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Abstract 

 

The purpose of this study was to investigate interactional patterns in the context of a fifth grade class in 

Sweden. It was also to investigate whether the interactional patterns of the class and their teacher was 

subject to any change dependent on the lesson subject, specifically mathmatics and science. The study 

was conducted through observations and interviews. The results of the study varied somewhat from the 

results of earlier studies within the same field of research. The girls of this class was more likely than the 

boys to initiate interaction with the teacher or other pupils. Although the real differences exist within 

groups of the same gender, not between them. The lesson subject did not have a big impact on the 

interactional patterns of the class as a whole but depending on the subjects different individuals seemed 

likely to initiate interaction. 
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1 Inledning 

Traditionellt sett har många sätt på skolan som en plats där kunskap förmedlas från 

lärare till elever, detta hävdar Kärnebro (2013). Hon utvecklar detta med referenser till 

Martinsson och Reimers (2008), Fjellström (2004) och Tholander (2002) och menar att 

dessa betonar att lärares föreställningar om normer och värden förmedlas till eleverna. 

Enligt Uljens (1997, 2009) sker den här förmedlingen av kunskap och normer genom 

interaktion. Vidare refererar Kärnebro (2013) till Lindbladh och Sahlströms 

undersökningar (1999) när hon säger att kommunikationen i ett klassrum skiljer sig åt 

från kommunikation i vardagliga kontexter eftersom att läraren har den föreskriva rätten 

att fördela ordet. Dessutom har läraren till stor del kontroll över vad kommunikationen i 

klassrummet innehåller. Interaktion, kommunikation och talutrymme är centrala delar i 

lärarens möjligheter att påverka elevers normer, värderingar och kunskapsutveckling. 

 

Skolans uppgift är, förutom att utbilda, att fostra demokratiska medborgare med respekt 

för alla människors lika värde och ge insikt om mäns och kvinnors jämställdhet. Utöver 

detta skall skolan även tillåta varje elev utveckla sin egen identitet. (Skolverket, 2011) 

Eleverna utvecklar dock inte dessa kvalitéer endast under skoltid, de påverkas även utav 

andra faktorer såsom var de bor och deras socioekonomiska bakgrund. Dessa faktorer är 

svåra för skolan att påverka nämnvärt. 

 

Lärare skall bedöma elevers prestationer i skolan. Till sin hjälp i detta har läraren 

kunskapskraven som finns formulerade i Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen 

och fritidshemmet (Skolverket, 2011). För att denna bedömning skall kunna vara rättvis 

måste dock alla elever under undervisningen haft lika stora möjligheter att uppnå de mål 

kunskapskraven sätter. Talutrymme spelar här stor roll: om en elev fått utrymme att 

ställa de frågor den behöver ställa för att lära sig något speciellt har eleven en stor fördel 

i inlärningsprocessen, jämfört med en elev som inte fått eller tagit utrymmet som krävs 

för att få svar på sina egna frågor.  

 

Framförliggande examensarbete kommer att undersöka hur lärare uppfattar att de delar 

ut talutrymmet i sitt eget klassrum samt hur eleverna i samma lärares klassrum uppfattar 

hur talutrymmet fördelar detta görs genom enskilda intervjuer med lärare och elever. 

Dessutom undersöks huruvida talutrymmesfördelningen påverkas beroende på om 

undervisningsämnet är matematik eller naturkunskap.  

 

Målet med studien är att bidra med kunskap om hur talutrymmesfördelningen kan se ut i 

ett mellanstadieklassrum i Sverige år 2015.  
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1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med uppsatsen är att ur ett genusperspektiv undersöka hur en lärares och några av 

dennes elever anser att talutrymmet fördelas i klassrummet samt undersöka hur 

talutrymmet fördelas i den pedagogiska praktiken. Undersökningen görs i en årskurs 5 i 

skolämnena matematik och naturkunskap. 

