. 

All teachers employ similar strategies on speech distribution for example, raising hands, 

nametags and speak in groups. During the interview with the students’, it was found that none 

of the groups of girls, respectively boy said that the girls are talking most or most of the speech 

time. Some of the girls, respectively, boys, said that it was the boys who spoke bluntly in the 

most number of times. 
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1. Inledning 
Julkalendern Selmas saga från 2016 har en flicka som huvudrollsinnehavare, men trots detta 

hörs flickornas och kvinnornas röster endast en dryg fjärdedel av programmets alla avsnitt. 

Däremot motsvarar pojkarna och männens taltid 78%. Det är lite märkligt att Selma som är 

huvudrollsinnehavaren inte får mer taltid under programmets gång eftersom hon just är 

huvudrollen (Göteborgsposten, 2016). Då taltiden är fördelat på ett ojämnt sätt i den svenska 

julkalendern, som många barn tittar på, kan man fråga sig hur det ser ut i den svenska skolan. 

Varje skoldag går många lärare och elever till skolan och varje skoldag ska de kommunicera 

med varandra. De ska dela med sig, lyssna och respektera varandra varje dag. Lärare har 

talföreträde och även företräde att fördela ordet. Men får alla elever samma möjligheter att 

komma till tals och är samtalstiden lika fördelad? Svaleryd (2003) beskriver att flickorna i 

skolan förväntas vara snälla, söta, hjälpsamma och dessutom vara lärarens hjälpfröken, medan 

pojkarna förväntas vara dominanta, aktiva och de som kräver uppmärksamhet. Alla elever 

oavsett kön går i skolan med samma formella villkor men ändå görs det skillnad mellan könen. 

När eleverna själva får välja arbetskamrat, vem de ska sitta bredvid i klassrummet eller vem de 

ska leka med på rasten väljer de oftast en elev av samma kön (Svaleryd, 2003). 

Gulbrandsen (1994) uppger att två lärare i Norge under en lektion testade att bara ge flickorna 

ordet och efter att tredje flickan fått ordet framförde pojkarna sina klagomål. Pojkarna ansåg att 

det enbart var flickorna som fick tala och att det var orättvist mot pojkarna. Flickorna fick dåligt 

samvete och bad pojkarna om ursäkt. När lärarna testade det omvända, att det endast var 

pojkarna som fick tala, satt flickorna tysta utan att klaga, medan pojkarna inte lade märke till 

att det endast var de som fick prata (Gulbrandsen, 1994). Samtidigt uppger Einarsson och 

Hultman (1984) och Gulbrandsen (1994) att av två tredjedelar av elevernas talutrymme har 

pojkarna ordet i klassrummet och det sker på bekostnad av flickorna. Dessa forskningar är 25 

år eller äldre.  

Därför undrar jag om det fortfarande är så i den svenska skolan år 2019. 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet är att bidra med ny kunskap om ett område som det inte har forskats mycket inom, 

nämligen genusrelaterade mönster gällande elevers talutrymme och taltid. Här tillkommer även 

lärares och elevers egna uppfattningar av detta fenomen samt lärarnas talfördelningstrategier i 

årskurs 5. 

Följande forskningsfrågor ställs: 

• Hur ser fördelningen av talutrymme och taltid ut, för pojkar respektive flickor?  

• Vilka strategier använder läraren vid fördelningen av talutrymmet och taltiden? 

• Hur uppfattar elever fördelningen av talutrymmet och taltiden i klassrummet?  

 

1.2 Begrepp 

Nedan redovisas de centrala begrepp som förekommer i studien. 
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Genus och kön 

Begreppet genus är ett nyckelbegrepp som används för att förstå hur jämställdhet och 

ojämställdhet skapas. Genus används för att beteckna det sociala och kulturella könet (National 

encyklopedin, 2019). Genussystemet gestaltar det system vi växer upp i, där det redan på 

förhand är bestämt vad som är manligt respektive kvinnligt (Hirdman, 2001). Genuskontraktet 

beskrivs av Hirdman (2001) som styrande för hur människor ska vara, och hur de ska bete sig 

i samhället för att bli accepterade. 

Begreppet Kön används för att beteckna vilket kön en individ är född till (Wedin, 2011). Socialt 

kön omfattar exempelvis vad som förväntas av kvinnor respektive män, vilken roll respektive 

kön tar i en grupp, fritidsintressen samt hur andra människor uppfattar en individ 

(Transformeringen, 2019). Begreppet könsroller uppger Hirdman (1988) vara de roller som 

män och kvinnor har i samhället. Nationella sekretariatet för genusforskning (2018) uppger att 

begreppet binärt kön innebär att det endast finns två kön, inte fler.  

Jämställdhet och jämlikhet 

Begreppet jämställdhet innebär att män och kvinnor ska ha samma rättigheter och skyldigheter 

inom alla områden i samhället. Jämställdheten uppmärksammar även vilka normer, värderingar, 

attityder och ideal som påverkar mäns och kvinnors livsvillkor i samhället. En individs 

livsmöjligheter påverkas av bland annat socioekonomiska förhållanden, exempelvis ekonomi 

och utbildningsnivå. Livet påverkas även av etnicitet, ålder sexuell läggning, och vart i landet 

en individ bor (Jämställdhetmyndigeten, 2019).  

Begreppet jämlikhet benämns enligt Jämlikretorik (u.å.) som ett socialt tillstånd som innebär 

att alla människor oavsett kön, ålder och etnicitet har samma respekt och status eftersom alla är 

lika mycket värda. Begreppet jämlikhet innebär också att alla människor har lika rättigheter och 

skyldigheter oavsett vad det innebär (Jämlikretorik, u.å.). 

Talutrymme och taltid 

Einarsson och Hultman (1984) använder sig av begreppet talaktivitet och med detta menar de 

det antal tillfällen som eleverna får eller tar ordet. Jag har valt att använda talutrymme istället 

för talaktivitet eftersom jag sammankopplar talutrymmet med det utrymme som den enskilde 

individen använder för att uttrycka sig. Begreppet talaktivitet tolkar jag som en aktivitet, och 

tal är visserligen en aktivitet men det sätter inte fokus på det utrymme respektive individ får. 

Einarsson och Hultman (1984) använder taltid för att beskriva flickors respektive pojkars 

samtalstid i klassrummet. Jag ansluter mig till deras definition av begreppet taltid. 

2. Bakgrund 
Nedan redovisas för studien relevanta partier ur styrdokumenten samt en rapport från statens 

offentliga utredningar (SOU), med innehåll som relaterar till studiens syfte.   

Den svenska läroplanen från 2011 blev från och med 1 juli 2018 reviderad och en av 

ändringarna är att begreppen män och kvinnor har bytts ut till begreppet elever för att motverka 

könsmönster och att pojkar och flickor ska behandlas olika. Däremot har Skolverket valt att 

behålla begreppen manligt respektive kvinnligt för att tona ner ojämlika mönster som kopplas 

till respektive kön. (Skolverket, 2018). 
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Skolan ska aktivt och medvetet främja elevernas lika rättigheter och möjligheter,  

oberoende av könstillhörighet. Skolan har också ett ansvar för att motverka könsmönster som 

begränsar elevernas lärande, val och utveckling. Hur skolan organiserar utbildningen, hur eleverna 

blir bemötta samt vilka krav och förväntningar som ställs på dem, bidrar till att forma deras 

uppfattningar om vad som är kvinnligt och manligt. Skolan ska därför organisera utbildningen så 

att eleverna möts och arbetar tillsammans, samt prövar och utvecklar sin förmåga och sina 

intressen, med samma möjligheter och på lika villkor oberoende av könstillhörighet (Skolverket, 

2018. s.6). 

Det finns alltså ingen anledning att behandla pojkar och flickor olika eller göra skillnad på dem 

eftersom läroplanen från 2011 beskriver att eleverna ska behandlas lika.  

Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, 

jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet mellan människor med svaga och utsatta är 

de värden som skolan ska gestalta och förmedla (Skolverket, 2018, s. 5). 

Skolan ska verka för jämställdhet. Skolan ska därmed gestalta och förmedla lika rättigheter, 

möjligheter och skyldigheter för alla människor, oberoende av könstillhörighet. I enlighet med 

grundläggande värden ska skolan också främja interaktion mellan eleverna oberoende av 

könstillhörighet. Genom utbildningen ska eleverna utveckla en förståelse av hur olika 

uppfattningar om vad som är kvinnligt och manligt kan påverka människors möjligheter. Skolan 

ska därigenom bidra till att eleverna utvecklar sin förmåga att kritiskt granska könsmönster och 

hur de kan begränsa människors livsval och livsvillkor (Skolverket, 2018). s. 7). 

I skollagen (2010:800), SkolL, 1 kap. 5 § anges att ”utbildningen ska utformas i 

överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar och de mänskliga 

rättigheterna som människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors 

lika värde, jämställdhet samt solidaritet mellan människor”.  

Vilket kön en individ har ska alltså inte spela någon roll.  Alla elever ska ha samma rättigheter 

oavsett könstillhörighet. Det gäller även de områden som undersöks i denna studie och det vill 

säga talutrymme och taltid.   

2.1 Rapport 

Jämställdhet har varit en politisk fråga sedan en lång tid tillbaka. Statens offentliga utredningar 

(SOU) har, exempelvis, utrett frågan i relation till tal i klassrummet. Eftersom SOU utförs på 

uppdrag av regeringen och underlag går till beslut i riksdagen kan rapporterna bli styrande för 

skolan, genom Skolverkets arbete.  

I en rapport från SOU (2009) påpekas att det är pojkar som generellt pratar mest i klassrummet 

och att de även får mest uppmärksamhet av pedagogerna. Flickor får rollerna tystare och 

ordningsskapare. Detta är någonting som de själva verkar acceptera. SOU (2009) poängterar att 

när pojkarna pratar mest upplevs det som att båda könen talar lika mycket och att de tar lika 

mycket plats i klassrummet. Om talfördelnigen är jämlik mellan könen anses talutrymmet vara 

flickdominant. SOU menar att det är viktigt att alla elever får komma till tals och får göra sina 

röster hörda. Att inte ge en person, i det här fallet flickor, rätten att uttrycka sina åsikter kan på 

ett effektivt sätt begränsa deras inflytande. Hur ett ojämlikt talutrymme påverkar flickorna i 

deras vuxna liv är dock väldigt svårt att sia om, enligt rapporten. SOU (2009) ställer frågan om 

grunden till flickornas sämre självkänsla till viss del kan bero på den ojämlika situationen i 

klassrummet. Men de påpekar att den forskning som gjorts inte har varit entydig. Dock visar 
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viss forskning att flickornas talutrymme har ökat medan annan forskning påvisar det 

traditionella könsmönstret ifråga om manlig dominans beträffande talutrymmet (SOU, 2009).   

3. Tidigare forskning  
Nedan redovisas tidigare forskning om talutrymme och taltid i den svenska skolan förr och nu. 

Det forskas, enligt Molloy (2002) för lite på talutrymme i den svenska skolan. Hon uppger att 

det är beklagligt att ingenting sker när pojkarna dominerar talutrymmet i skolan. En anledning 

kan vara att pojkarnas dominans beklagligt nog ses som en naturlig företeelse inom skolan. Hon 

uppger också att ingen skolforskare kan förneka kunskaperna kring den ojämna maktbalansen 

mellan flickor och pojkar i skolan (Molloy, 2002). ”Om pojkar vore vita och flickor svarta, 

skulle svenska skolan kunna anmälas till FN för brott mot de mänskliga rättigheterna” (Molloy, 

2002, s. 78). Min tolkning av detta är att Molloy menar att svenska skolan strider mot lagar och 

regler om en jämställd skola där alla ska behandlas lika oavsett kön, och att det krävs en ändring.  

”Ett av dessa uttryck för manlighet är att dominera det offentliga samtalsutrymmet. Eftersom 

kvinnlighet ses som manlighetens motsats, kan konstruktionen av kvinnlighet bli att framstå 

som tystare” (Molloy, 2002. s. 82). Om en pojke tar upp mycket av talutrymmet skulle det inte 

anses vara onaturligt. Däremot om flickorna tar mycket plats betraktas det som onaturligt i det 

rådande genussystemet i vårt samhälle (Molloy, 2002). Molloy (1990) skriver att våra 

iakttagelser är av konstaterande natur, till exempel att pojkar pratar mer, att det kanske är ett 

konstaterande som vi redan vet, och att det är det vi förväntar oss.  

3.1 Talutrymme 

Talutrymmet i den svenska grundskolan fördelas ojämnt, enligt Steenberg (1997). Hon uppger 

att pojkarna talar mer och det är pojkarna som avbryter flickorna. Samtidigt tycks flickorna 

acceptera det som om det vore en självklarhet. Einarsson och Hultman (1984) uppger att i de 

klasser som de observerade var det pojkarna som tog ordet och de vidgade gärna 

ämnesgränserna, och eftersom det var pojkarna som talade rakt ut vid fler tillfällen var de även 

dem som fick flest tillrättavisningar. På lågstadiet konstaterade de att det var pojkarna som 

talade mest medan flickorna satt och väntade på sin tur. De uppger även att pojkarna fick två 

tredjedelar av ordet och flickorna en tredjedel (Einarsson & Hultman, 1984). Wedin (2002) och 

Lif (2009) uppger att de könsmönster de observerat visade att det var pojkarna som fick mer 

uppmärksamhet från läraren och att de tog den större delen av talutrymmet (Wedin, 2002; Lif, 

2009). Skolverket (1999) uppger att flickor generellt klarade skriftliga prov bättre än pojkarna 

eftersom kunskapsprovet sker under tystnad. I klassrumsdiskussioner där etik– och moralfrågor 

diskuterades talade pojkarna mest. Flickornas röster hördes inte trots att sådana frågor oftast 

drivs av flickorna. Molloy (2002) skriver om Skolverket (1999) och dess resultat och ger sin 

åsikt. Hon lyfter att det är det offentliga samtalet i varje klassrum som behöver utmanas så att 

både pojkar och flickor kan uttrycka sina egna åsikter och även ha egna värderingar.  

Holm (2009) genomförde studier 1992 och 2005 i årskurs 9 där hon undersökte vad eleverna 

ansåg om fördelning av talutrymme mellan könen. Efter 2005 jämförde hon resultaten med 

varandra. Studierna visade att det fanns en förskjutning i dominansförhållandet i klassrummet. 

År 1992 var det en större andel av eleverna som uppgav att det inte var någon större skillnad i 
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talutrymmet. Av de elever som inte svarade att utrymmet var jämnt fördelat svarade majoriteten 

att det var pojkarna som pratade mest och att det var pojkarna som bestämde mest. År 2005 

uppgav lite mindre 50 % av deltagarna att det inte var någon skillnad om som talade vid flest 

tillfällen. De resterande deltagarna uppgav att talet fördelades det jämnt mellan pojkar och 

flickor om vem som talar vid flest tillfällen, även om pojkarna hade en aning högre procent än 

flickorna (Holm, 2009). Eliasson, Sørensen och Karlsson (2016) genomförde en studie i årskurs 

9 och ämnet NO. De jämförde sedan sina resultat med studien Einarsson och Hultman (1984) 

gjort med resultatet tvåtredjedelar av talutrymme för pojkarna och en tredjedels talutrymme för 

flickorna. I Eliasson et al:s resultat fann de att pojkarna som grupp hade minskat sitt talutrymme 

med 18,7% och flickorna som grupp hade ökat med 13,1%. När det gäller interaktionen mellan 

lärare och elever fann Eliasson, el at. (2016) skillnader mellan manliga och kvinnliga lärare när 

de hade kontakt med eleverna. Både kvinnliga och manliga lärare tenderade att ha mer enskilda 

kontakter med eleverna än i helgrupp. Dessa enskilda kontakter riktades 60% av tiden till en 

pojke jämfört med en flicka. De manliga lärarna ställde oftast mer direkta frågor till pojkarna 

medan kvinnliga lärare fördelade frågorna jämnare mellan båda könen (Eliasson, el at. 2016).  

3.2 Taltid 

Einarsson och Hultman (1984) gjorde observationer till sin studie och de räknade både ord och 

taltid. De observerade även att läraren hade ordet två tredjedelar av tiden och av den resterande 

tredjedelen hade pojkarna två tredjedelar, vilket innebar att flickorna endast hade en niondel av 

den totala taltiden i klassrummet (Einarsson & Hultman, 1984). 30 år senare presenterade 

Eliasson, el at. (2016) att resultatet av taltiden bland elever fortfarande var ojämn. Pojkarna 

hade fortfarande två tredjedelar av taltiden och flickorna hade en tredjedel av elevernas taltid 

(Eliasson, el at. 2016). 

När Einarsson och Hultman (1984) genomförde sin studie på lågstadiet konstaterade de att 

lågstadieeleverna hade överlägset längst taltid med lärarna oavsett vilket ämne det handlade 

om. Taltiden i mellanstadiet skiljde sig beroende på vad samtalet handlade om– handlade det 

om fotboll talade pojkarna mer i både antal ord och antalet tillfällen. Handlade det istället om 

ett skolämne var det pojkarna som talade vid flest tillfällen, men antalet ord var jämnt fördelat 

mellan könen (Einarsson & Hultman, 1984). Einarsson (2003) uppger att ju yngre eleverna är 

desto mer interaktion har de med lärarna. Hon uppger också att interaktionen mellan lärare och 

elever på mellan– och högstadiet är jämnt fördelat. Mellanstadieelever hade klasslärare medan 

högstadiet hade ämneslärare, men Einarsson (2003) fann ingen koppling mellan klasslärare eller 

ämneslärare i detta avseende, inte heller att lärarnas kön spelade någon särskilt stor roll när 

taltiden fördelas. Det var generellt ganska jämnt fördelat avseende såväl taltid som antal ord i 

hela grundskolan. I lågstadiet visade det sig dock att manliga lärare tar lite mer kontakt med 

eleverna än kvinnliga lärare. Studien Einarsson (2003) utförde visade också att det var pojkarna 

som hade mest taltid i klassrummet, men inte så dominant som två tredjedelar av elevernas 

taltid som Einarsson och Hultman (1984) visade. Istället visade det att pojkarna hade 56 % av 

taltiden och flickorna hade 44 %. Einarsson (2003) beskriver att en bidragande orsak till den 

jämnare fördelningen är att lärare har blivit mer medvetna om fördelningens problematik i 

klassrummet.  
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Einarsson och Hultman (1984) och Jungwirth (1991) uppger att flickor i den gemensamma 

kommunikationen var mer försiktiga och förblev tysta om de ansåg sig osäkra på sina svar. 

Jungwirth (1991) och Lif (2009) uppger att pojkarna oftast gav kortfattade svar medan flickorna 

gav mer utförligare svar och att de hade mer faktakunskap och gärna utvecklade sina svar, och 

att flickorna hade ett mer utvecklat ordförråd. Lif (2009) uppger att när pojkarna talade hade de 

ett högt och tydligt svar medan flickorna ofta ansågs som tystlåtna och viskade fram sina svar. 

Steenberg (1997) uppger att flickorna arbetade mer självständigt och av den anledningen fick 

de inte lika mycket uppmärksamhet av lärarna. Om flickorna talade mer än 30% av 

lektionstiden ansågs de dominerande i klassrummet– detta trots att de inte ens talade halva tiden 

(Steenberg, 1997). Lif (2009) uppger att om pojkarna blev avbrutna när de talade ansåg de att 

det var orättvist, och Steenberg (1997) beskrev att, om den negativa uppmärksamheten som 

pojkarna får upprepas riskerar det att få en stigmatiserande effekt (Steenberg, 1997).  

Molloy (1990) har beskrivit talutrymme och taltid utifrån sina kandidaters 

klassrumsobservationer under deras praktiktid. Dessa observationer utfördes på gymnasiet eller 

vuxengymnasiet. Under den första observationen fanns det 20 pojkar och åtta flickor och i den 

klassen dominerade pojkarna talutrymmet. Samma kandidat observerade en annan klass och 

där fanns det elva pojkar och åtta flickor. I den klassen ansåg kandidaten att det inte fanns någon 

hejd på pojkarna när de ville höras, och de tog inte bara ordet utan de pratade länge också. 

Pojkarna i den klassen uppgav själva att de är medvetna om att de talar väldigt mycket och att 

de försökte hålla tillbaka, men samtidigt skämtade pojkarna om att de var ”pratiga”. Samma 

kandidat befann sig i en till antalet flickdominerade klass där det fanns 19 flickor och sex pojkar. 

Hon valde att observera denna klass för att eventuellt upptäcka några skillnader mot klasser där 

det fanns fler pojkar än flickor. Kandidaten berättade att det var lugnare i denna klass men att 

det fanns några flickor som tog det spontana utrymmet, men trots detta låg makten hos pojkarna. 

Kandidaten var skeptisk mot Einarsson och Hultmans studie om att lärarna har två tredjedelar 

av taltiden fram till att hon själv gjorde mätningar som visade att det stämde. En annan kandidat 

valde att observera i en klass där det fanns 17 flickor och fyra pojkar eftersom hon ansåg att 

flickorna bör dominera talutrymmet. Resultatet visade att pojkarna dominerade talet och 

uppförde sig barnsligt och det medförde att läraren fick lägga tid på att lugna pojkarna. Under 

samma lektion var det diskussion i par, i ett par fanns klassens mest talföra pojke och en flicka. 

När det var dags att redovisa vad de sagt i par diskussionen bad läraren att båda eleverna skulle 

berätta tillsammans. Pojken tog då förgivet att det bara var han som skulle prata och inte flickan. 

Flickorna i klassen ansågs vara blyga och de vågade inte riktigt framföra sina åsikter. Samma 

kandidat genomförde en observation där det fanns 17 flickor och åtta pojkar. Hon var ute efter 

att dokumentera vilka elever som talade och för att ta reda på det använde hon ett 

dokumentationsprotokoll för att avgöra talfördelningen enligt kategorierna talar mycket, talar 

ganska mycket, och talar inte alls. Resultatet visade att en pojke och två flickor talade mycket, 

fyra pojkar och fem flickor talade ganska mycket samt tre pojkar och tio flickor talade inte alls. 

Det var sju av 17 flickor och fem av åtta pojkar som talade under lektionen och kandidaten 

berättade att hon blev förvånad över resultatet men att hon förstod varför hon inte trott på att 

pojkar talar två tredjedelar av tiden eftersom det, i den klassen var flickorna som talade två 

tredjedelar av tiden. Trots att det var endast två fler flickor än pojkar som talade, var det 

flickorna som talade längre tid än pojkarna. Det som förvånade henne mest var att tio flickor 
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av totalt 25 elever inte pratade alls, och hon ansåg själv att hon inte hade gett dem tillräckligt 

med uppmärksamhet.  

3.3 Beteende och åsikter 

Berge (1997) hade ett projekt med syftet att främja jämställdhet mellan könen tillsammans med 

lärare och elever från låg– och mellanstadiet. I en klass dominerade pojkarna, de blev till och 

med så krävande att lektionen nästan gick överstyr. Den kvinnliga läraren gav pojkarna respons 

på deras frågor och åsikter för att lektionen inte skulle sluta i kaos. Berge (1997) beskrev att 

hon ansåg att läraren hamnade i ”omsorgsfällan”, att läraren tyckte synd om pojkarna och gav 

dem uppmärksamhet genom att besvara dem istället för att ignorera dem. I en annan klass Berge 

(1997) observerade ansågs klassen vara flickdominerad eftersom det var flickorna som tog det 

största utrymmet. Den manlige läraren i den flickdominerade klassen hade mycket fokus på 

flickornas behov och flickorna tog det största utrymmet genom att gestikulera, synas och höras. 

Om flickorna fick mothugg av pojkarna var de snabba att argumentera tillbaka. Under 

grupphögläsning där flickorna och pojkar var blandade tog flickorna ledarrollen och de styrde 

och korrigerade pojkarnas läsfel. Berge (1997) beskrev att pojkarna knappt märktes av i 

klassrummet. Hon ansåg att både hon själv och flickorna hamnade i ”omsorgsfällan” eftersom 

hon tyckte synd om pojkarna och flickorna tog hand om dem (Berge, 1997).  

Wedin (2002) beskrev ett observationstillfälle där pojkarna och flickorna delades var för sig. 

En grupp bestående av enbart pojkar använde hierarki som strategi och pojken som 

argumenterade bäst vann argumentationen om arbetets upplägg. Wedin (2002) beskrev att det 

inte var någon bra strategi eftersom eleverna inte var överens om upplägget och att inte alla fick 

komma till tals som de hade velat. Flickorna däremot var noga med att alla skulle vara eniga 

om arbetets upplägg och vem som gjorde vad (Wedin, 2002). Såväl Wedin (2002) som Forsberg 

(2002) beskrev att vissa pojkar uppfattades som machopojkar (de pojkar som upplevdes ha 

uppmärksamhetskrävande beteenden och en tuff stil). För att få ett samförstånd med pojkarna 

krävdes det att läraren använde en liknande macho–metod tillbaka för att styra in dem i 

skolspråket igen. Den stora uppmärksamheten pojkarna fick av läraren medförde att flickorna 

åsidosattes. Forsberg (2002) beskrev också att under en lärarledd helklasslektion fick och tog 

pojkarna mest plats. I grupparbeten eller vid halvklasslektioner gavs flickorna möjligheten att 

komma till tals vid fler tillfällen. Hon berättade också att machopojkarna inte gjorde någon 

skillnad på om det var en manlig eller kvinnlig lärare (Forsberg, 2002). Lif (2009) beskrev att 

pojkarna inte bara dominerade vid samtal utan även på rasterna, både språkligt och rumsligt. 

Vid bråkiga situationer försökte lärarna lösa det genom att sära på pojkarna och be dem att sluta 

bråka. När flickorna hamnade i en konflikt ombads de att diskutera ur olika synvinklar för att 

lösa situationen (Lif, 2009). 

Steenberg (1997) beskrev att hon själv har observerat talfördelningen i sitt eget klassrum. Ett 

av resultaten visade att hon omedvetet gav pojkarna faktafrågor och att hon gav flickorna 

”tycka-frågor”. Samtidigt beskrev Wedin (2002) att lärare själva upplevde att pojkarna krävde 

mycket uppmärksamhet, och när pojkarna väl fick uppmärksamheten gavs den oftast genom 

negativa tillsägelser. Lärarna ansåg att pojkarna tar större plats i klassrummet och det på 

flickornas bekostnad. Lif (2009) var inne på samma spår som Wedin (2002). Han beskrev också 
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att lärare, utan att egentligen reflektera över det, låter ett sådant beteende vara eftersom det är 

så det är (Lif, 2009).  

I en intervju som Karlson (2003) gjorde med en pedagog beskrev hen att det oftast var pojkarna 

som hördes mest i klassrummet. Pedagogen nämnde också att det var viktigt att tänka på att 

vara rättvis vid fördelningen av uppmärksamhet men att detta var svårt (Karlson, 2003). Berge 

(1997) har också intervjuat en lärare och hon berättade att hon var uppvuxen med småbröder 

och det medförde att hon föll in i ett ”storasysterbeteende” genom att skydda pojkarna och ge 

dem uppmärksamhet och att hennes bemötandet mot flickorna var svekfullt. Flickorna kunde 

få höra ”försök själv”. Läraren uppgav också att hon kunde tänka att flickor bara var lata eller 

att de var högpresterande egoister som var ute efter beröm. När Berge intervjuade flickorna 

framförde de klagomål mot sin lärare. De ansåg att de behandlades annorlunda än pojkarna och 

att läraren inte tog jämställdheten och målen på allvar. De framförde också att läraren 

sympatiserade och visade mer förståelse för vissa pojkar och deras behov av utrymme samt att 

pojkarna inte behövde följa reglerna de andra i klassen följde. Flickorna önskade ett mer 

jämställt klassrum men de beskrev att de inte fick något gehör. De flickor som försökte skapa 

ett mer jämställt klassrum sågs av sina lärarinnor som manipulativa individualister som önskar 

stå i centrum. Däremot uttryckte flickorna att de fick mer stöd av en manlig lärare (Berge, 

1997).  