 

Mina konkreta frågeställningar är: 

 Hur uppfattar barnen att talutrymmet elever emellan och talutrymmet mellan 

lärare och elev fördelas? 

 Hur uppfattar läraren att talutrymmet elever emellan och mellan lärare och elev 

fördelas? 

 Hur fördelas talutrymmet elever emellan och mellan lärare och elev i den 

pedagogiska praktiken? 

 Finns det skillnader i hur talutrymmet fördelas beroende på om 
undervisningsämnet är matematik eller naturkunskap? 

1.2 Definition av nyckelbegrepp 

I uppsatsen används begreppen talutrymme, interaktion och kontakt. Begreppet kontakt 

används synonymt med interaktion. Talutrymme är utrymmet inom vilket en person har 

möjlighet att initiera eller följa upp en kontakt eller interaktion. 
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2 Teoretiskt perspektiv 

Utgångspunkten för den här studien är Vygotskijs (2001) sociokulturella teori, 

Hidrmans (1988) teorier om genussystemet och Uljens (1997, 2009) skoldidaktiska 

teori. Nedan följer en kort redogörelse för de tre teorierna. Inledningsvis redovisas 

Hirdmans teorier om genussystemet, därefter följer grunddragen i Uljens (1997, 2009) 

skoldidaktiska teori. Avslutningsvis redovisas Vygotskijs (2001) sociokulturella teori. 

2.1 Genussystemet 

Begreppet genus är en svensk översättning av det engelska ordet gender. Medan kön 

syftar på de biologiska skillnaderna mellan våra kroppar täcker genus de sociala och 

kulturella betingelser bundna till oss på grund av vilket kön vi föds med (och inte kan 

påverka). Genus innefattar allt det vi under vår uppväxt blir programmerade till på 

grund av att vi föds med vissa fysiska attribut (Hirdman, 1988). Eller som Joakim, 17 

år, säger i Svaleryd (2003): ”Könet sitter mellan benen och genus sitter i huvudet.” 

 

I detta avsnitt kommer genus att diskuteras utifrån Hirdmans (1988) begrepp 

genussystemet. Genussystemet är en ordningsstruktur som Hirdman (1988) anser utgöra 

basen för samhällets sociala, ekonomiska och politiska ordningar. Det vill säga en 

ordningsstruktur som på många sätt styr hur vi lever våra liv. Detta system kan 

diskuteras på ett abstrakt och generellt plan utifrån dess två bärande principer:  

1) Dikotomin: Isärhållandet. Manligt och kvinnligt är motsatser och bör inte 

blandas. 

2) Hierarkin: mannen är normen för det normala och allmängiltiga. Kvinnan 

definieras utifrån normen och de biologiska skillnader som finns mellan könen 

(Hirdman, 1988). 

 

Dikotomin innebär ett maktskapande. Hirdman (1988) menar att i och med de 

biologiska skillnaderna mellan kvinnor och män går människan från att vara en och 

samma, en människa, till att bli två, man och kvinna. I och med uppdelningen skapas 

roller. En positiv och en negativ. En förtryckare och en förtryckt. Då de biologiska 

förutsättningar inte är identiska följer alltid en skillnad och denna skillnad leder till ett 

förhållande där det ena könet blir norm och det andra definieras utifrån det första. Den 

part som blir norm blir alltså den mätstock utifrån vilken den andra parten bedöms. Med 

detta följer en maktfördel för den part som blivit norm då den har utrymme att vara och 

göra vad som faller sig naturligt för den, en möjlighet som den part som måste anpassa 

sig inte har. Däri föds hierarkin (Hirdman, 1988). 

2.1.1 Mönstrens överlevnad 

I samhället verkar det finnas en osynlig överenskommelse mellan könen, ett 

genuskontrakt. Kontraktets termer har dock aldrig varit accepterade av båda könen utan 

det har uppritats av den part som definierar den andra. Mannen definierar kvinnan och 
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därför är det även han som skriver kontraktet som styr de ramar inom vilka könen kan 

röra sig (Hirdman, 1988). 

 

Strukturer skapas och återskapas ständigt i sociala sammanhang. Vilket sker genom 

konkreta handlingar, exempelvis vad vi säger eller hur vi uppför oss men också genom 

vad vi tänker om de handlingar vi själva och andra utför (Gannerud & Rönneman, 

2007). 

 

Vidare menar Hirdman (1988) att barn kommer till livet utan att vara medvetna om 

detta regelverk men de lär sig snabbt vad kontraktet säger. Med andra ord kan sägas att 

barn inte föds till män och kvinnor i en genusmening utan formas till dessa under 

livstiden. Genuskontraktet säger tydligt hur män och kvinnor skall förhålla sig till 

varandra och vem som har mandat att göra vad i varje given situation.  

 

Det är möjligt att förändra dessa strukturer. Gannerud och Rönneman (2007) menar 

dock att de processer som förändrar strukturerna sker inom vissa ramar. Genus som 

social konstruktion verkar på olika nivåer i våra liv och det är uppgjort av de olika 

normer och föreställningar som är knutna till kön inom ett visst samhälle eller en 

institution. De nämner två nivåer på vilka genus existerar och verkar; strukturell nivå 

och individuell nivå. På den strukturella nivån handlar det om vilka normer och mönster 

som finns inom till exempel arbetsfördelning och på vilken nivå dessa mönster och 

normer är motiverade och legitimerade av genusföreställningar. På den individuella 

nivån grundar sig möjligheten till förändring av mönstren på hur den enskilda individen 

väljer att skapa sin identitet i ett samhälle fyllt av genusföreställningar och normer. 

2.1.2 Maktstrategier 

Utöver att genus enligt Gannerud och Rönneman (2007) verkar på olika nivåer menar 

Hirdman (1988) att människan har två grundläggande längtor. Friheten och symbiosen. 

Dessa längtor påverkar människan i alla aspekter av dess liv.  

 

De är den grundläggande paradoxen inom allt mänskligt 

liv: å ena sidan anpassningen, svarandet, det trygga; å andra 

sidan expansion, ovisshet, det otrygga, fria. (Hirdman, 

1988. s. 55) 

 

Vidare hävdar Hirdman (1988) att dessa längtor har strukturerats att tillhöra ett av 

könen mer än det andra, friheten för mannen och symbiosen för kvinnan. Den manliga 

friheten har uppmuntrats och expanderats medan kvinnans symbiotiska roll har 

cementerats av kontroll, lagstiftning, sociala seder och hennes biologiska förmåga att 

bära och föda barn. Båda längtorna finns dock såväl i mannen som i kvinnan men 

människorna binds av genuskontraktet att bejaka en av längtorna mer än den andra. 

Dessa längtor påverkar sättet kvinnan respektive mannen skaffar sig makt i och tillgång 

till världen de lever i. Den expansive mannen tar för sig, är utåtriktad, ambitiös och 



9 

målmedveten medan den symbiotiska kvinnan släpper fram andra, hjälper till och gör 

sig behövd av den expansive mannen (Hirdman, 1988).  

2.2 Skoldidaktisk teori 

Nedan redogörs för skoldidaktisk teori utifrån Uljens (1997: 171-184, 2009). All 

undervisning och fostran sker avsiktligt och är således i någon mening planerad. För att 

planerad verksamhet ska ha någon mening måste den även utvärderas. Uljens (1997, 

2009) hävdar att all undervisning som sker kan förstås utifrån en avsikt-handling-

reflektionsmodell. Läraren har en avsikt, ett mål med undervisningen. Målet grundas i 

lärarens tolkning av formella bestämmelser såsom styrdokument och skolkultur men 

även hur läraren känner sina egna intressen och åsikter och hur läraren känner sina 

elever. Därefter försöker läraren att uppnå målet genom interaktion med eleverna. Varpå 

lärare och elever reflekterar över handlingarna som utförts i förhållande till det uppsatta 

målet. Vidare menar Uljens (1997, 2009) att de pedagogiska handlingarna i modellen 

förverkligas på fyra olika nivåer. En kollektiv nivå, en individuell nivå, en interaktiv 

nivå och en elevnivå. Nedan följer en förklaring av de olika nivåerna i vilka en 

pedagogisk handling förverkligas (Uljens, 1997). 