De pedagoger Svaleryd (2003) mött ute på skolorna vittnade om att pojkarna har mer bråttom 

med arbetet de håller på med, och fick de inte hjälp tillräckligt snabbt beskrev pedagogerna att 

de inte visste vad pojkarna kunde ställa till med. Enligt pedagogerna förväntades pojkarna 

behöva mer rörelseaktiviteter än flickorna och därför tillåts de att springa runt eller vicka på 

stolen medan flickorna upplevdes skötsamma och stillasittande. Pedagogerna beskrev också de 

ständigt gick pojkarna till mötes och tillfredsställde deras krav på uppmärksamhet. Den 

uppmärksamheten pojkarna fick gav en signal om den makt som de har och signalerna flickorna 

fick indikerade att de kom i andra hand och inte ansågs vara lika viktiga (Svaleryd, 2003). I 

klassrummet får pojkar negativ uppmärksamhet genom tillsägelser eller irritation. Den negativa 

uppmärksamheten kan skapa en osäkerhet kring den egna identiteten och det kan leda till att 

det ska tävlas om vem som är ”mest” pojke (Svaleryd, 2003). Familylab (2018) beskriver att 

ett barn som ständigt kräver eller söker uppmärksamhet på ett sätt som kan uppfattas som 

störande av omgivningen, det är barn som upplever att de inte blir sedda och uppskattade för 

den person de är. De uppger också att ju mer negativ uppmärksamhet barnet får tillbaka desto 

mer blir saknaden av uppskattning hos barnet. 

3.4 Talstrategier 

Nedan redovisas William och Leahys talstrategier som kan användas av lärare i klassrummet 

som ett hjälpmedel vid fördelningen av talet i klassrummet. Det har inte framkommit om 

talutrymmet och taltiden har blivit jämnare, men dessa metoder hjälper lärare att fördela ordet 

mer rättvist. 

William & Leahy (2015) förespråkar en strategi som de kallar ”no hands up” och det betyder 

att ingen handuppräckning ska användas i klassrummet. Istället kan lärare använda sig av till 

exempel stickor där varje sticka har ett namn skrivet och ställs sedan ner i en burk. Sedan dras 

elevernas namn slumpvist och någon får ordet. Fördelen med metoden är att det blir rättvist och 
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alla elever får chansen att svara. Däremot blir problemet istället att när ett namn är draget kan 

eleven slappna av och inte engagera sig lika mycket eftersom eleven vet att hens namn är draget 

och alla i klassen ska få chansen att svara. Ett sätt att förebygga att elever slutar engagera sig 

efter att deras namn är draget är att läraren lägger de använda stickorna i en annan burk och gör 

eleverna medvetna om att läraren när som helst kan dra ett namn ur båda burkarna (William & 

Leahy, 2015). William berättade i Ur Skolas dokumentär ”Dylan William - om lärandets vitala 

verktyg” (2013) att han lät några lärare på en skola i England testa ”no hand up”. Resultatet 

visade att både lärarna och eleverna var frustrerande och förtvivlade. Lärarna berättade att de 

tappade de högpresterande eleverna, och eleverna var frustrerade över att de inte fick svara när 

de räckte upp handen (Ur Skola, 2013). 

I William & Leahy (2015) uppger lärare att de anser att man bör fördela ordet i klassrummet 

slumpvis oavsett om eleverna räcker upp handen eller inte. Lärarna uppger också att det är av 

värde att låta de elever som räcker upp handen svara och att eleverna enligt lärarna anses kunna 

svaret som efterfrågas, och att det är bra att veta vilka elever som kan och vilka elever som inte 

kan svaret (William & Leahy, 2015). William & Leahy (2015) beskriver att det inte stämmer, 

att alla som räcker upp handen inte vet svaret på frågan. Det ger istället bara en inblick i vilka 

elever som tror sig veta det rätta svaret samt vilka som har självförtroendet att svara på frågan. 

William & Leahy (2015) har också observerat att de elever som inte vill svara räcker upp 

handen för att de anser att risken att få svara på frågan minskar. Många lärare väljer först vilken 

elev som ska få svara innan de bestämmer vilken fråga de ska ställa. ”Lärare försvarar ofta detta 

med att säga: Vad är det för mening med att ställa en fråga till en elev när man vet att eleven 

inte kan besvara den?” (William & Leahy, 2015. s. 92). William & Leahy (2015) uppger att 

istället för att ställa en komplicerad fråga riktad till en elev bör läraren istället omformulera 

frågan för att alla elever ska kunna få chansen att engagera sig (William & Leahy, 2015). 

William & Leahy (2015) har en metod de kallar basket. Den går ut på att läraren fördelar frågan 

till en elev som får svara. Istället för att direkt kommentera elevens svar om det är rätt eller inte 

får en annan elev i klassen argumentera för eller emot den första eleven svar. På ett sådant sätt 

får läraren veta om eleverna hänger med i resonemanget. Ytterligare en metod är att använda 

whiteboards. Eleverna får skriva ner svaret på lärarens fråga på whiteboarden och sedan när 

läraren säger till visar alla elever sina svar samtidigt.  

Williams syfte med dessa metoder är eleverna ska våga ha fel. William har kunnat avläsa att 

elever som ansågs vara tysta inte tyckte det var så farligt att svara på lärarens frågor (Ur Skola, 

2013).   

4. Teoridel 

4.1 Genus och kön 

Hirdman (1988) uppger att ordet genus kommer från engelskans gender men att många forskare 

väljer att översätta gender till socialt kön. Hon påpekar att det är bättre att använda sig av genus 

istället för de tidigare orden könsroller och socialt kön. Hirdman (1988) beskriver att ordet 

könsroller syftar på att män och kvinnor kan välja bland vissa roller som sedan går att göra sig 

fria från om rollen inte passar. Hon påpekar dock att det kan vara svårt att göra sig fri från vissa 

roller eftersom alla människor växer upp i ett genussystem som redan har definierats vad som 
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är manligt respektive kvinnligt. Dikotomi är ett begrepp som Hirdman (1988) använder för att 

skilja på vad som betraktas som typiskt manligt och kvinnligt, och vad som inte betraktas typiskt 

manlig eller kvinnligt. Det kan exempelvis handla om vad män respektive kvinnor förväntas ha 

för intressen och vad de förväntas arbeta med. Detta är någonting som Hirdman kallar för isär 

hållande av könen (Hirdman, 1988).  

Hirdman (1988) beskriver att begreppet socialt kön sammankopplas med sociala bilder som 

exempelvis klädesplagg som dras över den biologiska kroppen. Genussystemet bygger enligt 

Hirdman (2001) på två huvudprinciper. Den första principen innebär att det manliga och 

kvinnliga könet ska ses som åtskilda och inte blandas ihop med varandra. Det kan kopplas ihop 

med att mannen anses ha större ansvar för arbetslivet medan kvinnans huvudansvar är att ta 

hand om hem och barn. Den andra principen är könshierarkin– mannen är överordnad medan 

kvinnan klassificeras som underordnad vilket innebär att mannen får en högre status än kvinnan 

i samhället. Män och kvinnor är både medvetna och omedvetna om att de skapar denna 

uppdelning själva och detta benämner Hirdman som genuskontrakt. Genuskontraktet beskrivs 

som kulturell och social ordning av de kvinnliga och manliga könen. Det är genuskontraktet 

som styr hur människor ska vara och hur de ska bete sig för att beteendet ska vara accepterat av 

samhället vi lever. Hirdman (2001) beskriver att det manliga och kvinnliga mönster som vi 

växer upp i också följer med i generationer och att det endast är den enskilda individen själv 

som kan förändra mönstret. Hon beskriver också att genus både är biologisk och en social 

konstruktion. Direkt ett kön är fastställt kan omvärlden bemöta personen på ett 

överensstämmande sätt utifrån de normer som finns i samhället. Hon beskriver också att det är 

just de ”normala” normerna i samhället som styr en människas val, hur individen klär sig, hur 

en människa väljer att klippa sig eller vilka intressen en människa har. Butler (2007) är inne på 

samma linje som Hirdman (2001) nämligen att könsetiketter sätts redan när ett barn är nyfött, 

och beroende på om det är en pojke eller flicka sätts förväntningar på barnet kopplat till de 

könsnormer som respektive kön har i samhället, exempelvis intressen och färger (Butler, 2007). 

Hirdman (2001) uppger att genus inte är någonting vi bara sätter på kroppen utan det är allt vi 

gör. Hon uppger också att det finns en risk med att använda begreppet kön eftersom det kan 

uppstå missförstånd när begreppet kön inte problematiseras, utan tas för givet (Hirdman 2001).  

Med begreppet genus kan man skapa mer kunskap om vad som betraktas som manligt 

respektive kvinnligt och att människan får en förståelse för hur det görs uppger Hirdman (1988). 

Butler (2007) beskriver att genus och kön inte kan ses som två olika begrepp och att de inte 

skulle fungera utan varandra. Hon uppger också att det inte behövs läggas någon vikt i att 

diskutera möjliga kopplingar mellan genus och kön eftersom kön visar sig vara en 

genuskonstruktion. Butler (2007) beskriver att kön skapas på samma sätt som genus, genom 

makt. Hon beskriver också att kön och genus inte är någonting som görs, det sker dagligen i 

hela världen. Begreppet kön ska enligt Butler (2007) förstås som något dynamiskt, hon 

beskriver att olikheter mellan kön ska förstås som en effekt av de handlingar vi utför. I början 

av 1990-talet var feministforskare så gott som överens om att manligt och kvinnligt är socialt 

konstruerat. Genus betecknades ofta som socialt, och kön stod för biologiska 

könskarakteristiska, så som kroppsform och könsorgan (Ambjörnsson, 2016).  
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Butler (2007) har skapat en modell som hon har valt att kalla ”den heterosexuella matrisen”. 

Den grundar hon på att vi människor upplever kvinnor och män som ett naturligt faktum utifrån 

de ”normala” normerna. Modell är en genusmodell som förklarar heteronormer, att kvinnan och 

feminint är motpol till mannen och maskulint både beteende och kroppsligt. Med modellen 

försöker Butler beskriva de könsmönster som genomsyrar vårt samhälle och hur det formar vår 

vardag. Enligt Connell (2003) är det samhället som påverkar de manliga och kvinnliga 

könsrollerna. Män förväntas arbeta med de mer fysiska arbetena som polis eller militär medan 

kvinnor förväntas arbeta som sjuksköterska, psykolog eller lärare (Connell, 2003).  

Enligt Connell och Pearse (2015) är det den enskilda individen själv som avgör om man blir 

feminin eller maskulin. Antingen tar vi en plats i genusordningen eller placerar oss på den plats 

vi har blivit tilldelade. Det finns maskulina kvinnor och feminina män, det finns män som älskar 

andra män och kvinnor som älskar andra kvinnor. Det finns män som är hemmapappor medan 

kvinnan är familjeförsörjande. Det finns också kvinnor som är soldater och män som arbetar 

som sjuksköterskor. Men samtidigt väcker det enligt Connell och Pearse (2015), en stor 

uppmärksamhet när något inte följer det ”normala” mönstret. Författarna beskriver att 

människan tar genus förgivet i vårt vardagsliv eftersom samhället består av olika genusmönster 

som vi anpassar oss till. Exempelvis tar människan tar på sig skor som hen vill ha, och i 

tävlingar tävlar inte män och kvinnor mot varandra. Följs inte dessa mönster anses det vara 

”onaturligt”, exempelvis genom att inte vara i en heteronormativ relation (Connell & Pearse, 

2015). 

Hirdman (2001), Connell (2003) samt Connell och Pearse (2015) är alla inne på att genus och 

de vardagliga normerna som finns i samhället är en grundsten för hur en man respektive en 

kvinna ska agera för att accepteras i samhället för att inte anses vara ”onormala”. Däremot 

påpekar Rosenberg (2002) att det är dags att anpassa normerna efter människan och inte 

påtvinga någon individ in i kategorier som inte passar den individen. 

4.2 Socialkonstruktionismen  

Enligt socialkonstruktionismen är språket människans viktigaste grundsten, och det är genom 

språket som världen ”skapas”. Människans språk och tankar är beroende av varandra eftersom 

det är språket som gör att tankarna kan kategoriseras. Människan är beroende av de kulturella 

och historiska sammanhangen som finns runt omkring oss för att förstå världen. 

Socialkonstruktionister har en gemensam syn på att kunskap sammankopplas med sociala 

processer och att de sociala processerna gör att kunskap skapas (Burr, 2003). Om kunskapen 

om vår värld inte härstammar från världens verkliga beskaffenhet (essens)– var kommer då 

kunskapen ifrån, frågar sig Burr (2003). Socialkonstruktionisterna svar är att världen skapas 

mellan människor, det vill säga att det är genom den dagliga interaktionen mellan människor i 

det sociala livet som världen skapas och att det även är på ett sådant sätt som kunskap fabriceras. 

(Burr, 2003).  

Burr (2003) beskriver att det finns fyra premisser som kännetecknar socialkonstruktionister. 

Första premissen inriktar sig på att socialkonstruktionister är kritiska till ta-förgivet kunskapen. 

Det skulle, kopplat till denna studie, kunna innebära att vi tar för givet att pojkarna ska ha en 

naturlig rätt att ta ordet i klassrummet utan att få det tilldelat. Burr (2003) ger sin beskrivning 

av ta-förgivet kunskapen. Människans sätt att förstå världen kommer inte ifrån den faktiska 
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verkligheten utan från andra människor. Människans syn på verkligheten är ett sätt för individen 

att förstå sig själv uppger socialkonstruktionismen (Burr, 2003). Den andra premissen är att 

människans kunskap är relativ utifrån historiska och kulturella faktorer (Burr, 2003). Detta 

gäller exempelvis synen på kön och jämställdhet. Idag ser det inte ut som det gjorde för 100 år 

sedan och idag har kvinnan en starkare position i samhället, så även i skolan. Förr i tiden fick 

inte flickorna gå i skolan utan det var endast pojkarna som fick tillgång till utbildning utanför 

hemmet och det tog lång tid innan flickorna tilläts att gå i skolan. 

 

Den tredje premissen är kunskap genom sociala processer, det vill säga föreställningen att 

kunskapen skapas genom interaktion och samspel med andra individer. Den fjärde premissen 

innebär att sociala handlingar och kunskap är sammankopplade med varandra. Människans 

konstruktioner av världen är knutna till ett maktförhållande eftersom de får konsekvenser för 

vad som är tillåtet att göra (Burr, 2003). Hon skriver att inom socialkonstruktionismen ses 

objekt ur olika perspektiv och det innebär att det sällan finns direkt rätt eller fel svar. Hon ger 

ett exempel: en person ser på ett bord och noterar att det är gjort av ett perfekt träslag, medan 

en annan anser att bordet är modernt och en tredje att bordet är litet och opraktiskt. De tre 

individerna ser på bordet på olika sätt, men det är ingen av dem som har fel. Språket måste vara 

enkelt för människor att uttrycka sig genom eftersom det är när individer kommunicerar med 

varandra som världen konstrueras. Människans språkanvändning kan därför betraktas som en 

handling. Människan föds in i en värld där ramarna och kategorierna redan existerar (Burr, 

2003).  

4.3 Sammanfattning 

Sammanfattningsvis: Genus och kön kopplas samman med vårt samhälle. I samhället finns det 

typiska manliga och kvinnliga normer som ska följas för att inte individer ska klassas som 

”onormala”. Dessa normer kan även påverka hur elever i skolan upplevs och bemöts. En del 

forskare hänvisar till att det endast finns två binära kön medan det idag är många individer som 

anser sig vara könsneutrala. Att anse sig som könsneutral innebär att bryta de traditionella 

könsnormerna som finns, exempelvis att pojkar har makten och flickorna ska vara lugna och 

tysta. 

Socialkonstruktionismen uppger att språket är människans grundsten och det är i samspel med 

andra individer som världen skapas. Socialkonstruktionismen uppger även att människan kan 

ha olika uppfattningar som inte alltid innebär att en individ har rätt eller fel, bara olika 

uppfattningar. 

5 Metoder 
Nedan redovisas metoderna som har använts under studiens gång, nämligen observations- och 

intervjumetoder, som tolkats kvantitativt och kvalitativt. Det förs också ett resonemang om hur 

reliabilitet, validitet, tillförlitlighet och transparens kan tillämpas i en undersökning som tolkar 

data såväl kvantitativ som kvalitativ. Slutligen redogörs för urval, praktiskt genomförande och 

etiska överväganden. 



13 
 

5.1 Kvantitativ och kvalitativ studie 

Kvantitativ metod syftar till att göra objektiva mätningar och observationer. Observationerna 

och mätningarnas syfte är ytterst att hitta ett mönster som generellt gäller alla människor. 

Kvantitativa metoder används alltså för att kunna dra säkra slutsatser av det som har 

framkommit i undersökningen (Stukát, 2011). Om frågeställningen är av mätbar karaktär, till 

exempel hur många eller hur ofta någonting förekommer, blir studien kvantitativ (Trost, 2010; 

Backman, Gardelli, Gardelli & Persson, 2012). Exempel på kvantitativa metoder är enkäter, 

strukturerade observationer och även strukturerade intervjuer (Stukát, 2011). 

Huvudsyftet med Kvalitativ metod är att tolka och förstå resultatet av de material som har 

framkommit (Stukát, 2011). Inom kvalitativ metod ligger intresset på hur någonting är eller 

vilka egenskaper det har– att studera människans upplevelser och uppfattningar om det som 

finns i omvärlden (Backman et al., 2012). När materialet analyseras spelar forskarens tidigare 

erfarenheter, tankar och känslor in och det anses vara till en fördel för att få tillgång till det 

forskaren vill få ut av materialet (Stukát, 2011). Exempel på kvalitativa metoder är 

ostrukturerade eller halv- och semistrukturerade intervjuer och textanalys (Stukát,2011).  

För att kunna besvara de frågeställningar som ställdes i denna studie har både kvantitativa och 

kvalitativa metoder använts. För att kunna besvara den första frågeställningen användes 

kvantitativ metod eftersom syftet var att observera antalet tillfällen eleverna får respektive tar 

ordet, samt mäta deras taltid. Sedan sammanställdes den kvantitativa datan i form av text, 

diagram och tabeller. Frågeställning ett skulle inte kunna besvaras tillfyllest genom enbart 

intervjuer, och hade talutrymmet och taltiden endast dokumenterats genom observation hade 

inte lärarnas och elevernas tankar fått komma fram. Av dessa anledningar valdes både 

kvantitativ och kvalitativ metod. För att besvara frågeställningarna två och tre användes 

kvalitativ metod i form av semistrukturerad intervju med både lärare och elever.  

5.1.1 Reliabilitet och validitet  

Reliabilitet innebär hur pålitlig studien är (Larsen, 2009). Hammar Chiriac och Einarson (2013) 

beskriver att tillförlitligheten i datainsamlingen ska överensstämma mellan olika 

insamlingstillfällen med samma metod och att forskaren ska vara konsekvent i sitt arbete. När 

observationsschema används är det viktigt att kategorierna är tydliga samt att observatören är 

konsekvent i sin bedömning av beteenden och att observatören inte hyser aggressioner eller 

pekar ut någon speciell person som är deltagare under observationen (Hammar Chiriac & 

Einarson, 2013). 

Validitet betyder att informationen är giltig eller relevant, att all data som är insamlad är 

relevant för studien, utifrån frågeställningen (Larsen, 2009). Hammar Chiriac och Einarson 

(2013) beskriver att validiteten ifrågasätter om forskaren har undersökt det som var avsett att 

undersökas, om observationen speglar det fenomen som forskaren avser att undersöka.  

Inom kvalitativa studier används inte begreppen reliabilitet och validitet på samma sätt som vid 

kvantitativa studier. Kvalitativ forskning är inte lika kodifierad som kvantitativ forskning, och 

det innebär att det inte finns lika strikta regler för hur materialet i en kvalitativ studie ska 

bearbetas (Bryman, 2018). Trost (2010) beskriver att användandet av reliabilitet och validitet 

inom kvalitativ forskning ibland anses vara malplacerat eller löjligt. Han säger att forskaren i 
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en kvalitativ intervju är ute efter att få veta vad informanten har att berätta och inte att räkna 

antal tillfällen som det görs inom den kvantitativa forskningen. Inom kvalitativa studier används 

istället begreppen trovärdighet och transparens. Trovärdighet ur en forskningssynvinkel 

innebär hur trovärdig en studie är.  

Svensson (2015) uppger att ett insamlat material kan tolkas på flera olika sätt och att den 

tolkning som framstår som mest trovärdig beror på studien frågeställningar. Inom kvalitativ 

forskning innebär ett trovärdigt resultat att forskaren har säkerställt att studien har utförts enligt 

de riktlinjer som finns och att forskaren kan få sin uppfattning av resultatet bekräftad av 

informanterna som deltagit i exempelvis en intervju (Bryman, 2018). Trost (2010) beskriver att 

trovärdigheten inom kvalitativa intervjuer är det största problemet eftersom forskare måste visa 

de som läser forskningsresultatet att det är trovärdigt på ett seriöst och relevant sätt (Trost 2010).   

Transparens betyder ”genomskinlighet” och kopplas snarast samman med att man som forskare 

är tydlig genom att presentera hur man har gått tillväga så noga som möjligt och att man noga 

visar de grunder man har utgått ifrån när man har analyserat (L. Manderstedt, personlig 

kommunikation, 13 juni 2019). 

En studie kan ha bristande transparens, det vill säga vara bristfällig. Däremot behöver en studie 

inte vara bristfällig bara för att den har bristande transparent. Inom kvalitativa studier är 

informationen om hur studien har planerats och hur den genomförts oftast bristfällig (Bryman, 

2018). Han uppger också att det kan vara svårt att på ett konkret sätt fastslå exakt hur forskaren 

har gjort eller hur hen har kommit fram till slutsatsen. En annan bristande transparens inom 

kvalitativ forskning är urvalsbeskrivningen. Ofta beskrivs inte hur informanter har valts ut för 

exempelvis observationer eller intervjuer tillräckligt väl (Bryman, 2018). 

5.2 Intervju 

Kvalitativa intervjuer passar den här studien eftersom det ger en insikt om informantens känslor, 

tankar och erfarenheter (Dahlen, 2015). Den intervjumetod som är väl lämpad för denna studie 

är semistrukturerad intervju och den innebär att den är inriktad på ett specifikt ämne men att 

frågorna som ställs är öppna och att informanten får svara med sina egna ord (Trost, 2010; 

Stukát, 2011). En semistuktrerad intervju utförs enligt en intervjuguide som innehåller frågor 

inom ämnet eller området och den medför att intervjuaren får en beskrivning om informantens 

livsvärld (Kvale & Brinkmann, 2014). Semistrukturerad intervju som metod ger forskaren 

chansen att ställa följdfrågor och även få ett utvecklat svar från informanten (Stukát, 2011).  

För att ta till vara på alla informanters förklaringar och deras egna ord sammankopplat har alla 

intervjuer som genomförts för denna studie spelats in via ljudupptagning. Trost (2010) uppger 

att det finns både för- och nackdelar med ljudinspelning. Till fördelarna hör det faktum att 

forskaren kan lyssna på intervjuerna, samt notera informanternas tonfall och ordval vid 

upprepande tillfällen och sedan skriva ut intervjun ordagrant. Intervjuaren kan koncentrera sig 

på att ställa sina frågor och lyssna på svaren istället för att föra anteckningar. Det kan också 

vara svårt att läsa sina anteckningar om de har skrivits slarvigt för hand och man därför måsta 

gissa sig fram vad det står. Nackdelarna med att spela in är att det tar lång tid att lyssna igenom 

inspelningarna och att det är tidkrävande att transkribera, samt att det kan vara besvärligt att 

spola fram och tillbaka för att leta rätt på vissa detaljer. Däremot försvinner detaljer som gester 
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och mimik när inspelning sker och om hela intervjun skrivs ut i skrift försvinner talspråk och 

tankepauser (Trost 2010).  

Intervjuer ska ske på en ostörd plats och även på en plats där informanten känner sig trygg 

(Trost, 2010; Stukát, 2011). Trost (2010) uppger att intervjuer inte bör ske hemma hos 

intervjuaren eftersom det finns risk att informanten känner sig i underläge. Av de anledningarna 

utfördes intervjuerna på den skola där lärarna arbetade och där eleverna studerade. Intervjuerna 

utfördes enskilt så att lärarna inte skulle bli påverkade av varandra eller eleverna av andra 

elever. Risken med att ha gruppintervju är enligt Trost (2010) att den mer tystlåtna informanten 

inte kommer till tals, och om intervjuaren försöker tysta informanten som har den mesta delen 

av taltiden riskerar intervjun bli spänd. Trost (2010) uppger att man aldrig får avbryta 

informanten utan att hen ska få prata färdigt innan forskaren tar ordet. Dahlen (2015) uppger 

att det är viktigt att ge informanten respons och ge hen tid till reflektion. Det är även viktigt att 

intervjuaren bekräftar att hen har förstått vad som sagts (Dahlen, 2015).   

Egentligen är det inte så stor skillnad mellan att intervjua vuxna och barn. När ett barn intervjuas 

finns det dock några faktorer att tänka på. Ett barn har ofta svårt att sitta stilla och koncentrera 

sig en längre stund och det medför att intervjuerna har en benägenhet att bli korta. En annan 

faktor är att det är viktigt att ställa konkreta frågor om händelser och beteenden (Trost, 2010). 

En intervjuguide som används vid semistrukturerade intervjuer är en strukturerad lista över 

vilka frågeställningar som ska beröras. Frågorna gör det möjligt för forskaren att ta del av 

informantens berättelse, och en semistrukturerad intervjuguide ger också möjlighet till 

flexibilitet. Trots att intervjun inte är strukturerad kan en intervjuguide vara det. 

Forskningsfrågorna ska inte vara så specifika att det kan hindra alternativa idéer, och det är 

viktigt att frågorna är relevanta för studien. Frågorna ska vara språkligt begripliga för den 

personen som intervjuas och de ska inte vara ledande (Bryman, 2018).  

5.3 Observation 

Observation ses som ett pålitligt datainsamlingsmaterial när information om grupper ska 

behandlas och forskningsfrågorna bygger på vad som faktiskt händer i en situation. Fördelen 

med en observationsstudie är att observatören inte är beroende av deltagarnas förmåga att dela 

information utan de ger istället information genom sitt handlande. En observation gör det lättare 

att studera ”svårare” grupper till exempel barn eller individer som inte kan förmedla sig verbalt 

(Hammar Chiriac & Einarson, 2013). Stukát (2011) skriver att observation som metod är bra 

för att ta reda på vad människor gör och inte bara vad det säger att de gör. Nackdelen med 

observation är att det tar lång tid och att det är svårt att observera människors tankar och känslor 

(Stukát, 2011). 

Direkt observation beskrivs av Bryman (2018) som en observation som grundar sig på att 

observera det som händer när det händer. Fördelen med denna metod är att observationen 

händer i realtid och att det inte blir någon tidsfördröjning mellan registreringen och händelsen. 

Han uppger också att det är vanligt att använda hjälpmedel, exempelvis observationsscheman, 

vid observationer.  I denna studie har ett observationsschema och två tidtagarur använts 

(Bryman, 2018). Enligt Hammar Chiriac och Einarson (2013) finns olika sätt att observera. När 

gruppen som observeras är medveten om att observatören finns med i rummet och endast 
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befinner sig där för att observera, benämns det observatör som deltagare (Hammar Chiriac & 

Einarson 2013). I denna studie var eleverna medvetna om att de observerades och att de inte 

kunde få någon hjälp av mig. Stukát (2011) uppger att forskaren på förhand vet vad hen söker 

för data och vad det är som observeras (Stukát, 2011). Under observationerna i klassrummet 

kan forskarens närvaro påverka både lärarnas och elevernas beteenden på så vis att de kan agera 

på ett annat sätt av de normalt gör (Repstad, 2007).  

Ett observationsschema är på förhand strukturerat efter utvalda fenomen som är relevanta för 

de beteenden som eftersöks. Relevanta observationer och beteenden för denna studie är vem 

som får ordet, tar ordet och bemötandet (Hammar Chiriac & Einarsson, 2013). Att ha ett tydligt 

utformat observationsschema är viktigt när en observation sker. Observationsschemat måste 

vara tydligt utformat för att observatören ska veta vad som ska observeras och ett 

observationsschema ska vara lätt att använda (Bryman, 2018). Ett tydligt observationsschema 

gör att observatören enbart behöver markera när respektive beteende visar sig (Hammar Chiriac 

& Einarsson, 2013). Observationsschemat för observationerna var utformat efter syftet med 

denna studie, och observationsschemat var lättöverskådlig. 