 

För det första är den kollektiva nivåns grundläggande verksamhet planering och 

utvärdering av pedagogiska handlingar. I den kollektiva nivån finns en uppdelning i 

flera nivåer. Dessa nivåer finns i: a) delningen mellan varje individuell lärares planering 

och de påverkande ramfaktorerna läraren måste förhålla sig till (exempelvis 

styrdokument och lokal kultur). Och b) delningen som sker i den interaktiva 

pedagogiska process som genomförs av lärare och elever tillsammans i en 

undervisningssituation (Uljens, 1997, 2009). 

 

För det andra menar Uljens (1997) att läraren har avgörande kontroll över vilka 

möjligheter läroplanen har att förverkligas i klassrummet. Han menar att det finns en 

tidsmässig aspekt i den hur varje lärare kan välja att föra in läroplanen i klassrummet. 

Uljens (1997, 2009) menar att vi genom att veta detta har lättare att se skillnaderna 

mellan lärarens individuella verksamhet i förhållande till läroplanen och den interaktiva 

verksamhet lärare har med eleverna.  

 

För det tredje, lärarens planering av pedagogiska handlingar konstitueras genom 

interaktion med eleverna. Detta är den pedagogiska verksamhetens grundpelare och 

själva essens (Uljens, 1997, 2009). 

 

 För det fjärde hävdar Uljens (1997, 2009) att det är eleven som har det yttersta ansvaret 

för målet med varje pedagogiskt möte. Lärarens avsikter och planering är länken mellan 

den kollektiva läroplanen och eleven, men det är eleven som slutgiltigt väljer hur den 

agerar och vad den tar med sig från varje pedagogiskt möte. Det går dock inte att lägga 
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allt ansvar för vad som lärs in på eleven eftersom att eleven är begränsad i att avgöra 

vilket innehåll som behandlas i skolan. Det går alltså inte att befria varken lärare eller 

det kollektiva systemet från ansvar över elevers framgång eller icke framgång i skolan.  

2.3 Sociokulturellt perspektiv 

Uljens (1997, 2009) talar om att läraren måste planera sina pedagogiska handlingar 

utifrån styrdokument, sig själv och sina elever. Vygotskij (2001) talar om hur läraren 

vet på vilken kunskapsnivå hans elever är.  

 

Vygotskij (2001) menar att alla barn har en ”aktuell utvecklingsnivå” och en ”närmaste 

utvecklingszonen”. Den aktuella utvecklingsnivån avgörs av var barnet i fråga ligger 

någonstans i sin intellektuella mognad. Vygotskij (2001) undersökte detta genom att ge 

barnet uppgifter av olika svårighetsgrader vilka barnet skulle lösa enskilt, utan hjälp 

från vare sig lärare eller kamrater. När barnet gjort vad det kunnat menar Vygotskij 

(2001) att han utifrån uppgifternas svårighetsgrad kunde avgöra vad som var barnets 

aktuella utvecklingsnivå. För att ta reda på vad som var barnets närmaste 

utvecklingszon fick barnet uppgifter som låg över dess aktuella utvecklingsnivå i 

svårighet, alltså uppgifter barnet inte skulle kunna lösa på egen hand. Genom att ge 

barnet hjälp och handledning i lösandet av uppgifterna hävdar Vygotskij (2001) att det 

går att avgöra hur svåra uppgifter barnet klarar av att lösa i samarbete med andra. 

Barnets närmaste utvecklingszon är den nivå av uppgifter barnet klarade av att lösa 

under handledning. Vygotskij (2001) menar att undervisning som ligger i ett barns 

närmaste utvecklingszon har större inverkan på barnets intellektuella utveckling än 

undervisning som ligger inom barnets aktuella utvecklingsnivå, således bör all barnets 

undervisning ske inom dess närmaste utvecklingszon.  

 

Vygotskij (2001) hävdar även att för att utveckling ska ske måste inlärning ha tagit plats 

först. Ett barn lär sig alltid att använda vissa färdigheter och kunskaper inom ett område 

innan de kan använda dem på ett medvetet sett. Att tro att undervisningsprocessen i 

skolan och den inre utvecklingsprocess som sker hos barnet överensstämmer med 

varandra vore ett misstag eftersom att det aldrig går att finna någon symmetri mellan 

dessa (Vygotskij, 2001). 
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2.4 Teorins relevans för studien 

 
Diagram 1: Genusteori, Sociokulturell teori och skoldidaktisk teori 

 

Diagrammet ovan visar hur Vygotskijs (2001) sociokulturella teori, Hirdmans (1988) 

genusteori och Uljens (1997, 2009) skoldidaktiska teori överlappar varandra. Det är i 

det mötet den här studien finns. Nedan redogörs för teoriernas relevans för studien och 

hur de är kopplade till varandra. 

 

Den teori som enklast kan kopplas till studiens syfte och frågeställningar är Hirdmans 

(1988) teori om genussystemet därför att det finns tydliga direktiv i styrdokumenten 

som reglerar hur skolan skall verka och vilken plats genus har i skolvardagen. 

 

Skollagen (2010:800) slår fast att utbildningen inom skolväsendet syftar till 

att [...] förankra respekt för de mänskliga rättigheterna [...] individens frihet 

och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och 

män [...] (Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 

2011. (2011). sid. 7.) 

 

Skollagen fastslår alltså att skolan ska arbeta för bland annat människors lika värde och 

jämställdhet. Vidare skall skolan ge elever en likvärdig utbildning och i och med det bär 

den ett ansvar för att motverka traditionella könsmönster (Skolverket, 2011). Min 

tolkning, utifrån Hirdman (1988), innebär att skolan aktivt måste arbeta för att barn i 

skolan får möjlighet att bejaka båda längtorna. Detta skall integreras i det dagliga 

skolarbetet och bli en naturlig del av barnens vardag.  

 

De som arbetar i skolan är dock även de uppväxta inom samma genussystem de skall 

motarbeta och därför är möjligt att de förmedlar sin egen uppfattning av genusstrukturer 

till eleverna. Det finns även en risk att lärare, på grund av rådande genusföreställningar, 

ser pojkar och flickor som homogena grupper med aktiva pojkar och passiva flickor 

som något biologiskt betingat (Molloy, 1992). 

 

Som nämnt ovan ska skolan ge alla elever en likvärdig utbildning (Skolverket, 2011). 

En likvärdig utbildning innebär bland annat att alla elever ska ha möjlighet att nå upp 

till sin potential. Enligt Vygotskij (2001) finns en närmaste utvecklingszon i vilken ett 

Genusteori

Skoldidaktisk 
teori

Sociokulturell 
teori
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barn har störst möjligheter att utveckla sina kunskaper. För att läraren ska kunna veta 

vilken ett barns närmaste utvecklingszon är måste läraren interagera med barnet på 

något sätt. För att sedan undervisa utifrån barnets närmaste utvecklingszon måste 

läraren planera en pedagogisk handling utifrån både styrdokumenten (Uljens, 1997, 

2009) och barnets närmaste utvecklingszon. Den pedagogiska handlingen utförs sedan 

genom interaktion med barnet (Uljens, 1997, 2009). Om läraren har flera barn att 

undervisa blir talutrymmesfördelning en viktig del av lärarens arbete därför att det är 

genom talutrymmesfördelning läraren interagerar med barnen och låter barnen 

interagera med varandra. 
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3 Tidigare forskning 

Nedan redogörs för Dysthes (1996) syn på kommunikation och hur hon kopplar den till 

Bakhtins dialogbegrepp, därefter följer ett kort avsnitt om kommunikation som en 

färdighet utifrån Sjöqvist (2011) och Hartley (1999). Det redogörs även kort för vad 

styrdokumenten säger om genus och vad tidigare forskning säger om 

talutrymmesfördelning. 