5.4 Urval 

För att begränsa lokaliseringen av kommuner, skolor, lärare och elever valdes alla ifrån samma 

kommun, vilket hör till urvalskategorin bekvämlighetsurvalet (Hartman, 2004). När sedan 

urvalen av skolor gjordes skickades ett mejl ut via kommunens kundtjänst som i sin tur skickade 

det vidare till rektorerna. Det gav inget resultat och vändningen blev att kontakta lärare ur den 

egna bekantskapskretsen för att få informanter. Därav byttes även inriktning på årskurs, från 

årskurs 4 till årskurs 5. Att välja informanter ur den egna bekantskapskretsen tillhör även det 

bekvämlighetsurvalet (Hartman, 2004).  

Vid studiens start bestämdes det att det skulle vara två pojkar och två flickor ur varje klass som 

skulle intervjuas – ett så kallat stratifierat urval eftersom det var lika många av varje kön. För 

att välja ut dessa elever fick de i samtyckesbrevet kryssa i om de kunde tänka sig delta i studien 

eller inte. Utifrån de elever som kryssade i att de kunde delta skrevs namnen upp på lappar, 

flickor respektive pojkar, och sedan valdes eleverna ut slumpmässigt (Larsen, 2009). 

I första klassen som har fått namnet Jordgubbe fanns det 23 elever varav 15 pojkar och åtta 

flickor. En pojke var sjuk vid observationstillfället. I klass Hallon fanns det 22 elever varav 13 

pojkar och nio flickor. I klass Blåbär fanns det 22 elever varav 13 pojkar och nio flickor. I klass 

Smultron fanns det 23 elever varav 14 pojkar och nio flickor. En pojke var sjuk vid 

observationstillfällena.  

Om en studie innehåller ett stort bortfall blir den mindre tillförlitlig, men det finns ingen exakt 

regel för hur många procents bortfall som kan göra en studie mindre tillförlitlig (Stukát, 2011). 

Denna studie hade endast två bortfall på fyra klasser och åtta observationer. Det ska inte göra 

studien mindre tillförlitlig. 

5.5 Praktiskt genomförande 

Alla elever och deras vårdnadshavare fick tillgång till ett samtyckesbrev där de fick godkänna 

om eleverna fick delta i observationsstudien för sina vårdnadshavare och dessutom var villiga 
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att delta. De fick också kryssa i om eleverna var intresserade av att dela i en intervju. På samma 

sätt fick lärare samtycka till att delta i studiens olika delar. Alla observationer utfördes i 

klassernas hemklassrum och dokumenterades endast med ett observationsschema. Jag satt 

antingen längst bak i klassrummet eller längst fram i ett hörn med observationsschema och 

tidtagare. Lektionerna i klass Jordgubbe och Blåbär utfördes under två halvklasser vardera, 

därför namngavs de som Jordgubbe och Blåbär 1 och 2 under resultatdelen. Jag observerade 

talutrymmet och tog tid under respektive halvklass eftersom eleverna var färre. Klass Hallon 

och Smultron observerades vid två tillfällen vardera, en för att observera talutrymmet och en 

för att dokumentera taltiden. Alla lektioner utspelade sig under 40 minuter och lektionerna 

utspelades utifrån samma upplägg när jag dokumenterade talutrymmet och taltiden. Alla 

intervjuer spelades in genom enbart ljudupptagning. Lärarintervjuerna skedde i arbetsrummet 

eller i ett grupprum vilket kunde göra att det fanns några störningsmoment runt omkring men 

inte så att det störde intervjun i sig. Elevintervjuerna skedde i grupprum under skoldagen. Även 

här blev det lite störningsmoment när elever pratade högt när de gick förbi i korridoren eller att 

det blev rast.  

5.6 Forskningsetiska principer 

Forskningsetiska principer finns formulerade som krav. Exempelvis finns det en huvudfokus 

på individskyddskravet. Det innebär att personer som deltar i studier skyddas från otillbörlig 

insyn eller kränkning (Vetenskapsrådet, 2017).  

Informerat samtycke 

Ett informationsbrev har skickats ut till alla berörda lärare, elever och deras vårdnadshavare via 

rektorer. I informationsbrevet beskrevs studiens syfte, vilka som omfattas av studien, att 

deltagandet är frivilligt och att det kan avbrytas när som helst, vilken roll läraren ska ha, att 

några elever kommer att intervjuas, att jag skulle spela in intervjuerna i form av ljudupptagning 

och avslutningsvis att inget namn eller ort ska förekomma i studien.  

Grundregeln för att en studie får utföras på en person gäller det att informanten har gett sitt 

samtycke till att delta. Ett samtycke gäller bara om informanten har fått information om 

forskningen. Därför är det viktigt att alla informanter får information om studiens innehåll samt 

om deras rättigheter. Efter att de har fått informationen kan de välja om de vill delta eller inte 

och att de kan avbryta sin medverkan när de vill. Ett samtycke ska optimalt ske både muntligt 

och skriftligt (Vetenskapsrådet, 2018): ”Idealet är alltid att den som forskningen gäller ska vara 

informerad om att han eller hon är föremål för forskning och i normalfallet också skriftligen ha 

samtyckt” (Vetenskapsrådet 2017. s. 26).   

De krav som finns på vad en informant ska få information om innan samtycket skrivs på är den 

övergripande planen för forskningen, syftet med forskningen, vilka metoder som kommer att 

användas, vem som är huvudman för forskningen, att deltagandet är frivilligt samt att en 

informant kan avbryta sin medverkan när de vill (Vetenskapsrådet 2018). Om barn under 15 år 

ska ingå i en studie krävs det att deras vårdnadshavare får ta del av informationen om studiens 

syfte och sedan ge ett samtycke om att deras barn får delta i studien. Barnet måste själv också 

ge sitt samtyckte till att delta. Om en inspelning används krävs det att barnet och 

vårdnadshavaren får information om hur det kommer att gå till (Vetenskapsrådet, 2018). 
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Konfidentialitet 

Enligt Vetenskapsrådet (2017) är det vid en observation forskarens ansvar att förebygga att 

informanternas identitet kommer att röjas och även om det kan upplevas svårt är det nödvändigt: 

”Konfidentialitet är en mer allmän förpliktelse att inte sprida uppgifter man fått i förtroende och 

innebär skydd mot att obehöriga får del av uppgifterna” (Vetenskapsrådet, 2017. s. 40). 

Informanterna som deltar i denna studie kommer inte benämnas med varken namn eller ort. Det 

enda som kommer att nämnas är kodnamn för klass, lärare och elever vid redovisning av både 

observationer och intervjuer. Intervjuinspelningarna kommer att förvaras väl så att inga 

obehöriga kommer åt att lyssna.  

6 Resultat 
Nedan redovisas resultatet av det insamlade materialet. Materialet består av såväl 

observationsmaterial som intervjuutskrifter. Det kvantitativa resultatet presenteras med 

utgångspunkt i observationerna och det kvalitativa resultatet presenteras med utgångspunkt i 

utskrifter av lärar- och elevintervjuerna.  

6.1 Observationer 

Observationerna skedde i fyra klasser, en lektion för att dokumentera talutrymmet och en 

lektion för att dokumentera taltiden i varje klass. Varje klass kommer att avidentifieras och 

varje klass får istället ett kodnamn – Jordgubbe, Hallon, Blåbär och Smultron.  

Fördelning av talutrymmet  

Observationen i klass Jordgubbe 1 varade i 40 minuter och inleddes med att barnen först skulle 

komma på plats och att jag fick presentera mig. Lektionen innehöll högläsning och även 

diskussion, först i par och sedan högt för resterande i klassen om frågor som läraren förberett. 

Eleverna satt flicka och pojke bredvid varandra men eftersom det var fler pojkar bildades en 

pojkgrupp och alla elever turades om att läsa. Först fick eleverna berätta vad som hade hänt i 

boken för att friska upp minnet och sedan påbörjades läsningen och de fick läsa så mycket de 

själva ville.  Läraren använde inga hjälpmedel när hon fördelade ordet, utan det fördelades 

genom att ge ordet till eleverna. Alla elever fick komma till tals vid minst ett tillfälle. 

Talutrymmet i Jordgubbe 1 visade att ordet fördelas jämnt mellan könen när de fick ordet med 

en procentuell fördelning på 50% mot 50%. Däremot tog pojkarna ordet vid fler tillfällen och 

procentuellt blev fördelningen 82% av tillfällena för pojkarna och 18% för flickorna. (Bilaga 6, 

diagram 1). Pojkarna fick fler tillsägelser och tillsägelserna gav resultat eftersom eleverna 

tystnade vid alla tillfällen utom ett då en elev argumenterade mot läraren. Eleven tystnade dock 

efter en kort stund.  

Observationen i klassen Jordgubbe 2 varade i 40 minuter och hade samma upplägg som lektion 

Jordgubbe 1. Eleverna fick börja med att återberätta vad som hade hänt i boken. Under den 

tiden fördelades ordet bland de som räckte upp handen. Sedan fick de i tur och ordning som de 

satt läsa så mycket de ville. Under lektionen diskuterade eleverna de frågor som läraren hade 

förberett genom att först samtala i par som de satt och sedan valde läraren ut vem som skulle få 

tala. Mätning av talutrymmet i Jordgubbe 2 visade att pojkarna fick ordet vid 61% av tillfällena 

och flickorna fick ordet vid 39% av tillfällena. Pojkarna talade rakt ut vid 57% och flickorna 
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vid 43% av tillfällena. (Bilaga 6, diagram 2). Vid sammanslagning av Jordgubbe 1 och 2 blev 

resultatet att pojkarna fick ordet vid 56% av tillfällena och flickorna vid 44% av tillfällena. 

Pojkarna talade rakt ut vid 71% av tillfällena och flickorna vid 29% av tillfällena. (Bilaga 6, 

diagram 3). Läraren behövde bara ge eleverna tillsägelser vid några få tillfällen, och då det 

hände tystade de. När pojkarna och flickorna talade rakt ut gav hon respons till flickorna vid ett 

tillfälle mer än till pojkarna.  

Observationen i klassen Hallon varade i 40 minuter och inleddes med att barnen skulle komma 

på plats, att läraren berättade upplägget på lektionen och att jag fick presentera mig. När 

lektionen började skulle eleverna först läsa en text i helklass för att sedan reflektera kring den. 

Läraren var noga med att dra namnlappar med elevernas namn och ingen handuppräckning 

förekom. Under tiden de läste var eleverna lugna och tysta, det var bara eleven som hade ordet 

som läste och det hände sällan att någon annan elev fällde in en kommentar.  

Mitt under lektionen kom det oväntat in en kvinna i klassrummet och tog över lektionen för att 

berätta om årets försäljning av majblommor. Det medförde att talfördelningen med hjälp av 

namnlapparna upphörde och det blev något slags frågestund och diskussion. Direkt kvinnan 

kom in i klassrummet började pojkarna att prata rakt ut, även om det oftast bara var några korta 

inlägg. Kvinnan försökte fördela ordet mellan eleverna genom att peka på dem som hade 

händerna i luften. Vid några tillfällen gav hon respons på pojkarnas ”tala rakt ut - frågor”, men 

hon ignorerade dem oftast. Av de tillfällen hon tillrättavisade pojkarna tystande de oftast direkt. 

Det var vid några tillfällen som flera pojkar talade samtidigt och fyllde ut sina klasskompisars 

svar eller föregående talares åsikt, och även om det var korta svar eller kommentarer bidrog det 

till att pojkarnas ”tala-rakt-ut” kolumn fylldes med observationsstreck (se bilaga 5). Flickorna 

däremot satt mestadels tysta, men några talade rakt ut vid några få tillfällen under tiden kvinnan 

var samtalsledare. De fick dock ingen tillsägelse utan hon besvarade dem istället. Medan 

kvinnan fortfarande var kvar i klassrummet pratade över halva klassen samtidigt, vilket 

medförde att läraren fick ryta åt eleverna att tystna och det hjälpte. 

Efter att kvinnan lämnat klassrummet fick läraren kontroll på klassen väldigt snabbt och lugnet 

lade sig över klassrummet. Läraren fortsatte att ställa frågor och fördelade ordet med hjälp av 

namnlapparna. Under observationen utmärkte sig en pojke i klassen. Han ville väldigt gärna 

komma med kommentarer och prata rakt ut och han bidrog till att kategorin ”pojkarna tar ordet” 

fylldes vid majoriteten av tillfällena. När lektionen avbröts och gick från strukturerad till 

ostrukturerad, blev det en stor skillnad i både talutrymmet och även stämningen i klassrummet. 

Mätningen av talutrymmet i klass Hallon visade att pojkarna fick ordet vid 59% av tillfällena 

och flickorna vid 41% av tillfällena. Pojkarna talade rakt ut vid 84% av tillfällena och flickorna 

vid 16% av tillfällena (Bilaga 6, diagram 4). 

Observationen i klass Blåbär 1 varade i 40 minuter och fördelade sig på att barnen skulle komma 

på plats samt att jag fick presentera mig. Själva lektionen var upplagd med diskussion enligt 

EPA (enskilt, par, alla) och filmvisning i 9,5 minut med efterföljande diskussion om filmen. 

Eleverna var fördelade i enkönade par redan från start. I början av lektionen fördelade läraren 

talet genom att ge ordet till eleverna, men övergick relativt snabbt till att fördela ordet genom 

namnlappar. Talutrymmet i Blåbär 1 visade att pojkarna fick ordet vid 66% av tillfällena och 

flickorna vid 34% av tillfällena. Pojkarna talade rakt ut vid 94% av tillfällena och flickorna vid 
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6% av tillfällena (Bilaga 6, diagram 5). Läraren fick ge pojkarna tillsägelser vid fler tillfällen 

men de ignorerades vid de flesta tillfällen när de talade rakt ut. Under observationen gav läraren 

fyra pojkar tillsägelser att vara tysta, varav tre tystnade direkt medan en av dem fortsatte att 

argumentera mot läraren. Kort därpå tystnade även den pojken  

Observation i klassen Blåbär 2 varade i 40 minuter och hade samma upplägg som Blåbär 1. 

Eleverna satt i enkönade par redan från start. Läraren började även denna lektion att fördela 

ordet slumpvis mellan eleverna efter att de funderat och diskuterat frågan läraren ställt i paret. 

Efter en stund gick läraren över till att dra namnlappar och fördelningen blev relativt jämn 

mellan könen. Under observationen slamsade en del pojkar, både när de skulle svara på frågan 

och när de pratade rakt ut – de kunde till exempel ge varandra blickar för att få andra pojkar att 

skratta. Det visade sig tydligt när läraren fick ryta ifrån ordentligt. Läraren uttryckte att det var 

slamsigt och att den andra gruppen skötte sig och inte alls behövde göra till sig utan de tog 

uppgiften på allvar. Pojkarna blev tysta men de fortsatte att prata rakt ut, dock inte på samma 

slamsiga nivå. Många pojkar hade en negativ inställning när deras namn blev draget via 

namnlapparna. Ofta kunde de säga ”men nej, åh nej vad jobbigt”.  Det var svårt att avgöra om 

de tyckte att de var jobbigt att svara eller om de bara var för att få uppmärksamhet. Mätningen 

av talutrymmet i Blåbär 2 visade att pojkarna fick ordet vid 57% och flickorna vid 43% av 

tillfällena. Pojkarna talade rakt ut vid 90% av tillfällena och flickorna vid 10% av tillfällena 

(Bilaga 6, diagram 6). Vid sammanslagning av Blåbär 1 och 2 blev resultatet att pojkarna fick 

ordet vid 61% och flickorna vid 39% av tillfällena. Pojkarna talade rakt ut vid 91% av tillfällena 

och flickorna vid 9% av tillfällena (Bilaga 6, diagram 7). 

Observationen av talutrymmet i klassen Smultron varade i 40 minuter och fördelade sig på att 

barnen fick hämta svenskboken och komma på plats samt att jag fick presentera mig och 

slutligen på grupp- och helklassdiskussioner. Eleverna satt med sina svenskböcker medan 

läraren påbörjade lektionen och ställde frågor som först skapade en helklassdiskussion. Under 

diskussion använde lärare strategin att de som räckte upp handen fick svara. Efter 

helklassdiskussionen fick eleverna i grupp under ganska lång tid diskutera frågorna tillsammans 

för att komma fram till svaren. Läraren gav en elev i gruppen ordet och sedan fick de andra 

eleverna fylla på om det behövdes. Namnstickorna användes vid tre tillfällen och vid alla 

tillfällen blev det pojkar som fick ordet. Resultatet av talfördelningen var jämn och det var de 

tre namnlapparna som bidrog till att pojkarna fick ordet vid fler tillfällen. Talutrymmet i klass 

Smultron visade att pojkarna fick ordet vid 53% av tillfällena och flickorna vid 47% av 

tillfällena. I den här klassen talade både pojkarna och flickorna rakt ut ganska jämnt fördelat – 

pojkarna talade rakt ut vid 47% och flickorna vid 53% av tillfällena. (Bilaga 6, diagram 8). 

Läraren ignorerade flickorna mer men samtidigt gav hon dem respons när de pratade rakt ut vid 

fler tillfällen än pojkarna.  

Sammanfattning av talutrymmet i alla fyra klasser  

Den totala fördelningen av talutrymmet i alla fyra klasser. 
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Diagrammet visar att pojkarna får ordet vid fler tillfällen än flickorna. Det är pojkarna som pratar rakt 

ut vid fler tillfällen än flickorna men de ignoreras också vid fler tillfällen. Läraren svarar pojkarna vid 

fler tillfällen och samtidigt är det pojkarna som får flest tillsägelser. Vid majoriteten av tillfällena tystnar 

de men tio pojkar ignorerar lärarens tillsägelser. Att ha i åtanke är att pojkarna är 19 fler än flickorna. 

Procentuellt: Får ordet – pojkarna 57%, flickorna 43%. Tar ordet – pojkarna 78%, flickorna 22%. Och 

totalt när båda är sammanslagna blir procenten fördelat på 68% för pojkarna och 32% för flickorna. 

Fördelning av taltiden  

Taltiden i Jordgubbe 1 dokumenterades under samma lektion som observationen av 

talutrymmet i Jordgubbe 1. Alla elever läste ungefär lika länge under högläsningen och eftersom 

det var fler pojkar fick de längre taltid under läsningen. Under diskussionen blev taltiden 

jämnare mellan könen. En bidragande orsak till det kan vara att flickorna hade utförligare svar 

och därför talade under längre tid medan pojkarnas svar var kortare. Resultatet i Jordgubbe 1 

visade att taltiden var tämligen jämn. Pojkarna talade 53% av taltiden och flickorna 47% av den 

totala taltiden bland eleverna (Bilaga 7, diagram 1). 

Taltiden i Jordgubbe 2 dokumenterades under samma lektion som talutrymmesobservationen 

av Jordgubbe 2. Även denna lektion fick eleverna läsa så mycket som de ville. Under 

diskussionen hade de allra flesta flickor även denna observation utförligare svar och talade 

under längre tid. De flesta pojkar hade kortare svar men det fanns någon enstaka pojke som 

hade ett längre svar. Resultatet av taltiden i Jordgubbe 2 visade att pojkarna talade 56% av 

taltiden och flickorna 44% av elevernas totala taltid (Bilaga 7, diagram 2). Det totala resultatet 

i klass Jordgubbe visade att pojkarna talade 54% och flickorna 46 % av elevernas taltid (Bilaga 

7, diagram 3). 

Observation av taltiden i klassen Hallon hade samma upplägg som observationen av 

talutrymmet i klassen. Eleverna läste en text och diskuterade den efteråt. Även denna lektion 

använde läraren sig av namnlappar och drog namnen. En pojke höjde handen trots att 

namnlapparna användes men han fick ordet ändå. Eftersom läraren använde namnlappar fick 

alla elever komma till tals vid minst ett tillfälle och under tiden läraren drog namnlapparna var 

taltiden tämligen jämn men när diskussionen påbörjades och namnlapparna slutade användas 

började pojkarna tala rakt ut. De talade ofta men hade däremot korta svar och fyllde även på 
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varandras svar. Några få flickor utnyttjade chansen att tala när de fick ordet och de talade under 

lite längre tid. Flickorna utförde arbetet de blivit tillsagda att göra medan några pojkar inte 

gjorde som läraren sade. Resultatet av taltiden i Hallon visade att pojkarna talade 61% av 

taltiden och flickorna 39% av elevernas totala taltid (Bilaga 7, diagram 4). 

Taltiden i klassen Blåbär 1 dokumenterades under samma lektion som 

talutrymmesobservationen i Blåbär 1. Det som framkom vid helklassdiskussionen var att 

pojkarnas taltid var nästan dubbelt så lång som flickornas och en bidragande orsak till det kan 

vara att pojkarna fick komma till tals vid fler tillfällen. Två av fyra flickor fick tillfälle att berätta 

vad de hade att säga medan de andra två gav kortare svar. Även om pojkarna talade rakt ut vid 

flera tillfällen blev inte taltiden så lång och en bidragande orsak till det kan vara att pojkarna 

gav korta svar men vid fler antal tillfällen. Resultatet av taltiden i Blåbär 1 visade att pojkarna 

talade därmed 64% och flickorna 36% av elevernas totala taltid (Bilaga 7, diagram 5). 

Taltiden i klassen blåbär 2 dokumenterades under samma lektion som 

talutrymmesobservationen i Blåbär 2. Under helklassdiskussionen var det inte så stor skillnad 

på taltiden mellan pojkar och flickor trots att pojkarna var fler. En bidragande orsak kan vara 

att flickorna talade längre och hade mer faktabaserad information medan pojkarna tillförde 

många men korta svar. Läraren gav pojkarna följdfrågor vid flera tillfällen men det var bara 

korta svar läraren fick tillbaka. Flickorna däremot fick inga följdfrågor. När eleverna 

diskuterade i par var det flickorna som diskuterade längre medan pojkarna genomförde en snabb 

diskussion och de övergick därefter till ett eget samtalsämne. Resultatet av taltiden i Blåbär 2 

visade att taltiden var tämligen jämnt fördelad mellan könen: pojkarna talade 51% av taltiden 

och flickorna 49% av elevernas totala taltid (Bilaga 7, diagram 6). Det totala resultatet av 

taltiden i klass Blåbär visade att pojkarna talade 57% av taltiden och flickorna 43% av elevernas 

totala taltid (Bilaga 7, diagram 7). 

Observation av taltiden i klass en Smultron hade samma upplägg som vid observationen av 

talutrymmet. Först skulle eleverna diskutera det som stod i svenskboken i grupp och sedan 

helklass. Eleverna fick diskutera frågorna läraren ställde i helklass utifrån svenskboken och 

även sitta tillsammans i gruppen och komma fram till ett svar. När eleverna diskuterade i 

helklass valde läraren elever utifrån dem som räckte upp handen. Det var inte några långa 

invändningar eleverna gav när de fick ordet, men det fanns några pojkar och flickor som fick 

tillfälle att förklara vad de menade. Det gick dock inte att avgöra om flickor eller pojkar hade 

mer utförliga svar när de talade. Även denna lektion använde läraren namnstickorna vid fyra 

tillfällen och oturligt nog (som läraren uttryckte det under lektionen) var det fyra pojknamn som 

drogs. Innan namnstickorna användes var taltiden jämn men den ökade för pojkarna när 

stickorna användes. Resultatet av taltiden i Smultron visade att det var tämligen jämnt fördelat 

mellan könen, men en liten fördel för pojkarna. Pojkarna talade 53% av taltiden och flickorna 

47% av elevernas totala taltid (Bilaga 7, diagram 8). 

Sammanfattning av taltiden i alla fyra klasser. 

Den totala taltiden i alla fyra klasser.  



23 
 

 

Diagrammet visar att pojkarna pratar i ungefär tio minuter längre än flickorna. En bidragande 

orsak till detta resultat kan vara att flickorna var 19 färre än pojkarna. Procentuellt: Pojkarna 

talade 56% och flickorna 44% av den totala tiden. 

 

6.2 Lärarintervjuer 

Nedan presenteras lärarna och intervjuerna med dem. 

Lärare A är en kvinna i 50-års åldern och har arbetat som lärare i snart 32 år varav ytterst få år 

utanför mellanstadiet (årskurs 4–6). Hon har snart arbetat i två år i jordgubbarna. Det finns totalt 

23 elever i klassen fördelat på 15 pojkar och åtta flickor, varav en pojke var sjuk under 

observationerna. 

Lärare B är en man i 30-års åldern och har arbetat som lärare i årskurs 4–6 i drygt två och ett 

halvt år och med klassen Hallon i ungefär åtta månader. I Hallon finns det totalt 22 elever varav 

14 pojkar och åtta flickor.  

Lärare C är en kvinna i senare 30-års åldern och har arbetat som lärare i tolv år fördelat på 

högstadielärare, SVA-lärare och speciallärare, men senaste två och ett halvt åren på 

mellanstadiet. Med klassen Blåbär har hon arbetat i ungefär en och en halv termin. I Blåbär 

finns det totalt 22 elever varav 14 pojkar och åtta flickor.  

Lärare D är en kvinna i senare 30-års åldern och har arbetat som lärare i ungefär åtta år. Hon 

har undervisat i klassen Smultron i två år och i klassen går det totalt 23 elever varav 14 pojkar 

och nio flickor varav en pojke var sjuk under observationerna. 

6.2.1 Talutrymme och taltid 

Lärare A berättar att det är svårt att säga några specifika tillfällen inom svenskämnet som något 

av könen dominerar men vid värdegrundsfrågor kan det vara flickorna som pratar lite oftare. I 

hennes klass tycker de flesta flickor om att dela med sig av sina egna erfarenheter, men det 

finns även pojkar som också vill dela med sig. I klassen finns det även många pojkar som gillar 

att läsa som då får mycket utrymme. Hon berättar att hon är medveten om att lärare väntar 

ungefär 0,8 eller 0,9 sekunder innan talet fördelas och med detta säger hon att lärare måste tänka 

på och bli bättre på det för att alla elever ska få en chans att tänka. ”I de bästa världar skulle 

man vilja att barnen pratar mer” (Lärare A, 27 mars 2019). Samtidigt har lärare B svårt att 

komma på någon situation då något av könen dominerar talutrymmet lite extra men säger: 
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Om vi skulle ha en diskussion om någonting som har hänt på rasten eller något liknande där 

man ska prata med dem om hur man ska uppföra sig eller mot andra eller vad det kan vara, vid 

sådana situationer har jag en känsla av att det är killarna, de har varit mer inblandade i 

situationerna och därför mer involverade i att prata om det efteråt (Lärare B, 27 mars 2019).  

Pojkarna dominerar när de har idrott, uppger lärare D men inom svenskämnet är det ganska 

jämnt och hon påpekar att det är beroende på individen. 

När lärare B fördelar ordet utan att använda några hjälpmedel går han på känsla: ”Det är inte så 

att jag räknar i huvudet heller utan nu känns det som att det var länge sedan hon sa någonting, 

då kan jag fråga rätt ut till vem som helst” (Lärare B, 27 mars 2019). Innan Lärare C brukar 

ställa frågor brukar hon kunna tänka att den som vill svara får svara. Hon berättar också: 

Har jag några luriga frågor som jag tänker att det här känner sig inte alla bekväma med att svara, 

då tänker jag att jag kör vanlig handuppräckning och så kollar jag några stycken, och så ser jag 

till att alla dom får prata och sen vid andra tillfällen då alla ska kunna svara på frågorna, så att 

säga, då kan jag mer lotta ut att vem som helst kan få prata (Lärare C, 28 mars 2019). 

Lärare C berättar också att skolans lärare i skrivande stund läser om hur de ska arbeta med 

öppna frågor, sådana frågor som elever inte ska svara fel på.  

Vi ska ha öppna frågor som man kan inte svara fel på, exempelvis frågor hur tänkte du när, eller 

vad lärde du dig av den här filmer. Sådana frågor brukar jag kunna använda mig av ofta, och då 

kan jag dra lappar, och då spelar det ingen roll, man kan säga vad som helst, ”huden är största 

organet”, ” det finns hår på huden” eller liknande (Lärare C, 28 mars 2019). 