3.1 Kommunikation och dialog 

Nedan beskrivs Dysthes (1996) tolkning av Bakhtins dialogbegrepp.  

 

Enligt Dysthes (1996) tolkning av Bakhtins dialogbegrepp existerar vi människor 

endast genom dialog. ”Livet är dialogiskt till sin natur. Att leva innebär att engagera sig 

i en dialog, att ställa frågor, lyssna, svara, komma överens osv” (Bakhtin, 1981, s 318). 

Dysthes tolkning är att en människas jag endast existerar i relation till andra människor, 

deras jag och tolkningarna de gör av vad människan säger och gör.  

 

Jag uppnår insikt eller medvetenhet om mig själv, jag blir mig själv bara genom att visa 

mig för den andre, genom den andre och med den andres hjälp. De viktigaste 

handlingarna, de som konstituerar jagmedvetandet, bestäms av dessa handlingars 

förhållande till ett annat medvetande, till ett du … Människans själva väsen (både inre 

och yttre) är djup kommunikation. Att vara är att kommunicera ... Att vara är att vara 

någon för den andre, och genom den andre att vara någon för sig själv. Människan har 

inget inre territorium som hon äger själv; det är fullständigt och alltid på gränsen; och då 

människor blickar in i sig själva, ser de den andre i ögonen eller genom den andres ögon 

… Jag kan inte klara mig utan den andre; jag kan inte bli mig själv utan den andre … 

(Dysthe 1996, s 63; hennes översättning av Bakthin, 1984, s 311) 

 

Bahktin breddar dialogbegreppet i sin tolkning av begreppet och menar att dialogen är 

ett verktyg vi måste använda oss av för att över huvud taget kunna inse vilka vi själva är 

(Dysthe, 1996).  

Människan använder sig alltså av språket för att kommunicera med andra och 

därigenom, utifrån andra, definiera sig själv. Den kan inte ha en uppfattning om vad 

eller vem den är utan att ha en annan som tolkar ord och handling. Människor blir på så 

vis varandras speglar, och sätt att se sig själva i. Eftersom att dialogen är fundamental 

för mänsklig existens är det inte bara något vi måste använda oss av utan det är även ett 

verktyg (och ett mål) att använda i skolan och klassrummet (Dysthe 1996). 

3.1.1 Kommunikativ kompetens 

Bahktin och Dysthe är överens om att en dialog är någon sorts kommunikation mellan 

flera individer. Sjöqvist (2011) och Hartley (1999) fastslår dessutom att kommunikation 

är en färdighet. En färdighet som tränas och förbättras från födseln genom hela livet. De 

menar även att olika personer är olika bra eller dåliga på att kommunicera. Eftersom en 

persons kommunikativa kompetens påverkar dennes livsmöjligheter i relativt stor 

utsträckning kan detta vara ett orosmoment för många, som tur är går det att träna sig att 

bli bättre på detta (Hartley, 1999 och Sjöqvist, 2011).   
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3.2 Talutrymme i klassrummet 

Nedan presenteras tidigare forskning som är relevant utifrån syfte och frågeställningar. 

I avsnittet redogörs för Jan Einarsson och Tor G. Hultmans studie från 1984 God 

morgon pojkar och flickor – om språk och kön i skolan, Öhrns studie från 2002 

Könsmönster i förändring? En kunskapsöversikt om unga i skolan samt Charlotta 

Einarsson avhandling från 2003 Lärares och elevers interaktion i klassrummet.  