Hon berättar att även om eleven väljer att svara: jag lärde mig ingenting så är det om än tråkigt 

svar i alla fall ett svar. Trots att hon har många tystlåtna elever i klassen uppger hon att de inte 

är rädda för att prata men att de drar sig lite för att prata. Drar hon elevernas namn med hjälp 

av namnlapparna säger de alltid någonting även om det är lite kort och försiktigt. Lärare D 

brukar innan hon ställer en fråga tänka:  

Ja jag tänker att jag ska ha en så jämn fördelning, men i och med att det inte är så många som 

är aktiva så blir det en snäv fördelning, samma tjejer och samma killar som svarar, eh och då 

får man som läsa av dom, man lär sig som se att dom här kan det här, men de vill inte räcka upp 

handen och då ger jag dem ordet. och ibland tar jag fram burken. Och då drar jag några lappar. 

Men ofta vet jag redan innan vem som kan svaret (Lärare D, 25 april 2019). 

Lärare D uppger att hon redan innan vet vilka som kan svaret, och det beror enligt henne på att 

hon har lärt känna klassen under den tid hon har undervisat dem. Lärare D berättar att om hon 

har för svåra frågor får klassen diskutera dem i grupp.  

Lärarna har lite olika tankar om talfördelningen mellan flickor och pojkar. Lärare A berättar att 

i hennes klass finns det många som vill prata och har svårt att vänta och lyssna. Men hon berättar 

att det är vissa individer, speciellt pojkar och även en speciell pojke som tar stort utrymme i 

klassen, och hon berättar att pojkarna nästan tar för mycket plats och att de till slut inte kan få 

ordet för att de vill prata hela tiden. Men hon uppger att det är pojkarna som pratar vid flest 

tillfällen. ”Jag tänker eftersom det är nästan dubbelt så många pojkar så det är klart att de tar 

mer utrymme och pojkarna tar som mer slamsutrymme och flickorna tar mer kunskapsutrymme 

nästan” (Lärare A, 27 mars 2019). Lärare B uppger att hans känsla först sade att det är pojkarna 
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som pratar vid flest tillfällen men ändrar sig och säger att det är ganska jämnt fördelat mellan 

könen. ”Jag skulle säga att det är ganska jämnt, det är min känsla, lite övervägande mot killarna 

kanske… men nej, men jämnt är min känsla” (Lärare B, 27 mars 2019). Till skillnad från lärare 

B berättar lärare C att hon försöker fördela talutrymmet så att alla ska komma till tals men hon 

skulle gissa att pojkarna pratar vid fler tillfällen än flickorna ”För de pratar mer oannonserat så 

att säga, utan att få talutrymmet så tar de det ändå” (Lärare C, 28 mars 2019). Lärare D berättar 

att hon har ungefär sex-sju elever som pratar hela tiden, det är mest flickorna som vill prata i 

hennes klass. 

Lärare A berättar att det är pojkar som talar rakt ut vid fler tillfällen än flickorna. Flickorna talar 

mer sällan rakt ut men att det händer och när de väl gör det uppger hon att flickorna är lättare 

att tillrättavisa. ”De som pratar rakt ut tillrättavisar jag och då får de inte ordet ” (Lärare A, 27 

mars 2019). Lärare B och C delar lärare A:s åsikt om att pojkarna pratar rakt ut vid fler tillfällen 

än flickorna. ”Det är mycket, mycket, mycket mer killarna” (Lärare B, 27 mars 2019). Lärare 

D å andra sidan har en annan åsikt, hon säger att hon har några elever som talar rakt ut men hon 

uppger att det är jämnt fördelat mellan pojkar och flickor.  

Ehm… alltså det är väldigt olika faktiskt… ehm… det finns en del elever som alltid pratar rakt 

ut och ibland får dom göra det och ibland säger jag till dom, sen finns det elever som aldrig 

pratar rakt ut förutom någon gång, händer det så är jag inte lika hård mot dom och de har vi 

pratat om i klassen också. Då kan de som pratar mycket rakt ut tycka att det är orättvist samtidigt 

som dom förstår att dom tar mycket talutrymme, så vi har intressanta diskussioner om det 

(Lärare D, 25 april 2019). 

Eleverna tar emot tillrättavisningar på olika sätt, uppger lärare A. En del tar emot det på ett bra 

sätt och tystnar och räcker istället upp handen, ”då har man fått dem dit man vill på något sätt, 

medan andra kan bli lite irriterade, så det är olika hur de reagerar. Därför är det viktigt att göra 

olika också” (Lärare A, 27 mars 2019). Lärare B berättar att när han ger en flicka en tillsägelse 

så tystnar hon generellt direkt och de tar enligt honom emot tillsägelsen på ett betydligt bättre 

sätt. Han berättar att han igenomsnitt får säga till pojkarna fem gånger mer än flickorna. 

Du hör till exempel killarna de flesta säger - men han då, och pekar på någon annan eller skyller 

på någon annan och tycker att det är någon annan som har gjort fel, varför säger du inte åt den 

och den. Det hör du väldigt sällan från en tjej. Och det slår mig nu, de använder typ inte det 

(Lärare B, 27 mars 2019). 

Lärare C är inne på ungefär samma linje som lärare B. I hennes klass uppger hon att det är mer 

mot pojkarna hon behöver ge tillsägelse men att det även förekommer bland flickorna. 

Flickorna sitter oftast lugnt och stilla och väntar på sin tur. ”Kanske finns två till tre tjejer som 

är lite liknande, att de går på men jag vet inte, de märks inte av som i den stora mängden som 

killarna som har liknande sätt” (Lärare C, 28 mars 2019). Däremot delar hon inte lärare B:s 

åsikt om att pojkarna skyller på varandra. ”Det är nog utspritt över båda könen, det är alltid lätt 

att peka på någon annan. För det är alltid någon annan som börjar (Lärare C, 28 mars 2019). 

Samtidigt uppger lärare C att pojkarna upplever henne som orättvis eftersom hon ” säger åt 

pojkarna mer än flickorna. Vilket stämmer, jag säger ju åt pojkarna mer än flickorna, tänker jag 

också. men huruvida det är orättvist…” (Lärare C, 28 mars 2019). Flickorna å andra sidan har 

inte uttalat sig så vad hon har hört. Hon uppger att hon kan få säga till flickorna på skarpen 
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ibland men att de inte käftar emot. Precis efter att hon sagt detta går hon tillbaka till att pojkarna 

anser att hon är orättvis. ”Nej, men jag håller nog med att jag säger till pojkar mer än flickor 

men jag tycker inte själv att jag är orättvis” (Lärare C, 28 mars 2019).  

Syftet med att eleverna talar rakt ut uppger lärare A att de inte vill vara elaka mot varandra, ”De 

är istället ivriga” (Lärare A, 27 mars 2019). Lärare C å andra sidan uppger att eleverna vill ha 

hjälp med någonting och att de inte har tid att vänta. Hon berättar att pojkarna som talar rakt ut 

kan i vissa fall göra det för att trigga varandra. ”Då kan de starta med att en säger en grej, det 

är felstavat där, sedan kommer nästa, ah det är felstavat där, sen kommer tredje och så vidare, 

det bara sprider sig” (Lärare C, 28 mars 2019). 

Alla lärare har liknande strategier för att bemöta de elever som talar rakt ut. Alla lärare använder 

tillsägelser i olika tonlägen. ”Ibland säga till, i vanliga ton, ibland till och med i lite lägre ton så 

att den som pratar kan fortsätta prata under tiden jag tystar” (Lärare B, 27 mars 2019). ”Ibland 

måste jag ju säga till, och ibland måste jag till och med ryta till. Jag tänker nog att jag kan ha 

måste göra alla dom stegen mot tjejer och killar. Men just i min klass är det nog mer mot killarna 

som jag behöver använda det” (Lärare C, 28 mars 2019). Alla lärare uppger också att de 

använder någon form av gester eller kroppsspråk. ”När någon elev pratar rakt ut kan jag sätta 

upp handen mot den eleven för att visa att den eleven ska vara tyst” (Lärare A, 27 mars 2019). 

Lärare D säger sig också sätta upp handen för att dämpa elever som talar rakt ut: 

Ibland kan jag som sätta upp handen eller nu måste vi respektera den som pratar eller nu vill jag 

höra vad den här personen säger, eller att jag markerar det. De som pratar rakt ut de har man ju 

som redan sagt till, då brukar det räcka med att man tittar på dem, för då blir de som oj, just det, 

jag ska inte prata och så tystnar de (Lärare D, 25 april 2019). 

Alla lärare uppger också att de på ett eller annat sätt brukar ignorera eleverna för att inte ge dem 

uppmärksamhet och beteendet fortsätter.  

Man kan ha som strategi att om det är någon som håller på sådär mycket kan man ha som strategi 

att nonchalera, för att försöka släcka beteendet. Att försöka ge uppmärksamhet på ett annat sätt 

än på just det sättet (Lärare A, 27 mars 2019). 

Lärare B uppger att han ignorerar för att inte ge dem uppmärksamheten: ”Ibland brukar jag 

ignorera dem för att inte ge dem uppmärksamheten och ibland sträcker jag fram handflatan som 

en signal att eleven ska tystna” (Lärare B, 27 mars 2019). Lärare C uppger att hon ignorerar 

dem för att de ska tystna: ”Ibland ignorerar jag och fortsätter och tänker att det här slutar” 

(Lärare C, 28 mars 2019). Lärare D uppger att om det inte har med lektionen att göra kan hon 

ignorera eleverna: ”Det beror ju på vad det är, det kan ju komma någon random fråga mitt på 

en lektion som absolut inte har med lektionen att göra, och den brukar jag sällan besvara (Lärare 

D, 25 april 2019). 

Lärare A berättar att i halvklass kan det vara mer okej att tala rakt ut, det är så pass få i halvklass 

att det inte händer så mycket. Hon uppger själv att hon är mindre sträng med att tysta eleverna 

när det är halvklass. Men i helklass kan hon vara strängare eftersom det lätt blir lite rörigare. 

Lärare B berättar att han ibland får avbryta hela lektionen för att det blir en minidiskussion. Han 

uppger att sådana tillfällen bromsar upp och lektionen blir hackig: 
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Så det där försöker jag att överväga om det är värt att stanna upp för att ta det här eller 

inte, och det känner jag att jag måste bli bättre på, på något sätt, men det när eleverna 

pratar måste också bli bättre. Jag ser som att det är ett delat ansvar, både mitt och 

elevernas (Lärare B, 27 mars 2019).  

 Lärarna är lite oense och även osäkra på hur taltiden i klasserna fördelas.  

Ja jättesvårt att svara på, jag skulle tro att pojkarna har mer samtalstid, fast kanske, jag vet inte. 

Jag kan inte säga att jag såhär, i och med att dom är så många fler tänker jag att det är så… 

(Lärare A, 27 mars 2019). 

Lärare B är inte riktigt inne på samma linje som lärare A, han uppger att taltiden generellt är 

jämn mellan könen. Han använder oftast namnlappar som hjälpmedel ”Kör man det tillräckligt 

länge då jämnar det ut sig” (Lärare B, 27 mars 2019). Han berättar hur han tänker kring strategin 

att använda namnlapparna och fördelningen av talutrymmet och taltiden eftersom flickorna är 

betydligt färre:  

Du får ju procentuellt att varje elev får 5% var, och då är det som det är, det vore ju konstigt att 

bara låta tjejerna prata mer bara för att de är mindre till antal, det tycker jag. Det är snarare så 

jag ser det att varje elev oavsett ska få höras (Lärare B, 27 mars 2019). 

Lärare C uppger att hon har både talstarka och tysta elever av båda könen i klassen. Flickorna 

har längre inlägg när det gäller värdegrundsfrågor och liknande. ”Flickorna utvecklar sina svar 

lite längre än vad killarna gör, men om man tänker sig ljud och sådant då dominerar nog killarna 

taltiden tror jag” (Lärare C, 18 mars 2019). Däremot berättar lärare D att taltiden är ganska 

jämn i klassen. ”Det är ganska lika. Det beror ju också på att i den här klassen är det några tjejer 

som tar ordet, så det är hyfsat lika tycker jag ändå, men det är ju fler killar” (Lärare D, 25 april 

2019). Hon uppger att flickorna har utförligare svar när de berättar men varför det är så är hon 

lite osäker på men hon tänker att det har med deras personlighet att göra. Hon berättar att hon 

har pojkar i klassen som också kan utveckla sina svar men att flickorna gör det mer. 

6.2.2 Lärarnas talfördelningstrategier 

Alla lärare uppger att de använder den klassiska handuppräckningen som en 

talfördelningstrategi. ”Jag försöker att jobba bort den här räcka upp handen principen men 

ibland är det ju så att det blir att räcka upp handen, och det man tänker är hur man ska fördela 

ordet, så är det ju” (Lärare A, 27 mars 2019). Lärare B går på känsla när han fördelar ordet vid 

handuppräckning: 

”Då blir det någon slags känsla man går på. Det är inte så att jag räknar i huvudet heller utan nu 

känns det som att det var länge sedan hon sa någonting, då kan jag fråga rätt ut till vem som 

helst (Lärare B, 27 mars 2019).  

Lärare D är inne på ungefär samma linje som lärare B. ”Jag försöker nog hela tiden tänka på 

vilka som har pratat så det inte blir samma person att det, det blir ju lite samma också” (Lärare 

D, 25 april 2019). Ingen av lärarna uppger någon speciell fördel med handuppräckningen utan 

det är en talfördelningstrategi som bara finns. Däremot är både lärare C och D var överens om 

nackdelarna med handuppräckning:  



28 
 

Skulle jag bara använda handuppräckning då är det bara några stycken som skulle få komma 

till tals. De andra eleverna är ganska bekväma med att bara hänga med på tåget. De skulle sitta 

och vara nöjda med situationen, och de skulle nog inte riktigt lyssna på vad jag säger heller för 

dom skulle veta att jag bara tar dom som räcker upp handen i så fall.  (Lärare C, 28 mars 

2019). 

Lärare D uppger att hon lär sig ganska fort vilka elever som räcker upp handen: 

Nackdelen är att det blir samma personer, men det lär man känna ganska fort, man vet ju vilka 

det är. Det är nästan alltid samma personer som räcker upp handen. Och det är klar skulle jag 

bara köra det så är det bara de som pratar (Lärare D, 25 april 2019). 

Alla lärare uppger att de använder namnlappar eller namnstickor mer eller mindre ofta för att 

fördela ordet. Lärare D uppger att hon använder namnlapparna varje dag. Lärare B har inte lagt 

märke till att eleverna slappnar av och tappar fokuseringen på lektionen efter att deras namn är 

dragna, inte så att det stör övriga klassen i alla fall. Efter en stund berättar han att det är en liten 

baksida att de kan slappna av: 

Det jag gör är att när jag drar en lapp lägger jag den åt sidan och när jag har gått igenom hela 

högen då tar jag upp dem igen och blandar, då kan det bli att den elev som drogs sist blir först 

igen, så du kan bli två gånger i rad. Och jag tror inte att alla har koll när högen är slut, för det 

har jag märkt att – va? jag har ju redan gjort, när någon har blivit dragen igen (Lärare B, 27 

mars 2019).  

Lärare C uppger att hon har en konstig känsla när hon använder namnlapparna:  

Då borde man ju tänka att man kan dra allas namn, sen tycker jag av någon lustig anledning när 

jag kör de här lapparna så har jag kört igenom en gång till. Det känns som att det är samma 

personer som får prata mycket ändå, det ska ju som inte vara det, men det känns så ibland 

(Lärare C, 28 mars 2019). 

Fördelarna med namnlapparna eller namnstickorna är enligt lärare A att alla elever är hänger 

med på lektionen och inte tittar ut genom fönstret:  

Den stora fördelen med stickorna är att, då blir alla så där ”åh det kanske blir jag” som att man 

på något sätt väcker dem, om de går att väcka, vissa är svåra. Det kan vara nästan som att ta 

fram den där bruken så kan man märka att någon tänker ”oj, nu kan det blir jag”, som att man 

inte bara kan sitta och kolla ut genom fönstret (Lärare A, 27 mars 2019). 

Lärare B uppger att eleverna är på tå när namnlapparna används: 

Fördelarna med lappmetoden är att alla är på tå. Det kan bli jag när som helst, och att man inte 

behöver tänka på att fördela ordet, då blir det vad det blir och kör man det tillräckligt länge då 

jämnar det ut sig (Lärare B, 27 mars 2019).  

Fördelarna med namnlapparna enligt lärare C är att alla får säga någonting. Lärare D uppger att 

eleverna utmanas att svara eftersom många elever sitter med svaret i huvudet.  

Nackdelarna med namnlapparna är enligt lärare D: ”Om jag tar fram burken, de som inte vill 

prata tycker det är jättejobbigt, är det min tur nu, exempelvis (Lärare D, 25 april 2019). Däremot 

uppger lärare A att det inte finns någon stor nackdel med stickorna. Hon uppger att det skulle 

kunna vara att hon inte hinner igenom alla stickor under lektionen men att det då är bra att 
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variera sig och använda exempelvis handuppräckningen samtidigt. Lärare B uppger att 

namnlapparna kan vara tidskrävande: 

Nackdel med lappar är väl att det kan bli att, det kan vara ganska tidskrävande, alltså om du får 

en svår övning eller en svår mening att översätta eller vad det kan vara, så kan det hända att om 

man inte är vaken då som lärare att man får dra två lappar. Till exempel en elev med dyslexi 

kan få en hyfsat tung mening så då blir det som ett dilemma hur mycket man ska hjälpa på 

traven och hur mycket tid ska man låta det ta. Och hur bekväm blir den här eleven, det blir en 

fallgrop (Lärare B, 27 mars 2019). 

Lärare C uppger att hon inte kan styra över vilken elev som får vilken fråga: 

Jag tänker mig att nackdelen är att det blir lite grand slumpen som styr och då kan jag absolut 

inte tänka vilken fråga kan den här eleven känna sig bekväm med och svara på. Samtidigt kan 

de känna sig lite ditsatta kanske, och att det blir en obekväm situation (Lärare C, 28 mars 2019).  

Lärarna hade olika tankar om för- och nackdelar med handuppräckning och namnlappar. Vissa 

lärare sade ungefär samma sak fast med andra ord. 

Alla lärare utom lärare B uppger att de arbetar mycket med par- eller gruppdiskussioner och 

använder någon form av EPA (tänk Enskilt, i Par och slutligen tillsammans med Alla). Lärare 

A berättar att hon arbetar mycket med att eleverna får tala med den de sitter med för att de ska 

få chansen att diskutera sig fram till ett svar och förbereda sig för att dela med sig till resten av 

klassen. Vid sådana tillfällen kan hon ge ordet till vem som helst. ”Då har alla fått förbereda 

sig och det gäller att försöka lära dem att ta den muntliga delen av lektionen på allvar” (Lärare 

A, 27 mars 2019). Lärare C och D diskuterar ofta i grupper för att alla röster ska bli hörda. 

Sen har vi en ganska öppen diskussion i klassen, hur tänker de när någon gör såhär… vi kan 

ibland sitta i ring och ibland kan det hända att flickorna kan uttrycka att de får för lite plats på 

idrotten till exempel, och hur de ska göra och så vidare (Lärare D, 25 april 2019). 

Fördelarna med att tala med den du sitter med uppger Lärare A vara att alla får chansen att prata 

och dela med sig och ta del av varandras tankar och även att de blir enklare att delta i 

helklassdiskussionen, att rädslan minskar om man är osäker på svaret innan den har diskuterats 

med någon annan. ”Sedan får jag fördela ordet mellan grupperna, och jag kan till och med göra 

så att i gruppen vänder jag mig till en elev jag tycker är lite tyst så jag får höra den rösten” 

(Lärare A, 27 mars 2019). Däremot kan hon inte komma på någon nackdel med strategin.  

Enligt lärare A finns det faktorer som påverkar hennes talfördelning: 

Man vill ju att alla ska få komma till tals. Att det är ett klassrum där alla får höras och, det är 

klart att man är så, helt plötsligt så räcker någon upp handen som inte brukar göra det, då är 

man (knäpper med fingret) ruskigt snabba att nypa på den. Då vill man verkligen att den ska få 

prata. Jag tänker om jag tänker på det här med flickor och pojkar, jag tror jag försöker göra det, 

man har ju hört att pojkarna ja men de tar stort utrymme, att man ska tänka på det (Lärare A, 27 

mars 2019). 

Men samtidigt är Lärare A lite kluven i frågan om talutrymmet med tanke på att hon har fått 

besked från kommunen att pojkarnas resultat blir sämre och sämre, därför uppskattar hon när 

pojkarna väl visar ett kunskapsintresse. Lärare B berättar att en faktor bakom valet av 
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användandet av namnlapparna är att det inte ska bli så stökigt. Han berättar även om vilka 

faktorer som ligger bakom användandet av handuppräckningen:  

Namnlapparna är bra för att man inte ska prata i mun på varandra, för att få någon slags ordning 

på det hela, och handuppräckning använder jag mer vid, ja vad ska jag säga typ… spontana 

diskussioner eller så. Jag använder lapparna i högre grad när det är något som är planerat (Lärare 

B, 27 mars 2019). 

De faktorer som påverkar lärare C när hon fördelar ordet utan namnlapparna är att hon försöker 

tänka varannan, men att det inte riktigt blir rättvist eftersom pojkarna är fler till antalet. Hon 

använder även en strategi kallad ”basket” och är inspirerad William och Leahy (2015). 

Sen ser jag väl om det är fler som vill komma till tals. Jag brukar också göra så att man bara får 

säga en del i ett svar så att jag kan ha fler som kan svara, - säg en av hudens funktioner, och sen 

får en elev säga en grej och sedan nästa elev får då frågan -vet du något mer? eller en tredje 

eller fjärde grej (Lärare C, 28 mars 2019).  

Lärare A berättar att hon anser att det är taskigt att kasta sig på en tyst elev utan att hen har fått 

chansen att förbereda sig men för att lyfta en ”tyst” elev anser hon att tala med en kompis är en 

bra strategi:  

På något sätt att prata med sin kompis, jag gör nog ganska mycket så. För då tycker jag att jag 

har gett dem chansen att förbereda sig. Stickor kan också, jag tycker det är likadant med 

stickorna, jag tar sällan stickorna och säger ”när blev Gustav Vasa kung” och så ska den eleven 

svara och har ingen aning. Så skulle jag aldrig göra, för det tror jag inte på. Utan då är det alltid 

så att de pratar med varandra innan jag tar stickorna. Jag tror inte att genom att misslyckas då 

inför hela gruppen är inte rätt strategi utan det blir ju bara dåligt (Lärare A, 27 mars 2019). 

Lärare B uppger att det kan vara blygheten hos de ”tysta” eleverna som gör att de inte vill tala, 

men vid de allra flesta tillfällena får han ett svar på frågan av de tysta eleverna. Lärare B 

pointerar också att många elever gärna slipper svara om de kan. Men för att lyfta de ”tysta” 

eleverna kan han välja elever som inte räcker upp handen: 

Jag kan fråga, säg att vi har gått igenom övningar typ en stencil och vi ska gå igenom den 

tillsammans då kan jag fråga elever bara spontant om jag inte använder namnlappar. Jag väljer 

vem jag frågar utan att de räcker upp handen, då kan jag i sådana fall välja de elever som inte 

räcker upp handen (Lärare B, 27 mars 2019). 

En strategi lärare C använder för att fånga upp ”tysta” elever är att först låta eleverna öva sig i 

att prata genom att diskutera i grupp: 

Jag brukar tänka att man kör diskussioner i par så att alla får chansen att komma till tals i en 

mindre grupp. Jag tänker då att har man diskuterat fram svaret på frågan det gäller så är ju 

sannolikheten högre att man vågar svara sen, för man har ju kollat av med några kompisar. Och 

man vet ju att det är nog det här så vi tänker lika vi fyra i alla fall (Lärare C, 28 mars 2019).  

För att lyfta de tysta eleverna brukar Lärare D välja ut vilka elever som får tala. ”Det har vi 

pratat om i klassen att jag bara kan ge någon ordet och ibland även ta ögonkontakt med de tysta 

eleverna för att förbereda dem” (Lärare D, 25 april 2019). Men för att lyfta de ”tysta eleverna 

berättar hon:  



31 
 

Det är ju mer att gå runt och lyssna, och prata med dem och har de gruppdiskussioner då kan 

man höra, och då kan man få sitta med dem lite extra, för det är ju inte ett kunskapskrav att prata 

i klass, utan det är ju mer att jag ska kunna se kunskaperna (Lärare D, 25 april 2019).  

Lärarna använder gruppdiskussioner för att lyfta de ”tysta” eleverna för att de ska få chansen 

att förbereda sig inför helklassdiskussioner.  

6.2.4 Sammanfattning 

Lärare A berättade att det var pojkarna som talade vid flest tillfällen och att de även pojkarna 

som hade slamsutrymmet medan flickorna hade kunskapsutrymmet. Hon berättade även att det 

var flickorna som gärna ville dela med sig av sig till resten av klassen. Lärare B, C och D 

uppgav att talfördelningen var jämnt fördelad mellan könen. Alla lärare utom lärare D uppgav 

att det var pojkarna som pratade rakt ut vid flest tillfällen. Lärare D uppgav att det var jämnt 

fördelat mellan könen. Alla lärare beskrev att de använde gester med bland annat händerna. 

Alla uppgav även att de oftast säger åt de elever som pratade rakt ut i olika tonlägen eller att de 

ignorerade dem. Lärare B och C uppgav att de även kunde ge eleverna blickar för att ge dem 

en tystande signal. Lärare B uttryckte även att han kunde avbryta hela lektionen för att föra en 

diskussion om hur de beter sig.  

Lärare B och D uppgav att taltiden var ganska jämnt fördelat, lärare D påpekade att det kunde 

ha att göra med att flickorna gjorde utförligare svar när de väl talade eftersom flickorna var 

mindre till antal. Lärare C var också inne på att det var flickorna som hade längre inlägg när de 

väl talade men hon var också inne på att det var pojkarna som talade längst eftersom de gjorde 

mest ljud och liknande. Lärare A var osäker men hon svarade att pojkarna talade längst eftersom 

de var fler pojkar i klassen.  

Alla lärare använde sig av den klassiska handuppräckningen och namnlappar eller stickor som 

strategier för att fördela ordet i klassrummet, andra mer och andra mindre ofta. Lärare A 

försökte arbeta bort handuppräckningen och stället använde hon strategin att eleverna fick prata 

med den de satt med. Lärare A uppgav att det var bra att kombinera stickorna och prata i par. 

Även lärare C och D använde sig av par eller gruppdiskussioner, de använde även strategin där 

de själva valde elever som skulle få svara. 

Fördelar eller möjligheter med namnlapparna eller stickorna var enligt lärare A och B att de 

slapp fördela ordet och att det var slumpen som fick den avgörande rollen. De var också inne 

på att eleverna var mer aktiva och att de var medvetna om att de kunde bli dragna när som helst. 

Lärare C var berättade att alla elever fick möjligheten att komma till tals, medan lärare D uppgav 

att eleverna utmanades av namnlapparna. Lärare A lyfte att alla får komma till tals när strategin 

prata i par användes och att de kunde hjälpa den osäkra eleven.  

Lärare A berättade att en nackdel med stickorna var att hon inte hann igenom alla lappar och 

att alla elever inte kom till tals. Lärare B var berättade att namnlapparna kan vara tidskrävande. 

Lärare C var inne på att det hon inte kunde styra över vilken fråga som vissa elever kunde känna 

sig bekväma med, samtidigt som lärare D var inne på att de elever som inte pratar så mycket 

kan tycka att namnlapparna var jättejobbigt. Nackdelen med handuppräckningen var lärare C 

och D inne på samma linje, att endast de som räckt upp handen skulle komma till tals.  
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Alla lärare berättade att namnlappar var en bra strategi för att lyfta de tysta eleverna eftersom 

alla får möjligheten att prata när de dras. Lärare A, C och D berättade att sitta i grupp eller par 

och diskutera var en bra strategi. Lärare A berättade att hon var snabb att ge den tysta eleven 

ordet om hen räckte upp handen. Och lärare D kunde ge ordet till den elev som satt tyst utan att 

hen räckt upp handen, och de hade de pratat om innan. 

6.3 Elevintervjuer 

Nedan presenteras elevernas intervjuer och de har alla fått kodnamn. 

6.3.1 Talutrymme och taltid 

Alla pojkar uppger att de brukar räcka upp handen för att få ordet i klassrummet. När Anders 

inte får ordet när han räcker upp handen brukar han tänka: ”Jag visste det ju, jag visste det ju” 

(Anders, 27 mars 2019). Bertil berättar att han kan smyga fram till läraren: ”Antingen så räcker 

jag upp handen, men om det bara är någonting som inte hela klassen vill så kanske jag går fram 

till läraren, till exempel under en film eller rast” (Bertil, 27 mars 2019). För att få ordet i 

klassrummet brukar Cesar räcka upp handen även om det inte händer så ofta: 

Ibland, jag brukar inte räcka upp handen så ofta för att få hjälp eller så, till exempel på en 

lektion. En gång fick inte jag hjälp men jag gick inte fram och sa att jag behövde hjälp utan jag 

satt där bak och höll upp handen i typ en kvart, för att hon inte är van att se mig och sen då, jag 

gick inte fram, jag vet inte varför, och då fick jag inte hjälp på lektionen. Fast jag gjorde klart 

det sen (Cesar, 27 mars 2019).  

David brukar räcka upp handen för att få ordet i klassrummet, trots att han inte brukar göra det 

så ofta. ”De få gånger jag räcker upp handen brukar jag få ordet” (David, 27 mars 2019). Enligt 

David kan det ha att göra med att han inte brukar räcka upp handen speciellt ofta och när läraren 

ser det får han ordet. Eskil brukar oftast räcka upp handen för att få ordet: ”Ja, eller ofta, men 

man får det ju inte hela tiden, för det är ju många som räcker upp handen” (Eskil, 28 mars 2019). 

Felix berättar att han gör på olika sätt för att få ordet: ”Haha, det beror på hur jag är, ibland så 

kan jag skrika rätt ut men ibland så räcker jag upp handen” (Felix, 28 mars 2019). Gabriel 

uppger att han brukar vifta i luften: ”Jag räcker upp handen och så här (viftar i luften), jag vinkar 

för då ser hon mig tydligare” (Gabriel, 25 april 2019). Henry brukar räcka upp handen för att 

få ordet i klassen. 

De som kan tala rakt ut är Bertil, Felix och Gabriel. Bertil reflekterar över sitt beteende: 

Det finns gånger som jag ropar rakt ut som, som när, men ibland som när vi hade om 

barnkonventionen idag, då, läraren som jag hade, då sa jag rätt ut, typ så här, ja men vilken 

grupp var det jag skulle ha, och då svarade jag blå rakt ut. Så hon visste det. Men jag brukar 

inte prata rakt ut, kanske omedvetet (Bertil, 27 mars 2019). 

När Felix talar rakt ut får han ofta kommentaren från läraren: ”De säger att jag ska vara tyst och 

typ räcka upp handen, eller det beror på hur högt jag pratar” (Felix, 28 mars 2019). Däremot 

uppger Gabriel att han inte brukar tala rakt ut så ofta men att det kan hända ibland.  

Alla pojkar utom David och Felix uppger att de är nöjda med taltiden de får i klassrummet, de 

uppger att de inte har reflekterat över sin taltid. Däremot uppger Bertil att han är nöjd med 

taltiden men inte alltid: ”Ibland så kanske jag tog upp handen först med jag blev sist att prata, 
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då hade någon berättat det jag ville säga, men annars så känns det helt okej faktiskt” (Bertil, 27 

mars 2019). Cesar vill tala hela tiden: ”Man vill ju prata hela tiden, men annars är jag nöjd ja…” 

(Cesar, 27 mars, 2019). Taltiden Eskil får är han nöjd med: ”Ja oftast, men ibland kan det vara 

för att vi måste gå vidare för att vi ska passa tiden till rasten eller nått sånt, då kanske man inte 

får berätta eller utveckla så mycket som man hade tänkt” (Eskil, 28 mars 2019). Gabriel berättar 

att han är en pratglad pojke och han berättar att han anser att talutrymmet är bra. ”Jag tycker 

det är bra, jag får prata hur mycket jag vill” (Gabriel, 25 april 2019). Henry är nöjd med 

talutrymmet i klassrummet. ”Jag upplever det som att jag får prata så mycket jag vill” (Henry, 

25 april 2019).  

Alla flickor uppger att de brukar räcka upp handen för att få komma till tals i klassrummet. 

Astrid uppger att hon brukar räcka upp handen: ”Jag brukar inte göra det så ofta, så jag får inte 

så ofta ordet” (Astrid, 27 mars, 2019).  Berit uppger att hon räcker upp handen men att det kan 

vara svårare att få ordet som flicka eftersom de är färre:  

Ofta brukar jag räcka upp handen, ehm... Och så får jag se hur det går, liksom, ehm… För jag 

är ju på tjejernas sida och då är det lite svårt. Då har jag inte något liksom inget att göra på vad 

heter de på… ehm…. När de drar pinnar då har jag inte någon stor chans för jag, det brukar 

hända mig själv att det, att när de drar pinnar brukar jag ofta få läsa sist (Berit, 27 mars 2019). 

Cecilia uppger att hon gör olika för att få ordet i klassrummet: ”Jag räcker upp handen eller 

väntar på att det är min tur genom namnlapparna” (Cecilia, 27 mars 2019). För att få ordet 

brukar Denise räcka upp handen och får då oftast svara: ”Ibland brukar det vara så att läraren 

ger ordet till tre elever på samma fråga, då får fler prata eller fylla på mitt svar” (Denise, 27 

mars 2019). Erika brukar räcka upp handen och anser att hon får ordet ofta. Fanny uppger att 

hon har två sätt för att få ordet i klassrummet: ”Antingen när de ställer en fråga så räcker jag 

upp handen eller så drar de kort där de står ens namn” (Fanny, 28 mars 2019). Greta uppger att 

hon inte brukar räcka upp handen så ofta: ”Jag räcker upp handen, men jag räcker inte upp 

handen sådär jätteofta men när jag väl gör det får jag ofta ordet” (Greta, 25 april 2019). Hilma 

uppger att hon brukar räcka upp handen för annars blir det orättvist: 

Jag är inte jättebra på att räcka upp handen, men asså jag kan ju räcka upp handen om jag tänker 

såhär, om det är jättemånga som räcker upp handen kan jag också göra det för att annars blir 

det som lite orättvist (Hilma, 25 april 2019). 

För att få ordet i klassrummet kan Astrid tala rakt ut: 

Ibland kan jag säga rakt ut men jag brukar inte göra det så ofta. Vissa i klassen kan säga det rakt 

ut och då kanske det är någon som pratar väldigt mycket av killarna. Då säger lärarna att den 

måste räcka upp handen. Men de som inte brukar göra det så ofta säger läraren istället typ: ja 

exakt, typ så kan det vara ibland (Astrid, 27 mars 2019). 

Även Hilma uppger att hon kan tala rakt ut: ”Om det är till exempel typ jag som kan den frågan 

kan jag prata rakt ut, så det beror lite på” (Hilma, 25 april 2019). 

Astrid uppger lite osäkert om hon är nöjd med sin taltid i klassrummet:  

Ja… (osäkert) jag brukar inte direkt jätte, jätteofta räcka upp handen men ibland gör jag det, 

men det är ju inte alltid man får svara. Men jag tycker att jag får säga det jag vill om det inte 
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var någon annan som sa det jag tänkte säga eller så. Men det är lättare att få prata i halvklass 

(Astrid, 27 mars 2019). 

Taltiden är Berit också osäker på om hon är nöjd med: 

Eh… Ja ibland, men inte så där hela tiden. När man ska få hjälp så kan det oftast vara att det är 

två killar som står där borta och slamsar till exempel, och då måste vår lärare då gå iväg och 

sköta det, så då får jag inte den tid jag ska ha. Det har vi pratat om på utvecklingssamtalet, att 

de går iväg när man får hjälp, och då får jag inte så mycket hjälp, så då måste man gå dit fram 

och tillbaka och hämta, alltså att jag ska fixa så att läraren kommer tillbaka. Det har hänt 

jättemånga gånger på lektioner, men sen måste man, sen glömmer de bort en att de ska komma 

tillbaka till mig så ibland måste man såhär ropa, ”du skulle ju hjälpa mig, jag fick inte klart min 

hjälptid, jag fick inte den hjälp jag behövde, jag lärde mig inte nånting av det där” (Berit, 27 

mars 2019). 

På grund av detta uppger Berit att både hennes uppmärksamhet och talutrymme försvinner. När 

stickorna används och hon inte får ordet men ändå vill berätta någonting brukar hon inte få det. 

Det händer endast om hon får hjälpa någon annan. Cecilia, Denise, Erika och Fanny berättar att 

de är nöjda med taltiden de får i klassen. Greta är nöjd med sin taltid men hon anser att hon bör 

räcka upp handen lite oftare: ”Ja, lite mer kanske, men alltså ibland kan jag inte svaret” (Greta, 

25 april 2019). Hilma uppger att hon är en pratglad flicka och hon är nöjd med sin taltid i 

klassrummet och hon önskar inte att hon hade pratat mer eller mindre: ”Nej, för om jag hade 

velat prata mindre hade jag bara gjort det… Då hade jag nog inte räckt upp handen eller pratat 

rakt ut om jag inte hade velat” (Hilma, 25 april 2019). 

Sammanfattningsvis, Alla elever uppgav att de räckte upp handen för att få ordet. Några elever 

uppgav även att de kan tala rakt ut. Eleverna var förhållandevis nöjd med sin taltid.  

Talfördelningen är Anders osäker på. Han vet inte vilket kön som får tala vid flest tillfällen i 

klassen. Men han uppskattar att det är: ”45% tjejer och 55% killar som pratar rakt ut” (Anders, 

27 mars 2019). Bertil har en känsla av att pojkar och flickor får prata lika ofta. 

Det känns som det. Men det är fler killar i klassen så det blir som automatiskt att killarna får 

prata mer, men om det skulle vara lika så tror jag i alla fall att det skulle vara sådär att killar och 

tjejer får prata lika mycket (Bertil, 27 mars 2019). 

Cesar berättar att talfördelningen är jämn i klassen och han har aldrig uppfattat att det vore 

någon skillnad. David berättar att talfördelningen är ganska lika men inte alltid: ”Några killar 

brukar typ prata mer” (David, 27 mars 2019).  Eskil uppger att både pojkar och flickor får ordet 

vid lika många tillfällen: 

Jag tycker eller alla, både flickor och pojkar får prata, eller om man räcker upp handen så får 

alla ordet oftast, eller det beror ju på om det bara är en sak, då tar ju fröken bara en, men ja 

oftast så, alltså är det många grejer så är variation på vilka som får prata (Eskil, 28 mars 2019). 

Pojkarna talar rakt ut vid fler tillfällen, enligt Eskil, och när han säger det skrattar han: ”Det kan 

nog vara för att flickorna inte vill prata så mycket” (Eskil, 28 mars 2019). Felix uppger att 

pojkar och flickor får prata lika ofta i klassen. Gabriel berättar att talfördelningen i klassen är 

olika: 
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Alltså det är olika, det är flest tjejer som räcker upp handen, men om det är många killar som 

räcker upp handen är det ju oftast de som får prata för vi är ju mer killar i klassen. Killarna 

pratar mer rakt ut för de har som mer åsikter känns det som (Gabriel, 25 april 2019).  

Henry berättar att det är ganska bra när det kommer till fördelningen av talet men han berättar 

att det är pojkarna som får prata lite oftare: ”Det kanske är pojkarna, för att det är mer pojkar 

än flickor i min klass” (Henry, 25 april 2019). Han berättar också att det är pojkarna som talar 

rakt ut vid fler tillfällen i klassen men han vet inte varför. 

Astrid uppger att talfördelningen i klassen är bra, men berättar att pojkarna talar rakt ut vid fler 

tillfällen än vad flickorna gör:  

Alltså i fall vi typ har typ en annan lärare i klassen då är det mer killarna som pratar mer rakt 

ut. Alltså man ska inte prata rakt ut för att då får inte andra prata, och de kanske inte är lika 

blyga och kan prata ut hur mycket som helst och då kommer vi inte få någon lugn och ro i 

klassen. Och det är inte bra att stjäla tid från de blyga. De kan vara för blyga att svara för att 

asså, det i fall man byter skola då kan det bli svårare att få kompisar och sånt om man är ganska 

blyg (Astrid, 27 mars 2019). 

Hon uppger också att hon är en pratglad elev och att det finns pratglada flickor i klassen. När 

pratglada pojkar kommer på tal himlar hon med ögonen och suckar. Pojkarna vill ha mycket 

uppmärksamhet berättar hon. ”Det är ganska uppenbart när de ska påpeka något roligt, eller så, 

och då ser man hur de får blickar eller försöker få blickar från varandra och så de också börjar 

skratta” (Astrid, 27 mars 2019). Astrid ger ett exempel som hann hända medan jag fortfarande 

var kvar på skolan. En elevassist svarade på en elevs fråga och svaret de fick ansåg pojkarna 

vara så roligt att de använde svaret och gjorde sig roliga inför varandra: ”För att verka typ, men 

jag vet inte exakt, jag brukar inte göra så själv men asså, vad heter det, det verkar som att de 

försöker visa sig coola för sina kompisar på det där viset” (Astrid, 27 mars 2019). Berit berättar 

att det är olika hur mycket flickor och pojkar får tala: 

För att killarna är mer och om de drar liksom stickorna så vad heter de, så blir det större chans 

att det blir dom så att för att, det brukar vara när vi har engelskaläraren som när flickorna blir 

dragna sist så brukar inte alla hinna få läsa nånting, utan alla killar hinner läsa och sen får vi typ 

inte läsa någonting (Berit, 27 mars 2019).  

Berit berättar att flickorna brukar få läsa mer men att pojkarna talar mer i klassrummet eller 

talar rakt ut medan flickorna oftast räcker upp handen: ”De triggar ju igång andra. Vara cool, 

jag kan göra det och det. Det är ingen fara liksom, men det har typ varit så sen förskolan, för 

att ingen har lärt sig trots många tillsägelser” (Berit, 27 mars 2019). Hon uppger att istället för 

att få ordet är det ofta någon som skriker rakt ut istället: 

Det kan hända såhär, ”jag vet, jag vet, jag vet”, och då säger vår lärare men räck upp handen. 

Men så fortsätter de att prata, ”men jag vet” och säger svaret så inte ens den som räcker upp 

handen får säga det. Sen får ju den som räckt upp handen ordet och då säger den exakt samma 

sak. Då blir det som ingen nyhet, då blir det inte lika kul att berätta (Berit, 27 mars 2019).  

Alla får prata lika mycket eftersom läraren använder namnlappar och då får alla prata enligt 

Cecilia: ”Ja, jag tror det, de drar ju sådana där kort så det blir alla och sen kör de om” (Cecilia, 

27 mars 2019). Denise uppger också att flickorna och pojkarna får tala lika mycket eftersom 
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namnlapparna används. Hon berättar att det är flickorna som räcker upp handen oftare än 

pojkarna. Pojkarna sitter tysta eller pratar rakt ut istället för att räcka upp handen. ”Även fast 

de vet att de ska räcka upp handen så gör de inte det för de vill typ inte prata” (Denise, 27 mars 

2019). Erika uppger att pojkarna och flickorna får tala lika mycket men hon uppger också att 

det beror på situationen:  

Alltså det beror ju på om pojkar eller flickor räcker upp handen, tex, vi säger att det är tio tjejer 

och tre killar som räcker upp handen då tar läraren varannan, blir det oftast en tjej, eller den som 

räcker upp handen (Erika, 28 mars 2019). 

Fanny berättar att flickorna och pojkarna får prata lika ofta i klassen. Greta uppger att flickorna 

och pojkarna får prata ungefär lika mycket i hennes klass. ”mm… ja, eller det är ju mer killar i 

vår klass, men annars är det ganska lika, eller det brukar vara några som pratar alltså rakt ut 

men det är blandat” (Greta, 27 april 2019). Hilma berättar att hon inte har märkt någon större 

skillnad mellan antalet tillfällen flickorna och pojkarna får ordet utan hon uppger att det är 

jämnt: ”Ja, men det beror ju lite på, om man räcker upp handen eller inte, om det är flera som 

räcker upp till exempel så kan det vara svårare att få ordet om det är en fråga” (Hilma 25 april 

2019). Hon uppger att det är pojkarna som talar rakt ut vid fler tillfällen: ”För att de vill kunna 

bevisa att de kan svara först, att de kan svaret” (Hilma, 25 april 2019). 

Anders uppger att det är flickorna som talar längst eftersom pojkarna har dåligt tålamod.  

För att när de pratar då så har dom alltid alltså saker att tillägga för att de är så kreativa. Såhära 

ja, men 2+2 =4, och tjejerna bah: 1+1 =2 för att en etta plus en etta är två, och sen en etta plus 

en etta det är två, och då blir det två + två (Anders, 27 mars 2019). 

Pojkarna talar längst tid, enligt Bertil:  

Asså, ibland blir det bråk så är det oftast är det killarna som är med i bråken så då är det ju oftast 

killarna som får prata då men, alltså mattelektioner och svenska lektioner så känns det likadant 

fast det känns halverst som flickorna vill prata mindre. Det är några stycken i klassen som vill 

prata mindre och några mer (Bertil, 27 mars 2019).  

Cesar å andra sidan är lite osäker på vem han tror talar längst tid men hans slutgiltiga svar blir 

att det är jämnt fördelat: ”Alla har ju olika saker att berätta, vissa är långa och vissa är inte det” 

(Cesar, 27 mars 2019). 

 

Eskil berättar att han inte vet taltiden, att han inte har kollat på klockan:  

Jag vet inte exakt, men kanske, eller vissa, det beror ju på om man vill prata. Om man kanske 

bara vill säga utan inte utvecklar det så mycket. Vissa flickor i vår klass vill inte prata så mycket, 

alltså de är lite blyga och inte vill prata så mycket (Eskil, 28 mars 2019). 

Pojkarna talar längst tid, uppger Felix: ”Jag tror det är vi killar… jag vet inte varför. Det är vi 

som får typ, jag vet inte, det känns bara så” (Felix, 28 mars 2019). Gabriel å andra uppger att 

taltiden beror på vad ämnet handlar: ”Det är typ att, det beror på vad det är för fråga. Flickorna 

såhär tror jag, alltså såhär… berättar mer svaret, vi killar vi säger typ såhär, två, och de säger 

typ, de plus de blir två” (Gabriel, 25 april 2019). Taltiden har Henry inte någon större 
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uppfattning om men han uppger att det kan vara pojkarna: ”Pojkarna har lite längre versioner 

än tjejerna tror jag.  Det är inte alltid så men oftast” (Henry, 25 april 2019). 

 

Taltiden har Astrid inte funderat på men hon kan tänka sig att det är pojkarna som talar längst: 

”Jag kan tänka mig pojkarna, dom får säga mycket för att det finns dubbelt så mycket pojkar 

som flickor i klassen” (Astrid, 27 mars 2019). Hon uppger att tallängden för respektive kön kan 

variera: ”Ibland kan det vara olika. Ibland har flickorna kortare svar och ibland har pojkarna 

kortare svar, eller längre, det är lite olika ibland” (Astrid, 27 mars 2019). Berit uppger att det 

nog är pojkarna som pratar längst i klassrummet. Hon berättar också att läraren ibland ställer 

följdfrågor:  

De pratar säkert men typ säkert mest i tid fast, men det kan ju vara så här många så här 

följdfrågor på sin fråga till sig själva liksom, och då blir det lite längre tid. Ehm... men oftast så 

ibland så kan det bli kort men det är liksom lite samma, det kan vara långa och korta på båda.  

Kan man säga (Berit, 27 mars 2019). 

Taltiden i klassrummet är olika, uppger Cecilia. Det beroende på vad man talar om, men hon 

uppger att varken pojkarna eller flickorna har mer eller mindre att säga när de talar:  

Det beror ju på vad man pratar om… Om man har mycket att säga eller så. Typ i matte då 

kanske man bara säger svaret, men i engelskan eller nått så måste man kanske säga en hel 

mening eller så (Cecilia, 27 mars 2019). 

Denise, å andra sidan, har inte reflekterat över taltiden i klassrummet: ”Jag har inte tänkt på det. 

Det är typ lika” (Denise, 27 mars 2019). Erika berättar att hon inte har en aning om vem som 

talar längst och att det olika. Hon uppger att varken flickorna eller pojkarna har utförligare svar 

utan det beror på individen. Hon ger ett exempel: 

Alltså det är väl som att man tar lika lång tid och om jag får en jättesvår fråga och jag måste 

förklara den svårt, då tar det lång tid. Men om någon annan får till exempel en lätt fråga som, 

vad heter du, då säger jag bara mitt namn, jättesnabbt. Men om det är någonting längre blir det 

en längre taltid (Erika, 28 mars 2019). 

Under svensklektioner och exempelvis under diskussioner uppger hon att båda könen får prata 

lika länge, uppger Fanny: ”För att det ska vara rättvist” (Fanny, 28 mars 2019). Greta är lite 

osäker på taltiden: Det brukar vara mer tjejer som förklarar lite mer. Jag vet inte riktigt men de 

vill förklara mer” (Greta, 25 april 2019). Hilma uppger att taltiden beror på vad det är för sorts 

frågor: 

Det beror ju också på vad det är för sorts fråga. Om det är bara, typ hur många prickar är det på 

den där tavlan, då har man ju som, a men då vet man ju redan svaret, då kan man bara svara 

kortfattat. Men jag tror faktiskt att det är pojkar som pratar längre. Det känns som de, alltså de 

ska bevisa det, de ska säga det på något speciellt sätt, så att de ska använda såhär konstiga ord 

så att det ska ta längre tid (Hilma, 25 april 2019). 

För att summera: De flesta eleverna ansåg att talet fördelades tämligen jämnt. De flesta elever 

uppgav att det var pojkarna som talade rakt ut vid flest tillfällen. De gav olika svar angående 

taltiden, några ansåg att flickorna hade mer att berätta när de hade ordet, medan några ansåg att 

det var individuellt.  
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6.3.2 Talstrategier enlig eleverna 

Anders berättar att läraren brukar fördela ordet bland de som räcker upp handen och att det är 

den strategi som läraren använder mest: ”Räcka upp handen och ge ordet till alla och ge ordet 

till någon, och om den inte kan ge ordet till någon annan först nästa gång” (Anders, 27 mars 

2019). Han uppger att läraren också använder stickorna för att fördela ordet: ”Det är bara på 

NO- och SO-lektionerna, och om vi ska läsa på engelskan. Då drar läraren lappar så att alla får 

läsa” (Anders, 27 mars 2019). Anders uppger att strategin att dra stickor är en bra metod: ”Det 

är riktigt bra! Men alltså om man lägger tillbaks så blir det så att alla får som säga... Så det är 

som bra, det är inte nackdel med det” (Anders, 27 mars 2019). Handuppräckning är enligt Bertil 

den vanligaste strategin som läraren använder i klassen: 

Lärarna brukar göra så där att gå till den som först räcker upp handen, eller ta den som först 

räcker upp handen. Det finns någon gång som till exempel när två elever sitter och pratar med 

varandra då kan läraren ta dem, för att de inte har någon aning om vad som händer egentligen 

(Bertil, 27 mars 2019). 

 När ingen vill prata brukar Bertils lärare också använda stickorna: 

Jag tycker att det är bättre med handuppräckning, för när det är pinnarna så kan ju vem som 

helst prata, men om de inte vill prata så då kanske de måste prata, och då kanske den känner sig 

dåliga för att de inte tog upp allt, eller något sådant. Så jag tycker det är bättre om man vill prata 

än att bli tvingad (Bertil, 27 mars 2019). 

Flickorna är mer lugna och händer det något så tar flickorna det för sig själva, berättar Bertil: 

”Tjejerna är mer som, om det händer något med dem så tar de det för sig själva, och om de har 

bråkat så tar de det inte för hela klassen som vissa killar kan göra” (Bertil, 27 mars 2019). Cesar 

berättar att handuppräckning och namnlappar är de strategier som läraren använder vid 

fördelning av talutrymmet: ”Jag tror hon bara väljer olika. När vi har engelska så ska någon 

läsa, då tar han fram en sån där glasspinne och drar vem som får prata” (Cesar, 27 mars 2019). 

Cesar tycker om båda strategierna, men de är bra vid olika tillfällen. ”Vid läsning är 

namnlapparna bra att använda medan när det är matte och svara på en fråga där är 

handuppräckning bättre” (Cesar, 27 mars 2019). I Davids klass används namnlappar och 

handuppräckning och han föredrar namnlapparna: ”För då kan alla svara och det typ är mer 

rättvist än att någon räcker upp handen hela tiden” David, 27 mars 2019). Enligt Eskil använder 

lärarna handuppräckning och namnlappar för att fördela ordet:  

Ibland kan de säga att nu ska alla prata eller att asså alla ska ha sin egen åsikt, så att de vet att 

de hänger med på lektionen. Eller de säger räck upp handen och så, sen drar de såna där pinnar 

så att alla ska få prata. Det är både, men rätt så mycket pinnar, men ibland är det pinnar ibland 

handuppräckning (Eskil, 28 mars 2019). 

Han tycker bäst om namnlapparna: ”Jag tycker pinnar eller namnlappar för att då kan alla prata, 

för då får man se att alla hänger med på lektionerna” (Eskil, 28 mars 2019). Eskil är inne på att 

när alla har fått ordet blandar läraren om högen igen och börjar om och då måste han vara med. 

Han berättar att en lärare använder sig av namnlapparna oftare än de andra. ”Han kanske vill 

att alla ska vara med på lektionen, men de kvinnliga lärarna drar också namnlappar, det varierar 

mellan varje lektion kan man säga” (Eskil, 28 mars 2019). Felix berättar att de strategier hans 

lärare använder är handuppräckning och namnlappar. Först säger han att han gillar 
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namnlapparna bäst men ändrar sig: ”Namnlappar tror jag. Eller nej, handuppräckning, för att 

då behöver man inte, ja jag brukar inte vilja säga, eller prata typ” (Felix, 28 mars 2019). Men 

samtidigt känner han sig inte utpekad om hans namn dras via namnlapparna. De strategier 

Gabriel uppger att hans lärare använder är handuppräckning, och läraren kan ge ordet till elev 

som inte hänger med: ”Om hon ser att man inte hänger med eller så, då brukar hon ta den rakt 

ut ibland, fast det är ganska sällan. För att den måste hänga med och då får den ordet” (Gabriel, 

25 april 2019). Henrys lärare använder oftast handuppräckning och även att hon kan välja en 

elev som får ordet: ”Men ibland typ om det är någon som inte har pratat så mycket tar hon den 

även fast man inte räcker upp handen, fast inte så ofta” (Henry, 25 april 2019). Denna strategi 

används inte bara för de som inte talar utan även för att se att alla är med: ”Men ibland typ om 

det är någon som inte har pratat så mycket tar hon den även fast man inte räcker upp handen. 

Fast inte så ofta. Men det känns inte så bra för då tittar klassen på mig” (Henry, 25 april 2019). 

Enligt Astrid brukar läraren använda den klassiska handuppräckningen, stickor, peka på den 

elev som får ordet, tala med den elev hen sitter med, eller helt enkelt ta eleverna i turordning 

som de sitter:  

Jag har inte direkt märkt något speciellt, men räcka upp handen, vänta på din tur kan de säga. 

Men jag vet inte i fall de säger på något speciellt på det viset, det har jag inte tänkt på… Eller 

ibland kan man ta en glasspinne och dra, eller ibland räcker man upp handen, eller så behöver 

ingen räcka upp handen och läraren pekar på vem som ska berätta (Astrid, 27 mars 2019). 

Hon tycker personligen bäst om pinnarna: Glasspinnar det tycker jag är bra, man kan ju råka 

bli valt två gånger, och så. Och då kan folk bli lite sura, och säga – men jag blev ju inte vald, 

men hallå…” (Astrid, 27 mars 2019). En nackdel med stickorna uppger Astrid: ”Fast grejen är 

den att ibland blir man dragen och då får man känslan att nej nu blev jag dragen eller typ så, 

fast då kan man väl bara säga att man inte förstod” (Astrid, 27 mars 2019). 

När de pratar i par och läraren säger att det är deras tur att berätta vad de har kommit fram till 

berättar Astrid: ”Men alltså om man har pratat med den man sitter bredvid och sådär, och då 

säger man att man inte vet. Då kan lärarna bli lite sura och säga men vad har ni gjort då?” 

(Astrid, 27 mars 2019). Att få ordet och inte kunna svaret kan kännas som en skuld berättar 

Astrid: ”Det jag kan tycka känns lite värre är att få den enskilt, för att då blir det liksom den där 

skulden på bara dig, och då blir det värre än att du får det tillsammans med någon annan” 

(Astrid, 27 mars 2019). Berit berättar att de brukar prata i lär-paren, då får paret prata ihop sig 

och sedan berättar läraren vilket par som får ordet. Klassläraren använder mest slumpvis 

handuppräckning medan läraren i engelska och NO använder stickor eller namnlappar:  

Att ja men såhär – snacka med varandra i lärparet. Då snackar man och sen säger hon någon 

random till exempel, vi (mitt par) och då berättar vi och det är som det som händer. Pinnarna 

används mest på NO-lektionerna och när vi ska läsa på engelska (Berit, 27 mars 2019). 

Det finns även negativa aspekter av att använda stickorna eller namnlapparna, enligt Berit:  

Alltså de är väl bra. Men det dåliga är att vi är så lite tjejer i klassen så vi har inte lika stor chans 

till tals när vi är åtta och dem är 14, typ. Majoriteten ligger ju mer på att de ska få den. Men 

annars är det bra men det skulle vara bäst om man var ganska jämlika mellan tjejer och killar 
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att de var nästan lika många för att då blir det som fifty fifty, båda kan få det, det är större 

majoritet på båda (Berit, 27 mars 2019). 

De strategier som läraren använder enligt Cecilia är handuppräckning och namnlappar. Cecilia 

uppger att hon tycker bäst om namnlapparna: ”Det blir lugnare i klassen och det pratas inte rakt 

ut lika mycket (Cecilia, 27 mars 2019). Cecilia upplever inte att namnlapparna hämmar hennes 

taltid: ”För att det blir ju om igen. Och de som kanske inte vågar räcka upp handen får ändå 

säga någonting och då lär dom sig mer. De vågar svara, men om de inte vet svaret så får dom 

ändå svaret (Cecilia, 27 mars 2019). Handuppräckning och namnlapparna är de strategier som 

läraren använder enligt Denise: ”De har handuppräckning och drar korten. Korten är bra för då 

får alla chansen att prata” (Denise, 27 mars 2019). Handuppräckningen tycker hon också om 

men hon berättar om nackdelen: ”Det är ju också bra. Asså, vissa kanske inte kan just den saken 

det handlar om och då räcker man inte upp handen, och då får man oftast inte ordet” (Denise, 

27 mars 2019). Erika berättar att hennes lärare använder handuppräckning, fördelar ordet och 

använder namnlappar.  Vissa lärare väljer en elev som får svara på frågan och vissa tar flera 

elever. ”Men alltså de tar ju bara en som får svara på frågan och vissa tar flera. Flera är bättre 

eftersom då kan man få flera svar som man kan utveckla” (Erika, 28 mars 2019). Erika föredrar 

antingen namnlappar eller handuppräckning. ”Eftersom om man bara ger ut ordet kan man som 

mena det till någon specifik och det blir som lite slumpmässigt” (Erika, 28 mars 2019). Erika 

uppger att det bästa med namnlapparna är att det: ”blir som att alla kommer att få svara när 

högen är slut, så att då blir det mer rättvist” (Erika, 28 mars 2019). Eftersom pojkarna är fler 

berättar Erika att talfördelningen skulle bli jämnare om det hade varit fler flickor: 

Alltså det hade varit jämnare om det hade varit så att man drog lappar, men om man bara tar 

handuppräckning så tror jag det hade varit lika, för att det finns några som vill prata och några 

som inte vill prata (Erika, 28 mars 2019). 

De strategier Fannys lärare brukar använda sig av är handuppräckning och namnlappar. Hon 

föredrar namnlapparna: ”Att dra lappar, då vet man inte riktigt vem det är. Blir jag dragen så 

följer jag med på lektionen, jag slappnar inte av” (Fanny, 28 mars 2019). De strategier som 

Gretas lärare använder är handuppräckning, och strategin där läraren väljer elev. ”Ja de som 

inte pratar så mycket brukar hon säga typ, säga namnet på en elev och då får den läsa” (Greta, 

25 april 2019). Enligt Greta händer det även om den eleven inte har handen i luften. Men hon 

uppger också att de som brukar prata mycket brukar få svara: ”Om det är någon som pratar 

mycket så får de svaret också. i fall det inte är någon annan som kan” (Greta, 25 april 2019). 

De strategier som Hilma uppger att hennes lärare använder för att fördela ordet är mestadels 

handuppräckning: ”Det är väl om någon typ ”ta mig, ta mig”, då tar hon inte den personen utan 

den som sitter tyst och lugnt och räcker upp handen” (Hilma, 25 april 2019). En annan strategi 

uppger hon vara när någon elev som inte brukar prata så mycket:  

Om det till exempel är någon som inte brukar prata så jättemycket så kan det vara så att, a men, 

nu är det den personen som får prata och säger elevens namn. Och så får den personen prata 

även om den kanske inte ville det, bara för att alla ska få prata lika mycket (Hilma, 25 april 

2019). 

Den sista strategin hon kommer på är att de får sitta i grupper och diskutera en kort stund så att 

alla får komma till tals.  
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Alltså ibland brukar vi få sitta, om det är många som räcker upp handen kan vi få sitta och 

diskutera i smågrupper för vi sitter oftast fyra och fyra, eller tre och tre vid borden, och då brukar 

vi få diskutera ungefär en minut om hur vi tycker om den här grejen (Hilma, 25 april 2019).  

Hilma uppger att hon tycker bäst om handuppräckning: 

Alltså hellre räcka upp handen för då blir det som att man har kommit på det själv, för annars 

kan det ju vara någon annan som har sagt det jag har sagt till läraren. Det känns som lite fel, för 

då blir det som att den personen inte kan det och då blir det som lite fusk, eller inte fusk men, 

man lär sig som inte själv då. Man får som komma på själv (Hilma, 25 april 2019). 

Sammanfattningsvis: Alla elever var överens som att lärarna använde handuppräckning som 

främsta talfördelningstrategi, medan majoriteten uppgav att namnlappar också används. Några 

elever uppgav också att de fick diskutera i grupp. Eleverna uppgav olika anledningar till vilken 

strategi de tyckte bäst om. 

6.3.4 Sammanfattning  

Alla elever var överens om att de brukade räcka upp handen för att få ordet. Berit, Cecilia och 

Fanny berättade också att de kunde få ordet genom att bli dragna genom namnlapparna medan 

inga pojkar lyfte detta. De elever som ansåg sig vara de som ofta räckte upp handen var bland 

flickorna Astrid, Berit, Cecilia, Denise, Erika, Fanny och Hilma. Bland pojkarna var det Anders, 

Bertil, Felix, Gabriel och Henry. Greta, Cesar och David uppgav att de inte brukade räcka upp 

handen så ofta och det var fler flickor som räckte upp handen. 

 

Bland de elever som ansåg sig tala rakt ut var bland flickorna Astrid och Hilma, och hos 

pojkarna var det Bertil, Felix och Gabriel. Alltså var det fler pojkar som ansåg sig tala rakt ut. 

Bertil däremot brukade kunna smyga fram till läraren om han ville någonting. Astrid berättade 

att det var lättare att få ordet i halvklass och det var det ingen annan elev som har lyfte. Samtidigt 

uppgav alla elever att de var nöjda med sin egen taltid, det var bara Greta som önskade att hon 

räckte upp handen oftare, men hon ansåg sig ändå nöjd som det var. 

 

Alla flickor utom Berit uppgav att talfördelningen var bra fördelad. Berit berättade att det var 

olika beroende på situationen, flickorna läste mest och pojkarna talade mest. Bland pojkarna 

var alla utom Anders överens om att talfördelningen var bra eftersom Anders inte hade någon 

uppfattning. Alla flickor utom Greta var överens om att det var pojkarna som talade rakt ut vid 

flest tillfällen. Greta uppgav att det var blandat i hennes klass. Bland pojkarna var alla utom 

Cesar och David också överens om att det var pojkarna som talade mest rakt ut. Cesar och 

David hade ingen uppfattning om vem som talade rakt ut vid flest tillfällen. Sammanfattningsvis 

var båda könen överens om att talfördelningen var bra i sina klasser och att det var pojkarna 

som talade rakt ut vid flest tillfällen.  

 

Astrid, Berit och Hilma var de flickor som uppgav att pojkarna talade längst. Astrids anledning 

var att de var betydligt fler pojkar i klassen, Berit angav ingen förklaring och Hilma berättade 

att det var för att de talade mer konstiga ord för att fylla ut meningen. Greta å andra sidan 

uppgav att det var flickorna som talade längst eftersom hon berättade att flickorna hade 

utförligare svar. Cecilia och Erika uppgav att de inte visste vem som talade längst och att 
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samtalstiden var beroende på individ och frågans utformning om det krävdes långa eller korta 

svar. Denise och Fanny uppgav att det var ganska jämnt fördelat i klassen. Anders berättade att 

det var flickorna som talade längst av den anledningen att de var mer kreativa. Felix och Gabriel 

var inne på att flickorna hade utförligare svar när de talade, men Felix berättade också att det 

var pojkarna som hade den mesta taltiden i klassen. Gabriel var inne på att det berodde på vad 

det var för fråga. Både Bertil och Eskil var inne på att flickorna inte riktigt vill tala i klassen 

men samtidigt var Eskil osäker på taltiden och berättade att det berodde på individerna själva. 

Medan Henry uppgav att det var pojkarna som talade längst.  Samtidigt uppgav Bertil och Cesar 

att det var jämnt fördelat och David hade ingen uppfattning. 

Det fanns inga direkta mönster från flickornas sida eftersom det bara var tre av de åtta flickorna 

som uppgav att det var pojkarna som talade mest. En flicka uppgav att de var flickorna som 

talade mest. Och två flickor uppgav att det berodde på individen och två flickor att det var 

jämnt. Inte heller bland pojkarna gick det att hitta något speciellt mönster eftersom det var en 

pojke som uppgav att det var flickorna som talade längst, två pojkar uppgav att flickorna hade 

utförligare svar, medan två pojkar berättade att flickorna inte ville tala. Två pojkar berättade att 

det var jämnt och en hade ingen uppfattning.  

Totalt sett var det fyra elever som uppgav att taltiden var jämnt fördelat mellan könen. Fyra 

elever berättade att det var pojkarna som talade längst. Samtidigt var det två elever som ansåg 

att flickorna talade mest. Två elever uppgav att flickorna hade utförligare svar när de talade och 

två elever uppgav att flickorna inte vill prata. (För att se tabeller över elevernas svar, se bilaga 

8) 

7 Diskussion 
I diskussionen har mina val av metoder och de resultat som har framkommit diskuterats med 

koppling till syfte, frågeställningar, bakgrund, tidigare forskning vetenskaplig ansats och teori. 

Syftet med studien var att ta reda på hur talutrymmet och taltid fördelades ur ett genusperspektiv 

i årskurs 5. Även ta reda på vilka talfördelningstrategier lärarna använde, samt lärarnas 

respektive elevernas åsikter om talutrymmet och taltiden.  

7.1 Resultatdiskussion 

Nedan presenteras resultatet av observationer, lärar- och elevintervjuer kopplat till vetenskaplig 

ansats och teori.  

7.1.1 Observation 

Steenberg (1997) beskrev att talutrymmet fördelades på ett ojämnt sätt i grundskolan.  Det var 

tolv år sedan Steenberg (1997) beskrev att talfördelningen fördelades ojämnt och på dessa tolv 

år har det skett en förändring.  

Talutrymmet fördelades i min studie generellt tämligen jämnt mellan könen när lärarna 

fördelade ordet.  Klass Jordgubbe hade pojkarna 56% och flickorna hade 44% av taltiden, och 

i klass Hallon hade pojkarna 59% och flickorna 41%. I klass Smultron fördelades taltiden på 

57% till pojkarna och 43% för flickorna. Därmed hade Blåbär störst skillnad på 61% för 

pojkarna och 39% för flickorna. Totalt i alla fyra klasser blev den procentuella skillnaden 

mellan pojkar och flickor 57% mot 43% till fördel för pojkarna. Dock var pojkarna 19 fler. 
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Resultatet har alltså förändrats jämfört med den studie som Einarsson och Hultman gjorde 1984. 

Resultatet i denna studie visade att pojkarna inte talade två tredjedelar och flickorna en 

tredjedel, vilket var det resultat som forskarna redovisade. Eliasson, el at. (2016) beskrev i sin 

studie att pojkarna hade minskat sitt talutrymme men nästan 19 % och flickorna hade ökat med 

nästan 13 % i jämförelse med Einarsson och Hultmans studie från 1984. Även i min studie hade 

flickorna ökat och pojkarna minskat sitt talutrymme jämfört Einarsson och Hultman (1984), 

men att inte lika mycket som studien Eliasson, Sørensen och Karlsson (2016) uppgav.  

Det visade sig att talfördelningen mellan könen har blivit jämnare när lärarna fördelar ordet. 

57% för pojkarna och 43% för flickorna är inte en så stor fördelningsskillnad. En bidragande 

orsak till att talfördelningen har blivit jämnare kan vara att lärarna har blivit mer medvetna om 

att talet fördelas på ett ojämnt sätt. Lärarnas medvetenhet kan bidra till att talet fördelas på ett 

jämnare sätt, så som beskrivits av Einarsson (2003). En annan bidragande orsak kan vara att 

lärarna använder sig av fler strategier för att fördela ordet, exempelvis namnlappar. Vid 

användandet av namnlapparna får alla elever komma till tals på ett eller annat sätt, förutsatt att 

alla lappar blir dragna under lektionen. Genom att använda namnlappar blir det inte enbart de 

pratglada eleverna som får komma till tals utan även de elever som anses vara ”tysta”. Det kan 

även innebära att de ”tysta” eleverna vågar ta för sig och växa som personer. Den rimligaste 

orsaken till det jämnare resultatet, jämfört studien Einarsson och Hultman gjorde 1984, är 

lärarnas medvetenhet och att fler talfördelningstrategier används. 

Däremot talade pojkarna rakt ut vid betydligt fler tillfällen än flickorna i klasserna Jordgubbe, 

Hallon och Blåbär. I Jordgubbe fördelades procenten på 71% för pojkarna och 29% för 

flickorna. I Hallon fördelades procenten på 84% för pojkarna och 16% för flickorna. I Blåbär 

syntes den största skillnaden, och procenten fördelades på 91% för pojkarna och 9% för 

flickorna. I klassen Smultron däremot, var det flickorna som talade rakt ut vid fler tillfällen och 

procenten fördelades på 47% för pojkarna och 53% för flickorna. Skillnaden på totalen av 

kategorin ”tala rakt ut” var stor och den procentuella skillnaden blev 78% för pojkarna och 22% 

för flickorna. En av pojkarna i klass Hallon bidrog med nästan hälften av totalen av kategorin 

talar rakt ut. Det är svårt att veta varför eleven agerade på det sättet, kanske var det för att få 

uppmärksamhet och bekräftelse som Familylab (2018) beskrev. Kanske var det för att göra sig 

rolig för sina klasskompisar eller visa någon sorts makt. Flickorna i klass Smultron talade rakt 

ut vid fler tillfällen än pojkarna. I den klassen fanns det inte den typiska makten pojkarna 

förväntas ha och alltså bröt flickorna mot normen att flickorna förväntas vara tystare, vilket 

Molloy har beskrivit i tidigare studier om talmönster (1990; 2002).  

När det gäller det totala sammanslagna talutrymmet av ”får och tar ordet” slutade procenten på 

68% för pojkarna och 32% för flickorna. Alltså fördelas ordet fortfarande ojämnt inom den 

svenska skolan som Steenberg (1997) uppgav. Pojkarna var tillbaka till att tala två tredjedelar 

och flickorna en tredjedel av talutrymmet, vilket Einarsson och Hultman (1984) beskrivit i sin 

studie. Eftersom båda könen åter var tillbaka på resultatet från 1984 visade denna studie snare 

motsatsen till studien Eliasson, et al. (2016) beskrev. Däremot gjorde Eliasson, et al. (2016) sin 

studie i årskurs 9 och denna studie utfördes i årskurs 5. Bara åldersskillnaden mellan eleverna 

kan vara en avgörande faktor eftersom mognaden kan utgöra en skillnad i beteende. En 

bidragande orsak till att resultatet av talfördelningens ojämna resultat kan ha att göra med 
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pojkarna dominerade i att ”tala rakt ut” kategorin. Och för att den styrda fördelningen, alltså 

när lärarna fördelar ordet tämligen var jämnt fördelat. En annan bidragande orsak till att 

talfördelningen inte blev ojämnare än den blev, kan vara att lärarna idag är mer medvetna om 

talfördelningsproblematiken och att de använde fler strategier för att fördela ordet. Om det 

endast hade varit strategin handuppräckning som använts hade de tysta eleverna förmodligen 

bara följt med på lektionen och inte alls talat. Då hade endast de ”talstarka” eleverna kommit 

till tals. Detta lyfte speciellt lärare C: ”Skulle jag bara använda handuppräckning då är det bara 

några stycken som skulle få komma till tals” (Lärare C, 28 mars 2019). Många elever kan känna 

att de inte orkar engagera sig alternativt vågar de inte uttrycka sig.  

När det gäller taltiden visade det att pojkarna talade längst i alla klasser, och i klass Jordgubbe 

var taltiden fördelat 54% mot 46% till fördel för pojkarna, Blåbärs taltid var 57% mot 43% till 

pojkarnas fördel. Smultronens taltid var 53% mot 47% och även här till pojkarnas fördel. Och 

slutligen hade Hallon taltiden 61% mot 39% till fördel för pojkarna. Totalt för alla fyra klasser 

slutade procenten på 56% för pojkarna och 44% för flickorna. Einarsson och Hultman (1984) 

och Eliasson, et al. 2016) beskrev att pojkarna hade två tredjedelar och flickorna en tredjedel 

av taltiden. Det var bara klass Hallon som pojkarna talade ungefär två tredjedelar och flickorna 

en tredjedel av taltiden, som Einarsson och Hultman (1984) och Eliasson, et al. (2016) beskrev. 

I de andra klasserna var taltiden fördelat tämligen jämnt. Däremot beskrev Einarsson (2003) att 

taltiden hon dokumenterade visade att taltiden fördelades 56% mot 44% till fördel för pojkarna, 

alltså samma procent som i denna studie. Taltiden var alltså jämnare fördelad vid denna studie 

än både 1984 och 2016. Under observationerna lade jag märkte till att många men inte alla 

flickor hade utförligare svar än vad pojkarna hade när de talade. Detta kan också vara en 

bidragande orsak till att taltiden inte skiljde sig speciellt mycket i alla fyra klasser totalt 

eftersom pojkarna var betydligt fler. Studien som Eliasson, et al. (2016) utförde var i en årskurs 

9 och även inom ämnet NO. Det kan det vara en bidragande orsak till att resultatet skiljde sig 

från varandra. Ämnet NO och svenska är olika ämnen och har även olika karaktärer. Under 

denna observation fick eleverna diskutera sådant som inte var så komplicerat såsom en NO – 

lektion kan vara. Jungwirth (1991) och Lif (2009) uppgav båda att de har observerat att 

flickorna hade ett mer utvecklat ordförråd än pojkarna. Därav hade flickorna även mer 

utförligare svar än pojkarna som hade mer kortfattade svar. 

Greta, Anders, Gabriel, lärare C och D beskrev att det var flickorna som hade utförligare svar 

och Anders uppgav att flickorna hade sådana kreativa svar jämfört med pojkarna. Eftersom de 

utförligare svaren skedde på individnivå snarare än på en gruppnivå som kunde knytas till kön 

eller genus kunde därför inget genomgripande mönster hittas.  

Steenberg (1997) beskrev att pojkarna avbröt fickorna när de talade, men under denna studies 

observationer kunde inte ett sådant mönster hittas. Det fanns tillfällen när pojkarna avbröt 

varandra eller talade samtidigt, men de lät flickorna tala färdigt innan de hade någon invändning 

och vice versa. Att det var pojkarna som fick mest tillrättavisningar av lärare som Einarsson 

och Hultman (1984), Wedin (2002) och Lif (2009) beskrev påvisades i min studie. Totalt sett 

över alla fyra klasser fick pojkarna 45 tillrättavisningar medan flickorna endast fick sex sådana 

och procentuellt blev det 88% för pojkarna och 12% för flickorna. Lärare C berättade att hon 

oftare fick tillrättavisa pojkarna än flickorna, men att det var befogat, samtidigt som pojkarna 
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ansåg att det var orättvist. Enligt resultatet av denna studie är det inte så orättvist som vissa 

pojkar vill påstå att det är. Det är svårt att hålla med pojkarna om att det är orättvist med den 

stora procentskillnaden i åtanke. Molloy (2002) beskrev att hennes kandidater upplevde 

pojkarna som dominanta och i en klass fanns det inget stopp på pojkarna när de talade. Ungefär 

samma känsla framkom hos mig under observationen i klass Hallon när undervisningen gick 

från strukturerad till ostrukturerad och kvinnan med majblommorna befann sig i klassrummet. 

Det fanns inget stopp på pojkarna, de ”talade rakt ut” nästintill hela tiden och läraren fick ryta 

till ordentligt vid några tillfällen för att lugna dem. Denna studie motbevisar till viss del 

Svaleryd (2003) om resultatet att lärarna var tillmötesgående mot pojkarna. Resultatet av 

studien visade nämligen att lärarna gav pojkarna tillsägelser vid 45 tillfällen och ignorerade 

dem vid 112 tillfällen. Men att ignorera eleverna verkade inte ha gett någon effekt, speciellt inte 

i klasserna Blåbär och Hallon eftersom de fortsatte att tala rakt ut. Lärare C uppgav under 

intervjun att hon ignorerade eleverna för att hon trodde att de skulle sluta om de inte fick 

uppmärksamheten. Pojkarna kanske inte fick uppmärksamheten från läraren men däremot från 

sina klasskamrater. Det var en bidragande orsak till att pojkarna fortsatte att tala oannonserat.  

Det var dock svårt att se en förändring över en så kort tids observation. Eftersom jag bara 

observerade i klasserna vid två tillfällen vardera kan det hända att resultatet hade sett 

annorlunda ut om jag hade tillbringat med tid i respektive klassrum. Exempelvis hade klass 

Hallon kunnat få ett annorlunda resultat när det gäller talutrymmet eftersom den lektionen 

avvek från lektionsplaneringen.  

Min studie visade likheter med tre olika studier beroende på hur resultatet tolkas. När 

talutrymmet fördelas av lärare visade studien likheter med Einarsson (2003). Däremot ”tala rakt 

ut” och totalen av båda kategorierna medförde att talutrymmet föll tillbaka till samma resultat 

som presenterades av Einarsson och Hultman (1984), två tredjedelar för pojkarna och en 

tredjedel för flickorna. Taltiden var relativt jämn fördelat, som även Einarsson (2003) beskrev 

i sin studie. Att resultat i denna studie visade att talutrymmet mellan pojkarna och flickorna var 

ojämnt fördelat gör att jämställdheten brister, det gör att alla elever oavsett vilket kön de tillhör 

inte har samma rättigheter, och pojkarna uppvisar inte sina skyldigheter att respektera andra i 

klassen. Det är viktigt att alla elever behandlas jämlikt eftersom alla är lika värda oavsett kön.  

7.1.2 Lärarintervjuer och observationer 

När det gäller talutrymmet uppgav pedagogen som Karlson (2003) intervjuade att det var 

pojkarna som hördes mest i klassrummet och att det var viktigt att tänka på att fördela ordet 

rättvist. Därför har en jämförelse mellan observationerna och de intervjuer som genomfördes 

med lärare gjorts. Inom den styrda fördelningen, alltså när läraren fördelar ordet, berättade 

lärare A och C att det var pojkarna som fick ordet vid flest tillfällen, lärare B uppgav att det var 

jämnt fördelat och lärare D berättade att det var flickorna som talade vid flest tillfällen. Det var 

svårt att hitta något mönster av lärarnas svar eftersom de svarade olika. Det är riskabelt att 

skriva att majoriteten av lärarna uppgav att det var pojkarna som talade vid flest tillfällen när 

det endast var hälften av totalt fyra lärare. Lärarnas svar jämfört med vad som framkom vid 

observationerna visade att lärare A och C hade rättvisande uppfattning men eftersom 57% mot 

43% till pojkarnas fördel inte är så stor skillnad fördelas ordet tämligen jämnt och därav hade 

även lärare B och D en rättvis uppfattning. Den rimligaste förklaring till att de allihopa hade 
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relativt bra uppfattning är att lärarna har någon slags känsla för hur de fördelar ordet och att de 

använder olika strategier.  

Alla lärare utom lärare D uppgav att det var pojkarna som ”talade rakt ut” vid flest tillfällen. 

Lärare D uppgav att det var jämnt fördelat mellan pojkar och flickor. Utifrån lärarnas svar var 

det pojkarna som talade rakt ut vid flest tillfällen. Och alltså var även majoriteten av lärarna 

överens med Steenberg (1997) om att talutrymmet är ojämnt fördelat. Lärarnas svar jämfört 

med vad resultatet visade hade alla lärare utom D en rättvis uppfattning om att pojkarna ”talar 

rakt ut” vid flest tillfällen, eftersom resultatet visade 68% för pojkarna och 32% för flickorna.  

Däremot har jag en förståelse för att lärare D uppgav att det var jämnt fördelat eftersom i klassen 

hon är klasslärare för var resultatet jämnt fördelat. Lärare A och C uppgav att det var pojkarna 

som hade den längre taltiden samtidigt som lärare B och D berättade att taltiden var jämn 

fördelad mellan könen. Men taltiden var inte fördelat på ett så ojämnt sätt, 56% mot 44%. Sett 

till resultatet av lärares uppfattning om taltiden hade även här lärare A och C en rättvis 

uppfattning om fördelning av taltiden, men eftersom taltiden i procent inte skiljde sig markant 

hade även lärare B och D en rättvis uppfattning om taltiden.  

Einarsson (2003) beskrev att lärarna har blivit bättre på att använda olika 

talfördelningstrategier. Detta uppmärksammades även i denna studie när lärarna observerades, 

intervjuades och att eleverna uppgav och vad medvetna om vad lärarna använde för strategier 

när de fördelade ordet. Alla lärare använde den klassiska handuppräckningen medan lärare A 

berättade att hon försökte arbeta bort det. Lärare C och D uppgav att de kunde välja efter känsla 

vilken elev som skulle få ordet. Sedan berättade alla lärare utom B att de lät eleverna diskutera 

i par eller i grupp för att alla skulle få möjligheten att tala. Namnlappar eller stickor var också 

en strategi som alla lärare använde mer eller mindre, och det är en strategi som benämns som 

”no hands up” av William & Leahy (2015). I dokumentären från Ur Skola (2013) berättade 

lärare att de var obekväma med strategin och att de tappade de högpresterande eleverna. Lärarna 

som deltog i dokumentären var från skolor i England, och var i teststadiet av denna strategi. Det 

kan vara så att lärarna i England inte förstod syftet med strategin eller att de var pressade av att 

de blev inspelade. Däremot var inte fokuseringen på genus under denna dokumentär, snarare 

bara för att låta alla elever få komma till tals och inte bara de ”starka och pratglada” eleverna.  

Alla lärare i min studie uppgav nästan bara att de såg fördelar med ”no hands up”. Dessa lärare 

hade innan observationerna gått en kurs för att få mer kunskap om strategin och hur den skall 

användas. Däremot visste lärarna redan innan observationerna och intervjuerna att denna studie 

eftersökte ett genusmönster och genom att använda ”no hands up” medför det att alla elever får 

komma till tals vid minst ett tillfälle per lektion så länge läraren hinner igenom namnlapparna. 

Talutrymmet utifrån att namnlapparna används kommer förmodligen bli ungefär lika som 

antalet elever om inte läraren hinner igenom högen mer än bara en omgång. Alla lärare uppgav 

att när namnlapparna användes var alla elever på tå och ville svara när de fick ordet. När 

eleverna observerades och lärarna använde namnlapparna kunde skärpan hos eleverna avläsas, 

deras huvuden var mer riktad mot läraren och de bevisade att de var med och kunde frågan 

eftersom de gav ett svar tämligen snabbt även om de inte visste svaret. 

Berge (1997) beskrev omsorgsfällan, att lärare, flickorna och även hon själv tyckte synd om 

pojkarna vid ett eller flera tillfällen eftersom de inte fick höras riktigt. Under intervjuerna med 
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lärarna i den här studien var det ingen av dem som uttryckte att de tyckte synd om pojkarna, 

snarare tvärt om. Forsberg (2002) beskrev att lärare använde machotekniken mot vissa pojkar 

för att de skulle lugna ner sig. Lärarna i den här studien uppgav inte att de behövde gå in i någon 

roll för att tysta pojkarna och det närmsta en machoteknik som förekom var när lärare B och C 

fick ryta ifrån åt pojkarna. Då är frågan hur man tolkar machotekniken. Forsberg (2002) beskrev 

att pojkar upplevdes ha uppmärksamhetskrävande beteenden och en tuff stil. Lärarna B och C 

fick ryta åt pojkarna för att de skulle lugna sig, det kanske räknas som en machoteknik ändå. 

Alla lärare hade olika strategier för att bemöta de elever som talade rakt ut och alla berättade 

att de använde någon form av gest med kroppsspråket. Alla lärare använde någon form av 

verbala tillsägelser i olika tonlägen för att markera mot de elever som störde. Lärare D berättade 

att det kunde räcka med att titta på eleven som talade. De använde kroppsspråket för att inte 

störa den elev som hade ordet eller för att ge allt för mycket uppmärksamhet till den elev som 

talade oannonserat. Under observationerna fanns det flera tillfällen då lärarna använde 

kroppsspråket eller en blick för att ”tysta” en elev och många av de tillfällena blev det ett lyckat 

resultat. 

En del lärare var tveksamma när de svarade på frågorna under intervjuerna medan en del var 

mer säker på sina svar. Det kan vara så som socialkonstruktionismen uppgav, att lärarna tar för 

givet att det är pojkarna som ”talar rakt ut” vid flest tillfällen. Eller att eleverna tar förgivet att 

det är okej att bara ta ordet utan att ha fått det tilldelat. Alla lärare hade en relativ rättvis 

uppfattning om det styrda talutrymmet, alltså när de själva fördelade ordet jämfört med vad 

observationen visade. Majoriteten av lärarna hade även en rättvis uppfattning om vilket kön 

som ”talade rakt ut” jämfört med studieresultatet. När de kommer till taltiden hade alla lärare 

en relativt rättvis uppfattning trots att häften svarade pojkarna, och hälften svarade att det 

fördelades jämnt. 

7.1.3 Elevintervjuer och observationer  
Flickorna uppfattade att det inte var vare sig pojkar eller flickor som talade vid flest tillfällen. 

Tvärtom uppgav 87% att det var jämnt fördelat mellan könen och 12,5% uppgav att det berodde 

på vad ämnet handlade om. 75% av pojkarna uppgav att det var talfördelningen var jämnt 

fördelat och 25% uppgav att det var pojkarna som talade vid flest tillfällen. Studierna som Holm 

(2009) beskrev visade att i studien från 1992 var det en större andel både flickor och pojkar som 

ansåg att det inte var någon större skillnad mellan könen i uppfattningen om vem som talade 

vid flest tillfällen och av de elever som inte svarade att det var en jämn fördelning svarade 

majoriteten att pojkarna talade vid flest tillfällen bland båda könen. 2005 svarade ungefär 

hälften av flickorna och pojkarna att det inte var någon skillnad och resterande fördelades 

ganska jämnt men pojkarna hade en aning högre procent än flickorna. Elevernas svar i den här 

studien har jämförts med Holm (2009). Den här studien kontra Holms studie från 1992 visade 

att pojkarnas och majoriteten av flickornas svar visade på ett liknande resultat som Holm 

(2009). Däremot fanns större skillnader mellan denna studie och Holms resultat från 2005 

eftersom majoriteten av båda könen beskrev att det var jämlik fördelning av talutrymmet, och 

att pojkarna talade vid flest tillfällen. Däremot uppgav majoriteten av flickorna att det var 

pojkarna som ”talade rakt ut” vid flest tillfällen och 50% av pojkarna hade samma uppfattning. 

En bidragande orsak till de olika svaren mellan studien från 2005 och denna kan vara att 

eleverna i denna studie gick i årskurs 5 och eleverna i Holms studie i årskurs 9. 
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Elevernas åsikter har jämförts med observationerna och 87% av flickorna och 75% av pojkarna 

uppgav vid intervjuerna att det var jämnt fördelat när lärarna fördelade ordet. Deras svar hade 

en rättvisande uppfattning om talutrymmet under observationerna. 75% av flickorna och 50% 

av pojkarna uppgav att det var pojkarna som ”talade rakt ut” vid flest tillfällen och eftersom det 

var pojkarna som talade rakt ut vid flest tillfällen vid observationerna hade majoriteten av 

flickorna en god uppfattning om pojkarnas tala rakt ut utrymme. Eleverna hade olika svar när 

de berättade om taltiden i klassrummet. Det var ingen av flickorna och 12,5% av pojkarna som 

uppgav att det var flickorna som hade längst taltid. 37,5% av flickorna och 25% av pojkarna 

uppgav att det var pojkarna som talade under längst tid. Det fanns inget direkt mönster att avläsa 

av elevernas åsikter om taltiden mer än att de inte hade så tydlig uppfattning om taltiden som 

med talutrymmet. En bidragande orsak till det kan vara att eleverna har en sämre tidsuppfattning 

och det kan vara svårt att avgöra om en elev talar tio eller 15 sekunder åt gången, samt att de 

inte sitter och tittar på klockan. En annan bidragande orsak kan vara att eleverna enbart ”ser” 

vem som får ordet och lägger ingen vikt på hur länge en själv eller andra elever talar. Vikten 

ligger i stor utsträckning på att de får tala eller inte alls. Einarsson och Hultman (1984) uppgav 

att taltiden kunde bero på vilket intresse respektive elev har. Cecilia, Gabriel och Hilma 

berättade att intressen, favoritämnen och längd på konversationen kan vara en bidragande orsak 

till hur taltiden fördelas mellan könen. En rimlig förklaring till att eleverna har denna 

uppfattning kan vara att alla får tala någon gång om exempelvis namnlappar används. Vid 

sådana tillfällen är det inte alla elever oavsett kön som reflekterar över att pojkarna får ordet 

vid fler tillfällen eftersom de är fler. Många av flickorna uppgav att det var pojkarna som talade 

rakt ut vid flest tillfällen. Det kan rimligtvis bero på att när flickorna räcker upp handen talar 

pojkarna rakt ut istället. Det kan skapa en irritation hos flickorna som gör att de kommer ihåg 

sådana saker. 

Vid bråksituationer uppgav Lif (2009) att lärarna oftast särade på de bråkande pojkarna och bad 

dem att sluta bråka, medan flickorna skulle diskutera ur olika synvinklar (Lif, 2009). Eftersom 

människan är beroende av språket, och språket är beroende av tankarna och vice versa är det 

viktigt att lärarna tillåter eleverna att få diskutera och lösa konflikter mellan varandra för att 

skapa nya riktlinjer vad som gäller i framtiden (Burr, 2003). Om inte eleverna tillåts att 

diskutera med varandra och lösa konflikten riskerar den onda cirkeln att fortsätta finnas kring 

eleverna, det är genom språket som framtiden skapas (Burr, 2003). I denna studie uppgav Bertil 

att pojkarna talade längre när de bråkade för att lösa konflikten. Han uppgav också att flickorna 

löste konflikter på ett smidare sätt och inte under lektionstid. En bidragande orsak till detta kan 

vara att pojkarna och flickorna har olika uppfattningar om hur och när de ska lösa konflikter, 

eftersom lärare hanterar sådana tillfällen olika. Under intervjuerna Berge (1997) gjorde till sin 

studie lade flickorna fram klagomål mot deras lärare, de uppgav att läraren inte tog 

jämställdheten och målen på allvar. Eleven Berit berättade om incidenter som kunde 

förekomma, en form av klagomål. När pojkarna bråkade tvingades läraren lämna Berit för att 

få slut på konflikten och då försvann Berits uppmärksamhet och taltid. Efter att konflikten hade 

lösts kunde även läraren glömma bort att återkomma till henne. Pojkarnas beteende sker alltså 

på bekostad av flickorna. Det är tråkigt att flickorna ska bli beroende av pojkarna och att de tar 

över uppmärksamheten läraren gett till flickorna, för att sedan glömma att återkomma.  
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Berit berättade att det var lättare att få ordet när det var halvklasstillfällen. Det framkom även i 

studien som Forsberg (2002) utförde. Lärare A beskrev att hon vid fler tillfällen tillät hennes 

elever att tala rakt ut och att det var mer accepterat i halvklass. Hon uppgav också att det inte 

störde undervisningen på samma sätt som i helklass. Alltså kan det vara som Berit sade, att det 

kan vara lättare att få ordet i halvklass. Resultatet från observationerna visade att både pojkarna 

och flickorna fick ordet vid fler tillfällen i helklass än i halvklass, vilket kan tyckas vara märkligt 

eftersom det är hälften så många elever i halvklasserna som i helklasserna. 

Under tiden Astrid intervjuades gjorde hon uttryck som bara kunde ses under observationen 

men som inte hördes under inspelningen, förutom en suck. När jag skrev att hon svarade blygt 

tittade Astrid ner och svarade tyst och lugnt. Jag uppfattade henne med andra ord som blyg. Det 

andra tillfället var när hon berättade om vilka som talade mest rakt ut. Hon himlade med ögonen 

och suckade. Medan hon gjorde det tittade hon mig i ögonen och himlade med sina ögon, sucken 

hördes även på inspelningen när jag transkriberade hennes intervju. 

Under alla intervjuer har eleverna fått berätta vad de ansåg om talutrymmet och taltiden. Även 

om deras svar inte alltid stämde överens med resultaten som härleds ur observationerna så är 

det deras uppfattningar och dessa härleds, enligt socialkonstruktionismen. Alla kan ha sina egna 

åsikter, och det betyder inte alltid att det är rätt. (Burr, 2003). Flickorna hade generellt en bättre 

uppfattning vad gäller talutrymmet, speciellt under kategorin tala rakt ut. Majoriteten av 

flickorna var överens om att det var pojkarna talade rakt ut vid flest tillfällen. Däremot svarade 

50% av pojkarna att det var de som talade rakt ut. Flickorna var mer medvetna om vad som sker 

i vid talfördelningen i klassrummet än vad pojkarna verkade vara eftersom det fanns flickor 

som tydligt uttryckte att det var pojkarna som talade rakt ut. En del av pojkarna skrattade när 

de berättade att de ansåg att det var pojkarna som dominerade den kategorin. Det kan tyda på 

att de är medvetna om det men att de inte lägger någon vikt på det. Däremot uppgav majoriteten 

flickorna att talutrymmet fördelades jämnt mellan könen när läraren fördelade ordet och det kan 

tyda på att flickorna ändå upplever att det är jämställt i klassrummen. Pojkarna däremot hade 

inte en lika rättvis uppfattning som flickorna. Det kan medföra att de inte bryr sig eller att de 

inte har så stor koll. Det är viktigt att alla elever får möjligheten att få komma till tals eftersom 

kunskap skapas med hjälp av språket i samspel med andra individer (Burr, 2003). 

Pojkarnas beteende att de vill höras kan ha att göra med alla vill hitta sin roll i klassen och sedan 

accepteras utifrån den rollen, de kan även bli påverkade av omgivningen och bli triggade av 

varandra att vara värst eftersom den typiska manliga normen är att ha makt. Flickorna sitter 

istället lugnt och stilla och väntar på sin tur, någonting som är en av de vanliga normerna 

(Hirdman, 2001). Det medför att det är pojkarna som får ta större plats i klassrummet på 

bekostnad av flickorna.  

7.1.4 Slutdiskussion av resultatet  

Enligt socialkonstruktionismen skapas världen i samspel med andra. Språket kan framföras på 

många olika sätt, exempelvis verbalt, teckenspråk och kroppsspråk. Utan språket blir det inget 

samspel mellan varandra. Kunskapen en människa har skapas även det i samspel med andra 

(Burr, 2003). Om lärare och elever inte samspelar med varandra får de mindre kunskap. Om 

människor inte talar med varandra blir det svårt att även lära sig att läsa. Det är därför viktigt 
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att alla människor på ett eller annat sätt får komma till tals för att utvecklas som person och ge 

varandra utbyte av kunskaper.  

Redan när barn föds får de ett kön och hamnar automatiskt i ett genussystem och ska sedan leva 

efter de förväntade normerna (Hirdman, 2001). Hirdman (2001), Connell (2003), och Connell 

och Pearse (2015) uppgav att genus och våra vardagliga normer, det vill säga hur vi ska bete 

oss i samhället som man eller pojke och kvinna eller flicka för att accepteras och inte anses vara 

”onaturliga”. Rosenberg (2002) uppgav att samhället måste hjälpa till att anpassa normerna 

efter människan och inte påtvinga in någon i genusnormer som inte passar en individ. Två 

typiskt traditionella könsnormer är att män ska ha makten i samhället och kvinnan ska vara den 

lugna och tysta personen. Det är dock inte männen som har makten på samma sätt i dagens 

samhälle utan det är mer jämställt men långt ifrån lika fördelat. Genussystemet och de 

traditionella könsmönstren kan påverkas av vårdnadshavare som överför dem till barnen. 

Exempelvis att de tillåter en flicka klä sig i blått som är pojkarnas färg, och pojkarna får klä sig 

i rosa som anses som typiskt flickfärg. (Hirdman, 2001; Butler 2007).  

Barn eller elever påverkas mycket av vad vuxna gör och säger, de ser vuxna som sina förebilder. 

Eftersom dessa normer existerar i vårt samhälle bland vuxna kan det följa med in i skolans värld 

med eleverna in i klassrummen. Genuskontraktet som Hirdman, (2001) beskrev, hur en individ 

beter sig för att accepteras av andra. Att tala rakt ut kan vara ett sådant så kallat kontrakt. 

Pojkarnas typiska norm innebär då att de visar makt genom att synas och höras genom att tala 

rakt ut. Under observationerna kunde många men inte alla pojkar uttrycka sig kortfattat och 

ibland var de inte villiga att svara på lärarens frågor. Men det var också dessa elever som hördes 

mest oannonserat, de tog ordet utan att få de tilldelat sig. Det kan ha med maktkänsla att göra. 

Alla lärare som intervjuades uppgav att de på ett eller annat sätt ignorerade eleverna för att inte 

ge dem uppmärksamheten och att de hoppades på att beteendet skulle sluta. Däremot visade 

denna studie att pojkarna fick tillsägelser vid 45 tillfällen och vid majoriteten av tillfällena 

tystnade de efter tillsägelserna. Däremot att lärarna ignorerade pojkarna vid 112 tillfällen på 

fyra klasser, det innebär att en lärare ignorerar en pojke med 1,5 minuts mellanrum under en 40 

minuters lektion. Känslan säger att det inte direkt hjälper att bara ignorera dem utan beteendet 

fortsätter ändå. Kanske för att de får uppmärksamheten från sina klasskompisar som anser att 

en pojke är rolig och att det kan ge status hos de andra. Flickorna i klass Jordgubbe 2 och 

Smultron talade rakt ut vid liknande eller fler tillfällen än pojkarna. Det är ett tecken på att 

flickorna bryter mot normen att det är pojkarna som talar rakt ut och har makten i klassrummet 

förutom läraren. Flickorna visade att de inte är de som sitter tysta även om det inte vara alla 

flickor som var med och bidrog. Däremot uppmärksammades det under observationerna att när 

flickorna talade rakt ut skrattades det inte, de sökte inte andras uppmärksamhet utan de var 

ivriga och villiga att svara på frågan. För flickorna handlar det nog inte om makt utan om 

kunskap. Däremot är det inte alla pojkar som talar rakt ut i klassrummet utan det är en bråkdel 

eller majoriteten, beroende på klassen. De pojkar som sitter lugnt och tysta och väntar på sin 

tur dras med i mönstret att pojkarna får ”stämpeln” de som talar rakt ut och vill ha makt. Det är 

inte rättvist mot dem men som könsnormerna ser ut blir det nästan så. Däremot finns det nog 

inga riktlinjer för elever som talar rakt ut men sådana skulle kanske behövas för att inte pojkarna 

ska få ta lika stor plats och stjäla tiden på flickornas bekostnad. Wedin (2002) beskrev att 

pojkarna som grupp hade en form av tävling om vem som kunde argumentera bäst, den elev 
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som gav det bästa argumentet vann även ”striden” om hur arbetet skulle fortskrida. Flickorna 

var noga med att alla skulle vara eniga om hur arbetet skulle läggas ut. Forsberg (2002) beskrev 

machopojkarna, att de hade ett uppmärksamhetskrävande beteende. Lärarna till dessa 

machopojkar fick gå ner till deras machonivå för att få kontroll på dem. Det medförde att 

flickorna åsidosattes. Den enda rimliga förklaringen till detta är att pojkarna var ute efter makt 

och status. Den som argumenterar bäst vinner och detta kan ske på flickornas bekostnad.  

Medan flickorna kanske hade olika åsikter och tycken så som Burr (2003) var inne på. En person 

har inte alltid rätt utan det krävs samtal och diskussion för att alla ska vara så nöjda som möjligt.  

Nutidens syn på genus och kön har förändrats, bland annat genom att samhället har gått ifrån 

att bara ha två binära kön, till att det finns ett könsneutralt kön, hen. De som anser sig om hen 

anser sig inte tillhöra varken man eller pojke, kvinna eller flicka. Alltså bör de inte heller 

”behöva” följa de traditionella normerna hur en människa ska vara för att accepteras. Inför 

studiens start har jag stött på en könsneutral elev, däremot deltog inte den eleven eller klassen 

i denna studie men det gjorde att medvetenheten om att det finns i så pass unga åldrar. Det hade 

varit intressant att undersöka om en elev som är könsneutral har ett annat beteende.  

Eleverna kan bli påverkade av talutrymmet och taltiden fördelas på ett ojämnt sätt, speciellt 

flickorna. Som SOU (2009) beskrev, att det är viktigt att få komma till tals speciellt för det 

sociala livet och att ingen ska begränsas från ett inflytande. Om en elev inte vågar uttrycka sig 

i klassen i rädsla för att säga fel eller att klasskompisarna ska skratta blir det ett problem. Eleven 

kan bli tystare, eller i värsta fall inte svara alls. Eleverna, flickorna i de flesta fallen kan också 

få känslan av att det inte ger något att räcka upp handen för att berätta svaret eller ge sin åsikt 

eftersom pojkarna är de som tar utrymmet ifrån dem. Det kan också vara så som Astrid uppgav 

under intervjun, Om en blyg elev inte vågade uttrycka sig i klassen och sedan bytte klass, finns 

risken att hen får svårt att få nya kompisar på grund av sin blyghet. 

Skolan kan också bli påverkade av talutrymmet och taltidens jämna fördelning. De riskerar att 

”tappa” elever, att de inte lyckas lyfta de ”tysta” eleverna av den anledningen att andra elever 

talar rakt ut istället för att ge alla chansen att tala. Därför är det viktigt att hitta strategier för att 

hålla nere tala rakt ut kategorin. Även samhället kan påverkas av den ojämna talfördelningen. 

Det kan innebära att flickor inte vågar ta för sig och förblir de könet som är tysta och inte vågar 

ta för sig. Det vill säga att makten fortsätter att stanna hos männen.  

7.2 Metoddiskussion 

I den största möjliga mån har jag gått in i rollen som saklig forskare under hela studiens tid. Jag 

har försökt att inte låta mina egna åsikter och värderingar påverka studien och dess resultat. 

Efter att ha läst den tidigare forskning hade jag en insikt i hur det såg ut förr eftersom de flesta 

källorna var tämligen gamla, men hur resultatet skulle bli i dagens skola visste jag inte på 

förhand. Under hela studiens gång har jag varit medveten om att talmönster kan bero på andra 

maktaspekter än genus-kön, och att genus är ett trubbigt mätverktyg som i värsta fall förstärker 

den binära uppfattningen om att pojkar skiljer sig från flickor, och flickor från pojkar. Eftersom 

jag vid ett annat tillfälle har stött på en elev i mellanstadiet som anser sig vara könsneutral har 

medvetenheten funnits att det kan finnas fler könsneutrala elever i skolan. Därför frågade jag 

klasslärarna inför observationerna och intervjuerna om de trodde att de fanns någon elev som 
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öppet anser sig vara könsneutral eller som av någon annan orsak skulle kunna förutsättas känna 

sig obekväm med indelningen pojkar-flickor, men ingen lärare uppgav att så var fallet.  

I denna studie användes kvantitativ metod för att dokumentera talutrymmet och mäta taltid 

under observationerna, och kvalitativ metod för semistrukturerade intervjuer med lärare och 

elever. Socialkonstruktionismen passade bra till denna studie eftersom språket anses vara vår 

viktigaste grundsten och att språket skapas i samspel med andra som gör att människan skapar 

världen, och med hjälp av historian kan individer förstå samhället de befinner sig i. 

7.2.2 Observation 

För att få genomföra observationerna och intervjuerna skickades ett informerat samtycke ut till 

lärare, elever och deras vårdnadshavare.  

När en observation sker uppgav Repstad (2007) att forskaren bör vara medveten om att både 

lärare och elever kan påverkas av att de vet om att de observeras. De kan ha ett annat beteende 

än vad de vanligtvis brukar ha. Efter respektive observation fick varje lärare frågan om de ansåg 

att elevernas beteenden skiftade mot vad de vanligtvis brukar göra. Men det var ingen av lärarna 

som hade den uppfattningen.  

I sex av åtta observationer satt jag längst bak i klassrummet och två av dessa satt jag längst bak 

fast bredvid en fyrgrupp av elever, och under två av åtta observationer satt jag längst fram i 

klassrummet i en soffa. Trots mina olika placeringar fann jag inga tecken på att eleverna 

påverkades av min närvaro. Eleverna tycktes glömde bort min närvaro och agerade som vanligt, 

förutom att någon elev kunde titta åt mitt håll om de hade sina bänkar riktade mot mig.  

Under observationerna användes endast tidtagning och observationsschema. På 

observationsschemat förde jag in passande beteenden som var förbestämda inför observationen. 

Observationsschemat anpassade jag efter studiens syfte, och på ett lättöverskådligt sätt som 

Hammar Chiriac och Einarsson (2013) och Bryman (2018) beskrev. Om jag hade använt mig 

av video- eller ljudupptagning hade det kanske blivit en resultatskillnad, men jag 

uppmärksammade även svårigheter med att använda video och ljudupptagning när jag satt i 

klassrummen och observerade. Det jag uppmärksammande var att det var det svårt att avgöra 

om det var en flicka eller en pojke som talade på grund av röstläget för det var inte alla pojkar 

som hade fått en mörkare röst. På grund av röstläget hade en inspelning kanske inte hjälpt. Om 

jag hade haft en videokamera hade jag i så fall ställt kameran så den stod bakom eleverna. Vid 

den placeringen skulle jag kunna blanda ihop elevernas genom att anta att det var en flicka eller 

pojke fast det egentligen var tvärt om. Men samtidigt hade jag både kunnat lyssna på röstläget 

och även lyssna efter elevens namn när eleven fick ordet. Det var så jag gjorde för att markera 

i mitt observationsschema och även när jag tog tid. Att arbeta med tidtagning och 

observationsschema gjorde att materialet blev lätt att analysera och sammanställa.  

Under tiden elever diskuterade i grupp eller par dokumenterades inte talutrymmet eller taltiden 

eftersom nästan alla elever talade samtidigt. Det hade krävts en mikrofon vid varje grupp eller 

par för att dokumentera även det. Dokumentationen av talutrymmet och taltiden utfördes inte 

heller under tiden eleverna i Blåbär såg på film, även om det viskades bland eleverna.  
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7.2.3 Intervjuer  

Valet att göra kvalitativa intervjuer var självklart eftersom det gav en insikt om informantens 

känslor, tankar och erfarenheter (Dahlen, 2015). Den intervjumetod som användes var 

semistrukturerad intervju och det innebär att den är inriktad på ett specifikt ämne men att 

frågorna som ställes öppna och informanten får svara med sina egna ord (Trost, 2010; Stukát, 

2011). Användandet av semistrukturerade intervjuer var en bra metod att använda till dessa 

intervjuer eftersom frågorna ställdes i den ordning de kom. Ibland kunde informanterna hoppa 

mellan frågorna och ibland hann de till och med svara på frågan innan den ens hunnit ställas. 

Detta gjorde att intervjuerna blev levande. Alla intervjuer utfördes på respektive skolor som 

lärarna och elever tillhörde. Dahlen (2015) beskrev att det var viktigt att ge informanterna 

respons och tid att tänka. Under mina intervjuer gav jag dem ofta ett mm, eller okej för att 

bekräfta att jag förstått eller hört dem. Samtidigt beskrev Trost (2010) att man aldrig får avbryta 

en informant, men det hände vid några tillfällen under intervjuerna, jag hade lite för bråttom, 

men då avbröt jag mig själv och lät informanten fortsätta prata. 

För att få intervjua lärarna och eleverna krävdes ett informerat samtycke av dem och elevernas 

vårdnadshavare. Eleverna var inte direkt insatta i vad jag studerade utan jag berättade kort innan 

inspelningen vad studien handlade om för att de skulle ha möjligheten att hoppa av om det 

kändes obekvämt. Jag försökte vara tydlig med dem att det inte fanns något tvång att delta, och 

om de kände att de inte kunde svara på frågan var det okej att inte svara, jag var även tydligt 

med hur jag skulle arbeta och använda mig av materialet. Jag avslutade varje intervju med en 

summering för att jag skulle få möjligheten att dubbelkolla att jag uppfattat dem rätt. Trost 

(2010) beskrev att elevintervjuer tenderar att vara korta, och det överensstämde relativt bra, de 

flesta elever hade lite att berätta medan några elever pratade över tio minuter och ville verkligen 

förmedla sina åsikter. Ur ett genusperspektiv var det jämnt fördelat mellan vilka elever som 

hade mest att berätta under intervjuerna, det var inget speciellt kön som stack ut utan det var på 

individnivå. Lärarna berättade i efterhand att hade de fått bestämma vilka elever som skulle 

intervjuas hade det inte blivit riktigt samma elever. Men på grund av tillstånd och viljan att 

delta blev de dessa elever. 

Lärarna fick välja rum där intervjuerna utfördes och det förekom alltid någon sorts 

störningsmoment, antingen att lärare kom in i arbetsrummet, att eleverna behövde datorerna 

som var placerade i samma rum eller att rektorn sökte läraren. Men lärarna tappade aldrig 

fokuseringen utan fortsatte där de slutade. Även vid vissa elevintervjuer blev det 

störningsmoment när det ringde ut till rast, någon lärare knackade på dörren eller att det var 

lektionsbyte. Vid de allra flesta fallen ignorerade eleverna störningen runt omkring. När 

ringklockan för rast ringde fick eleven frågan om hen blev stressad eller var villig att avbryta 

men eleverna uppgav att de varken var stressade eller var villig att avbryta. Vid ett tillfälle, när 

en lärare kom in var intervjun tvungen att avbrytas kort, men för att få eleven på rätt spår igen 

återupprepade jag det sista eleven sade.  

Efter att ha läst igenom informationsbrevet som lärarna fick inför observationerna och 

intervjuerna började jag fundera, kan de ha blivit påverkade av att de visste vad som skulle 

observeras. I informationsbrevet stod det att jag skulle observera hur talet och taltiden fördelas 

och vilka strategier som lärarna använde. Blev lärarna mer medvetna om att försöka fördela 
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ordet på ett så jämnt sätt som möjligt, eller använde de strategierna extra mycket under tiden de 

observerades. Denna faktor kan ha betydelse för resultatet. Jag är däremot osäker på hur jag 

skulle ha omformulerat mig för att inte lärarna skulle kunna bli påverkade inför 

observationerna. 

När intervjuerna transkriberades skrevs hela intervjuerna ut ordagrant. 

7.2.4 Trovärdighet   

Trovärdigheten har ökat genom att en form av triangulering har använts. Eftersom studien har 

kombinerat ihop observationer i klassrummen, intervjuat lärare och kompletterat med 

elevintervjuer. Detta gjorde att jag har kunnat jämföra mina observationer med lärarnas åsikter 

samt även elevernas tankar. Om jag bara hade observerat och intervjuat lärarna hade jag inte 

fått in den tredje parten i form av eleverna. Detta hade medfört att jag inte hade fått in 

representanter från alla deltagare inne i ett klassrum.  För att få ett mer trovärdigt resultat hade 

det krävts fler intervjuer med bland annat fler elever. Jag var beredd att öka antalet 

elevintervjuer om det fanns tillräckligt många elevinformanter, men i en klass fanns det enbart 

två pojkar och två flickor som ställde upp, då bestämde jag mig för att endast använda mig av 

två av respektive kön.  

7.2.5 Etiska forskningsprincipen  

I informations- och samtyckesbreven till lärare och elever utgick jag ifrån vetenskapsrådets 

forskningsetiska principer (2002). När jag skrev metoden fick jag uppgifter om att det var 

vetenskapsrådet forskningsetiska ed som skulle användas, men då var det för sent att ändra i 

breven. Därav har jag skrivit från både vetenskapsrådet (2002;2017;2018) i detta arbete. Från 

Vetenskapsrådet (2002) stod det att materialet ska förvaras på en lösenordskyddad enhet, medan 

i Vetenskapsrådet (2017;2018) stod det att det var upp till mig som forskare att hålla materialet 

skyddat. Men båda hänvisade till ett informerat samtycke och konfidentialitet. 

7.2.6 Slutord 

Min bedömning är att forskningsfrågorna i denna studie har besvarats. Den första 

forskningsfrågan lyder:  

• Hur ser fördelningen av talutrymme och taltid ut, för pojkar respektive flickor?  

Genom att observera i klassrummet har talutrymmet och taltiden kunnat dokumenteras och det 

visade att det styrda talutrymmet fördelades relativt jämnt mellan könen, 57% mot 43%. Det 

spontana talutrymmet fördelades på ett ojämnt sätt, 78% mot 22%. Den totala fördelningen av 

talutrymmet visade en procentskillnad på 68% mot 32% till pojkarnas fördel. Taltiden 

fördelades procentuellt 56% mot 44% till pojkarnas fördel. 

Andra forskningsfrågan lyder: 

 

• Vilka strategier använder läraren vid fördelningen av talutrymme och taltiden? 

Genom att intervjua lärarna har de fått berätta vilka strategier de använder sig av, bland annat 

gruppdiskussion, handuppräckning och namnlappar eller stickor. 

 

Tredje forskningsfrågan lyder: 
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• Hur uppfattar elever fördelningen av talutrymme och taltid i klassrummet?  

Genom att intervjua eleverna har jag fått ta del av deras tankar om talutrymmet och taltiden. 

Eleverna hade olika svar men de hade bättre uppfattning om talutrymmet än taltiden.  

 

Efter att allt material samlats in sammanställdes resultaten och jämfördes mot andra klasser och 

tidigare forskning. 

 

7.3 Implikationer för yrkeslivet 

Denna studie har gjort att jag har fått upp ögonen ännu mer kring talutrymmet och taltiden. Min 

tanke är också att detta även bör öppna ögonen för lärare att verkligen arbeta med talutrymmet, 

i synnerhet med att få pojkarna att respektera reglerna att inte tala rakt ut eftersom det går på 

någon annans bekostnad. Vi lärare måste verkligen tänka på hur vi fördelar ordet, medan 

taltiden kan vara svår att göra någonting åt förutom att uppmuntra de elever som gärna avstår 

från att prata. Jag lade märke till hur viktiga lärarnas strategier har varit för att alla elever ska 

få komma till tals, särskilt att tala i grupp eller par, men även namnlapparna. Även detta är 

viktigt för alla lärare att ta till sig och att försöka ha varierade talutrymmesstrategier och att 

fördela talet på ett mer rättvist sätt. 

7.4 Fortsatt forskning 

Eftersom detta är ett område som det inte har forskats om så mycket den senaste tiden finns det 

verkligen behov av att fortsätta forska inom ämnet. Efter intervjuerna framförde vissa lärare att 

de gärna hade gjort en större studie där videokamera och ljudupptagning används under en 

längre tid för att utvärdera sin egen undervisning och även få det svart på vitt hur det ser ut och 

även visa sina elever. Detta anser jag kan vara bra för alla parter. Men samtidigt skulle det vara 

intressant att se hur talutrymmet och taltiden ser ut under respektive strategi, till exempel en 

studie om användandet av namnlapparna i Sverige, och ställa det mot exempelvis 

handuppräckningen. Det är viktigt för att få en insyn om strategianvändandet kan ha en stor 

betydelse för talfördelningen. 

Alla lärare bör bli mer medvetna om problematiken kring hur talet fördelas och i vilken 

utsträckning flickor och pojkar talar rakt ut. Det är också viktigt att lärare blir medvetna om hur 

mycket det kan störa eller förstöra när elever talar rakt ut. Och försöka förebygga att det sker.  
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Bilagor 
Bilaga 1: Informerat samtycke lärare 

Informationsbrev till lärare 

Hej!  

Jag heter Emma Sjölund och jag studerar sista terminen på grundlärarutbildningen med 

inriktning på årskurs 4–6 vid Luleå Tekniska Universitet. Under denna termin arbetar jag med 

mitt examensarbete som ges på avancerad nivå. Mitt examensarbete handlar om genusrelaterade 

talmönster i svenskundervisningen. Syftet med studien är att undersöka hur talet och taltiden 

fördelas mellan pojkar och flickor i klassrummet i årskurs 5 samt vilka strategier du som lärare 

använder för att fördela talutrymmet. 

Den tidigare forskningen på området är starkt begränsad. Därför är studien angelägen. Jag 

behöver hjälp av dig som lärare ute i verksamheten genom att få observera två svensklektioner 

där lektionerna grundas på diskussion i helklass. 

För att jag ska kunna fånga upp samtalstiden och hur många gånger en pojke respektive flicka 

talar har jag tänkt använda mig av ett observationsschema. Det innebär att jag kommer att sitta 

med i klassrummet och föra anteckningar. Jag vill också intervjua dig som lärare för att höra 

dina tankar kring talutrymmet. Intervjun har jag tänkt spela in genom att göra en 

ljudupptagning. Denna intervju sker i första hand på din arbetsplats, eller om så önskas på en 

annan plats eller via Skype. Huvudsaken är att vi hittar en ostörd plats som du är bekväm med. 

Intervjun kommer att ta 30 – 45 minuter. Jag har också för avsikt att intervjua två till fyra elever 

i din klass. Dessa intervjuer kommer att ta 5–10 minuter per elev som också kommer att spelas 

in genom ljudupptagning.  

Vårdnadshavarna kommer att på ett informationsbrev med en flik för informerat samtycke att 

deras barn får delta i studien. 

Under denna studie kommer jag utgå från Vetenskapsrådets forskningsetiska principer som 

innebär att ditt deltagande är frivilligt och att du när som helst kan avbryta din medverkan. Allt 

material kommer att skyddas på en lösenordskyddad enhet. Materialet kommer att användas av 

mig och endast i syfte att skriva examensarbetet. Efter att examensarbetet är godkänt kommer 

allt material att raderas. Dina personuppgifter kommer att skyddas och din identitet kommer 

inte att avslöjas i examensarbetet. 

Jag hoppas att du vill delta i min studie. Ditt bidrag är mycket värdefullt! Har du några frågor 

eller funderingar, tveka inte att höra av dig till mig. 

Vänliga hälsningar, 

Emma Sjölund 

Mina kontaktuppgifter: 

Mejl: xxx@student.ltu.se 

telefon: 073xxxxxxx 



 
 

Vill du komma i kontakt med min handledare, universitetslektor Lena Manderstedt går hon att 

nå på: xxxx@ltu.se  

Jag ger härmed mitt samtycke att delta i denna studie och att jag innan studiens start har fått 

information om: 

- studiens syfte 

- att mitt deltagande i studien är frivilligt och att jag när som helst har rätt till att avbryta mitt  

  deltagande.  

- att min identitet inte kommer att kunna gå att avslöjas i resultatet. 

- att allt material endast kommer att nyttjas till denna studie och kommer att skyddas på en  

  lösenordskyddad enhet och- 

- att allt material kommer att raderas när examensarbetet är godkänt  

Ort och datum: _______________________ 

Namn: ___________________________________ 

Namnförtydligande: ____________________________ 

Bilaga 2: Informerat samtycke, vårdnadshavare och elever 

Hej!  

Jag heter Emma Sjölund och jag studerar sista terminen på grundlärarutbildningen årskurs 4–6 

vid Luleå Tekniska Universitet. Under denna termin arbetar jag med mitt examensarbete som 

är på avancerad nivå. Mitt examensarbete handlar om talutrymmet i klassrummet ur ett 

genusperspektiv under svensklektioner. Syftet med studien är att undersöka hur talet fördelas 

mellan pojkar och flickor i klassrummet i årskurs 5, hur länge eleverna talar samt hur de bemöts 

när de talar rakt ut.  

Jag har fått godkännande av rektor och lärare att göra denna observation i och med den 

anledningen av att ditt barn går i den här klassen kommer här information om hur studien 

kommer att gå till. Jag kommer att sitta i klassrummet och observera vem det är som talar och 

hur länge, men inga namn kommer att finnas med, samt kommer jag att föra anteckningar. Jag 

har även tänkt intervjua några elever i klassen för att ta del av deras åsikter om talutrymmet i 

klassrummet, detta kommer jag att spela in endast med ljudupptagning och kommer att ske 

under skoltid Intervjun kommer att ta mellan 5–10 minuter.  

Ditt barns deltagande är frivilligt och kan när som helst avbrytas. Allt material kommer att 

skyddas på en lösenordskyddad enhet och materialet kommer endast användas av mig. Efter att 

examensarbetet är godkänt kommer allt material att raderas. Ditt barns personuppgifter kommer 

att skyddas och identiteten kommer inte avslöjas i examensarbetet. 

Har du/ni några funderingar kring denna studie tveka inte att skicka mig ett mejl till:  

xxx@student.ltu.se 

Med vänliga hälsningar, 

Emma Sjölund 



 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Eftersom ditt barn är under 15 år behöver jag därför ert samtycke, som vårdnadshavare att ditt 

barn får delta i min studie. 

  Jag godkänner att mitt barn deltar i klassrumsobservationen ם

 Jag godkänner INTE att mitt barn deltar i klassrumsobservationen ם

 Jag godkänner att mitt barn får delta i enskild intervju ם

 Jag godkänner INTE att mitt barn får dela i enskild intervju ם

 Jag som elev vill delta i enskild intervju ם

Ort och datum _________________________ 

Vårdnadshavares underskrift_______________________________ 

Elevens underskrift_______________________________________ 

Bilaga 3: Intervjuguide 

Frågor till lärare:  

Inledande frågor: 

• Hur länge har du arbetat som lärare i årskurs 4–6? 

• Hur länge har du arbetat med klassen?  

• Hur många elever går i klassen, hur många flickor respektive pojkar? 

Fördelningen 

• Hur upplever du fördelningen av talutrymmet i klassen under svensklektioner? 

• Vid vilka tillfällen domineras talutrymmet av ettdera könet? 

• Hur upplever du samtalstiden mellan pojkar och flickor? 

• Hur tänker du när du ställer frågor och fördelar ordet? 

Strategier  

• Vilka metoder eller strategier använder du för att fördela talutrymmet? 

• Följdfråga på den ovan: Vad finns det för fördelar/möjligheter respektive 

nackdelar/risker med denna strategi enligt dig? 

• Vilka faktorer påverkar din fördelning av talutrymmet?  

• Vilka strategier har du för att fånga upp de ”tysta” eleverna? 

• Vilka strategier använder du när elever talar rakt ut? 

- Hur mottages ditt bemötande av flickor respektive pojkar?  

Frågor till elever: 

• Får pojkar och flickor prata lika mycket i din klass? 



 
 

• Talar pojkar eller flickor mest, enligt din upplevelse?  

- Varför tror du att det är så? 

• Hur gör du för att få prata i klassen? 

• Upplever du att du får prata så mycket som du önskar? 

• Brukar läraren göra någonting speciellt för att alla ska få prata lika mycket? 

Bilaga 4: observationsschema 

Observation: Lärarens 

kön: 

      

 Eleven får 

ordet av 

läraren 

Eleven 

tar 

ordet 

Läraren 

ger 

respons 

till elev 

som 

pratar 

rakt ut 

Läraren 

ger 

tillsägelse 

Läraren 

ignorerar 

elev som 

talar 

Eleven 

ignorerar 

läraren 

och 

fortsätter 

att tala 

Eleven 

blir tyst 

av en 

tillsägelse 

Pojke        

Flicka        

Totalt         

 

Bilaga 5: Observationsschema från klass Hallon 

Observation: Lärarens 

kön: 

      

 Eleven får 

ordet av 

läraren 

Eleven tar 

ordet 

Läraren 

ger 

respons 

till elev 

som 

pratar 

rakt ut 

Läraren 

ger 

tillsägelse 

Läraren 

ignorera

r elev 

som 

talar 

Eleven 

ignore

rar 

läraren 

och 

fortsät

ter att 

tala 

Eleven 

blir tyst 

av en 

tillsägel

se 

Pojke  ׀ ׀ ׀ ׀ ׀ ׀ ׀ ׀ ׀
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 ׀ ׀ 

29 

׀ ׀ ׀ ׀ ׀ ׀ ׀ ׀ 

׀ ׀ ׀ ׀ ׀ ׀ ׀ ׀ 

׀ ׀ ׀ ׀ ׀ ׀ ׀ ׀ 

׀ ׀ ׀  ׀ ׀ ׀ ׀ ׀

׀ ׀ ׀ ׀ ׀ ׀ ׀ ׀ 

׀ ׀ ׀ ׀ ׀ ׀ ׀ ׀ 

  ׀ ׀ ׀ ׀

52 (varav 

9 innan 

kvinnan 

med 

majblom

 ׀ ׀ ׀ ׀ ׀

5 

׀ ׀ ׀ ׀ ׀ ׀ ׀ ׀ 

 ׀ ׀ ׀ ׀ ׀ ׀

14 

׀ ׀ ׀ ׀ ׀ ׀ ׀ 

׀ ׀ ׀ ׀ ׀ ׀ ׀ 

׀ ׀ ׀ ׀ ׀ ׀ ׀ 

׀ ׀ ׀ ׀ ׀ ׀ ׀ 

׀ ׀  ׀ ׀ ׀ ׀ ׀

 ׀ ׀

73  

 ׀ ׀

2 

׀ ׀ ׀ ׀ ׀ ׀ ׀ 

 ׀

8 



 
 

morna 

dök upp)  

(Av de 52 

en pojke 

bidrog 

med mer 

än 

hälften) 

Flicka  ׀ ׀ ׀ ׀ ׀ ׀ ׀ ׀ ׀

׀ ׀ ׀ ׀ ׀ ׀ ׀ ׀ ׀ 

 ׀ ׀

20 

׀ ׀ ׀ ׀ ׀ ׀ ׀ ׀ 

 ׀ ׀

10 

 ׀ ׀

2 

 ׀ ׀

2 

 ׀ ׀ ׀ ׀ ׀ ׀

6 

 ׀ ׀ 0

2 

Totalt   ׀ ׀ ׀ ׀ ׀ ׀ ׀ ׀ ׀

׀ ׀ ׀ ׀ ׀ ׀ ׀ ׀ ׀ 

׀ ׀ ׀ ׀ ׀ ׀ ׀ ׀ ׀ 

׀ ׀ ׀ ׀ ׀ ׀ ׀ ׀ ׀ 

׀ ׀ ׀ ׀ ׀ ׀ ׀ ׀ ׀ 

 ׀ ׀ ׀ ׀

49 

׀ ׀ ׀ ׀ ׀ ׀ ׀  ׀

׀ ׀ ׀ ׀ ׀ ׀ ׀ ׀ 

׀ ׀ ׀ ׀ ׀ ׀ ׀ ׀ 

׀ ׀ ׀ ׀ ׀ ׀ ׀ ׀ 

׀ ׀ ׀ ׀ ׀ ׀ ׀ ׀ 

׀ ׀ ׀ ׀ ׀ ׀ ׀ ׀ 

׀ ׀ ׀ ׀ ׀ ׀ ׀ ׀ 

 ׀ ׀ ׀ ׀ ׀ ׀

62 

 ׀ ׀ ׀ ׀ ׀ ׀ ׀

7 

׀ ׀ ׀ ׀ ׀ ׀ ׀ ׀ 

 ׀ ׀ ׀ ׀ ׀ ׀ ׀ ׀

61  

׀ ׀ ׀ ׀ ׀ ׀ ׀ 

׀ ׀ ׀ ׀ ׀ ׀ ׀ 

׀ ׀ ׀ ׀ ׀ ׀ ׀ 

׀ ׀ ׀ ׀ ׀ ׀ ׀ 

׀ ׀ ׀ ׀ ׀ ׀ ׀ 

׀ ׀  ׀ ׀ ׀ ׀ ׀

 ׀

45 

 ׀ ׀

2 

׀ ׀ ׀ ׀ ׀ ׀ ׀ 

 ׀ ׀ ׀

10 

 

Bilaga 6: Statistik över talutrymmet klass för klass 

Diagram 1: Talförteckning i halvklass, Jordgubbe 1.  

Tabell 1 visar att talutrymmet fördelas jämnt mellan könen när de får ordet. Däremot tar pojkarna ordet 

vid fler tillfällen än flickorna. Läraren svarade pojkarna vid ett mer tillfälle än flickorna. Samtidigt ger 

läraren pojkarna tillsägelser vid fler tillfällen, vid alla utom en tillsägelse tystnar eleverna. 

Procentuellt: Får ordet – pojkarna 50%, flickorna 50%. Tar ordet – pojkarna 82%, flickorna 18%. 
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Diagram 2: Talförteckning i halvklass, Jordgubbe 2 

Diagram 2 visar att pojkarna får ordet vid fler tillfällen och samtidigt tar pojkarna ordet vid fler 

tillfällen än flickorna. Läraren svarar flickorna vid ett tillfälle mer än pojkarna men samtidigt ger 

läraren pojkarna fler tillrättavisningar och vid alla dessa tillfällen tystnar eleverna. Läraren ignorerar 

pojkarna vid fler tillfällen än flickorna. Procentuellt: Får ordet – pojkarna 61%, flickorna 39%. Tar 

ordet – pojkarna 57%, flickorna 48%. 

Diagram 3: Den totala talförteckningen i klass Jordgubbe  

 

Tabell 3 visar att pojkarna får ordet vid några fler tillfällen än flickorna men att pojkarna pratar mer 

rakt ut än flickorna. Läraren svarar eleverna som pratar rakt ut jämnt fördelat med hon ignorerar 

pojkarna majoriteten av de tillfällen de pratar rakt ut.  En pojke fortsätter att prata trots tillsägelse 

medan resten tystnar. Procentuellt: Får ordet – pojkarna 56%, flickorna 44%. Tar ordet – pojkarna 

71%, flickorna 29%. 
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Diagram 4: Talförteckning i klass Hallon. 

 

Diagram 4 visar att pojkarna får ordet vid fler tillfällen och att det är pojkarna som tar ordet vid fler 

tillfällen än flickorna. Läraren svarar pojkarna vid fler tillfällen. Det är även pojkarna som får alla 

tillsägelser. Det är två pojkar som ignorerar lärarens tillsägelser medan resten tystnar. Procentuellt: 

Får ordet – pojkarna 59%, flickorna 41%. Tar ordet – pojkarna 84%, flickorna 16%. 

Diagram 5: Talförteckning i halvklass, Blåbär 1. 

 

Diagram 5 visar att pojkarna får ordet vid fler tillfällen än flickorna, det är även pojkarna som pratar 

rakt ut vid fler tillfällen. Läraren svarar pojkarna vid fler tillfällen och de är även pojkarna som talar 

rakt ut. Läraren ignorerar pojkarna vid betydligt fler tillfällen. Tre elever fortsätter att prata trots 

tillsägelse medan lika många pojkar blir tysta av en tillsägelse. Procentuellt: Får ordet – pojkarna 66%, 

flickorna 34%. Tar ordet – pojkarna 94%, flickorna 6%. 
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Diagram 6: Talförteckning i halvklass, Blåbär 2. 

 

Diagram 6 visar att pojkarna får ordet vid fler tillfällen än flickorna. Samtidigt är det pojkarna som 

pratar rakt ut vid fler tillfällen än flickorna. Läraren svarar pojkarna vid några fler tillfällen och 

samtidigt ger lärarna pojkarna fler tillsägelser, det är fyra pojkar som fortsätter prata trots tillsägelser 

medan flera pojkar tystnar. Det är även pojkarna som ignoreras vid fler tillfällen. Procentuellt: Får 

ordet – pojkarna 57%, flickorna 43%. Tar ordet – pojkarna 90%, flickorna 10%. 

Diagram 7: Totala talförteckningen i klass Blåbär. 

Diagram 7 visar att pojkarna får ordet vid fler tillfällen. Det är även pojkarna som pratar mest rakt ut. 

Läraren svarar pojkarna vid fler tillfällen än flickorna samtidigt som läraren ger tillsägelser till 

pojkarna vid fler tillfällen och det är även pojkarna som läraren ignorerar vid flest tillfällen. Pojkarna 

är även de som ignorera lärarens tillsägelser. Pojkarna tystnar vid fler tillfällen än flickorna eftersom 

de inte får någon tillsägelse. Procentuellt: Får ordet – pojkarna 61%, flickorna 39%. Tar ordet – 

pojkarna 91%, flickorna 9%. 
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Diagram 8: Talförteckningen i klass Smultron.    

Diagram 8 visar att pojkarna får ordet vid tre tillfällen mer än flickorna. Å andra sidan är det flickorna 

som pratar rakt ut vid fler tillfällen. Läraren svarar flickorna vid ett tillfälle mer än pojkarna och läraren 

ger tillsägelse till båda könen vid lika många tillfällen, båda tystar vid tillsägelsen. Hon ignorerar även 

flickorna vid ett tillfälle mer än pojkarna. Procentuellt: Får ordet – Pojkarna 53% och flickorna 47%. 

Tar ordet – Pojkarna 47% och flickorna 53%. 

Bilaga 7. Statistik över taltiden klass för klass 

Diagram 1: Taltiden i halvklass, Jordgubbe 1. 

 

Diagram 1 visar att taltiden är relativt jämn med tanke på att pojkarna nästan är dubbelt så många. 

Procentuellt: Pojkarna pratar 53% och flickorna 47% av totala tiden. 

 

 

 

 

 

 

 

11

26,43

7

14,03

4

12,4

0

10

20

30

Antal elever Taltid

Taltid i Jordgubbe 1, i minuter och sekunder

Totalt Pojkar Flickor

22

45

32

13

2

17

0 2

13

24

15

6
1

8

0 1

9

21
17

7
1

9

0 1
0

10

20

30

40

50

Antal elever Elever får
ordet

Eleven tar
ordet

Läraren
svarar eleven

som talar
rakt ut

Läraren ger
tillsägelse

Läraren
ignorerar

elever som
talar rakt ut

Eleven
ignorerar
lärare och

talar vidare

Eleven blir
tyst av

tillsägelse

Talutrymmet i klass Smultron

Antal elever Pojkar Flickor



 
 

Diagram 2: Taltiden i halvklass, Jordgubbe 2. 

 

Diagram 2 visar att pojkarna pratar tre minuter längre än flickorna. Det är dock tre pojkar fler än 

flickorna. Procentuellt: Pojkarna pratar 56% och flickorna 44% av totala tiden. 

Diagram 3: Totala taltiden klass, Jordgubbe. 

 

Diagram 3 visar att taltiden skiljer lite mindre än 5 minuter i totaltid i klassen mellan könen. En 

bidragande orsak kan vara att det är sex pojkar mer i klassen än flickor.  

Procentuellt: Pojkarna pratar 54% och flickorna 46% av totala tiden. 

Diagram 4: Taltid i klass, Hallon 

 

Diagram 4 visar att taltiden skiljer sig med nästan tre minuter till fördel för pojkarna. Procentuellt: 

Pojkarna pratar 61% och flickorna 39% av totala tiden. 
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Diagram 5: Taltiden i halvklass, Blåbär 1. 

 

Diagram 5 visar att pojkarna pratade nästan dubbelt så länge som flickorna. en bidragande orsak till 

detta kan vara att pojkarna är fler än flickornarna. Procentuellt: Pojkarna pratar 64% och flickorna 

36% av totala tiden.  

Diagram 6: Taltiden i halvklass, Blåbär 2. 

  

Diagram 6 visar att taltiden är ganska jämnt fördelat mellan könen. Procentuellt: Pojkarna pratar 51% 

och flickorna 49% av totala tiden. 

Diagram 7: Totala taltiden i klass Blåbär. 

  

Diagram 7 visar att taltiden skiljer ungefär två minuter till fördel för pojkarna. Procentuellt: pojkarna 

pratar 57% och flickorna 43% av totala tiden.  
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Diagram 8: Taltiden i klass, Smultron. 

Diagram 8 visar att taltiden är relativt jämn fördelad mellan könen, en lite fördel för pojkarna. 

Procentuellt: Pojkarna pratar 53% och flickorna 47% av totala tiden.  

Bilaga 8. Tabeller med statistik över elevernas svar 

Tabell 1, Talutrymmets fördelning enligt pojkarna – Styrda fördelningen 

Antal pojkar Jämn fördelning av 

talutrymmet 

Pojkar  Flickor  

8 75% 25% 0% 

Tabell 1 visar att majoriteten av pojkarna anser att talutrymmet fördelas jämnt och 25% anser att 

pojkarna får prata vid fler tillfällen. Ingen pojke angav att flickorna får prata vid flest tillfällen. 

Tabell 2, Talutrymmets fördelning enligt pojkarna – Spontana fördelningen 

Antal pojkar Pojkar pratar rakt ut Flickor pratar rakt ut Angav inte 

8 50% 0% 50% 

Tabell 2 visar att hälften av pojkarna anser att det är de själva som pratar mest rakt ut medan den andra 

halvan inte angav sin åsikt. 

Tabell 3, Taltidens fördelning enligt pojkarna 

Antal pojkar Jämn 

fördelning av 

taltiden 

Olika, 

beroende på 

vad man 

pratar om 

Pojkar pratar 

längst 

Flickor 

pratar längst 

Ingen 

uppfattning 

8 25% 12,5% 25% 12,5% 25% 

Tabell 3 visar att 25% av pojkarna anser att fördelningen är jämn inom taltiden, lika många anser att 

pojkarna pratar längst, och lika många pojkar hade ingen uppfattning. Lika många pojkar anser att 

flickorna pratar längst och att taltidens fördelning beror på vad man pratar om. 

Tabell 4, Talutrymmets fördelning enligt flickorna – styrda fördelningen 

Totalt 

Flickor  

Jämn 

fördelningen av 

talutrymmet 

Olika, 

beroende på 

vad ämnet 

handlar om. 

Pojkar Flickor 

8 87,5% 12,5% 0% 0% 
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Tabell 4 visa att majoriteten av flickorna anser att det är en jämn fördelning av talutrymmet i klasserna. 

12,5% av flickorna anser att talutrymmets fördelning handlar om vilket ämne det är. Ingen av flickorna 

anser att flickorna eller pojkarna pratar vid flest tillfällen. 

Tabell 5, Talutrymmets fördelning enligt flickorna – Spontana fördelningen 

Totalt 

Flickor 

Pojkar pratar 

rakt ut 

Flickor pratar 

rakt ut 

Jämnt mellan 

könen 

Angav inte 

8 75% 0% 12,5% 12,5 % 

Tabell 5 visa att majoriteten av flickorna anser att det är pojkarna som pratar mest rakt ut, samtidigt 

var det ingen som angav att de var flickorna som pratade rakt ut. 12,5% anser att det är jämnt mellan 

könen och 12,5% gav inget svar.  

Tabell 6, Taltidens fördelning enligt flickorna. 

Totalt flickor Jämn 

fördelning av 

taltiden 

Olika, 

beroende på 

vad man pratar 

om 

Pojkar pratar 

längst 

Flickor 

pratar längst 

Osäker 

8 25% 12,5% 37,5% 0% 25% 

Tabell 6 visar att 37,5% anser att det är pojkarna som pratar längst, samtidigt anser 25% att det är lika 

fördelat, samtidigt är lika många osäker på vilket kön som pratar längst. 12,5% anser att taltiden beror 

på vad man pratar om. Men det var ingen av dem som angav att det var flickorna som pratade längst. 
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