3.2.1 Elev och kön 

Einarsson och Hultman (1984) talar om det de kallar för ”tvåtredjedelsregeln”. Det är ett 

mått på hur mycket av taltiden i klassrummet som går till vem. Enligt undersökningen 

de genomfört tar läraren ungefär 2/3 av den totala taltiden, medan barnen delar på den 

resterande tredjedelen. Av den tredjedel barnen delar på tar pojkarna upp två tredjedelar 

medan flickorna tar en. Alltså får pojkarna i ett klassrum 2/9 av taltiden medan flickorna 

får 1/9, det innebär att enligt Einarsson och Hultman (1984) får pojkar i klassrummen 

runt om i Sverige dubbelt så mycket talutrymme som flickorna. Regeln är 

proportionerligt beräknad. Även om en klass består av mer än 50 % flickor bör de inte 

komma över ungefär 40 % av pojkarnas totala taltid.  

 

Undersökningen visar även att talaktiviteten i klassrummen är än mer ojämn än vad 

”tredjedelsregeln” visar. De stora skillnaderna i talaktivitet gäller inte bara mellan könen 

utan även mellan individer i klassen. Det är ingen ovanlighet att tre eller fyra pojkar och 

en eller två flickor tillsammans står för en majoritet av allt tal barnen producerar 

(Einarsson & Hultman, 1984). 

 

Einarsson (2003) menar även hon att pojkar generellt sett kontrollerar det gemensamma 

talutrymmet i högre grad än flickor men inte i lika stor grad som Einarsson och Hultman 

(1984) påstår med deras ”tvåtredjedelsregel”. Einarsson (2003) visar att det finns en 

signifikant skillnad mellan pojkars och flickors antal kontakter med läraren. En pojke 

har i genomsnitt 0,1 kontakter med läraren varje minut medan flickor endast har 0,08. 

Istället påstår hon att pojkar äger 56 % av talutrymmet i klassrummet medan flickor 

endast äger 44 %. Hon spekulerar att detta kan vara ett tecken på att äldre forskning 

påverkat hur lärare ser på talutrymme vilket fått som följd att klyftorna mellan pojkar 

och flickor minskat. 

3.2.2 Lärares och elevers kommunikation på mellanstadiet 

Enligt Einarssons (2003) undersökning initierar manliga lärare precis över 0,4 kontakter 

per minut med mellanstadiepojkar och precis under 0,4 kontakter per minut med 

mellanstadieflickor.  Dessa data ställs i relation till de data hon samlat in om kvinnliga 

lärare och deras interaktioner med sina elever. Enligt den undersökning hon gjort 

initierar kvinnliga mellanstadielärare 0,6 kontakter per minut med pojkar och strax över 

0,4 kontakter per minut med flickor. Alltså initierar kvinnliga lärare fler kontakter med 

både pojkar och flickor på mellanstadiet än manliga lärare, men skillnaden mellan 
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antalet initierade kontakter med elever av olika kön är också större än den är för 

manliga lärare.  

 

För att ta reda på huruvida lärare själva upprätthåller interaktionsskillnaderna mellan 

elevkönen blev hon tvungen att även undersöka i hur stor utsträckning eleverna initierar 

kontakt med sina lärare. Undersökningen visar att mellanstadiepojkar initierar fler 

kontakter med manliga lärare än mellanstadieflickor (0,5 kontakter per minut respektive 

0,4 kontakter per minut). Flickor initierar färre kontakter med kvinnliga lärare än pojkar 

(~0,2 kontakter per minut respektive ~0,4 kontakter per minut). Den slutsats Einarsson 

(2003) kommer till gällande kommunikationen mellan manliga lärare och deras 

mellanstadieelever är att pojkar generellt sett kommunicerar mer med läraren än deras 

kvinnliga klasskamrater. Mönstret förklaras i huvudsak av att pojkarna tar fler kontakter 

med sina lärare än flickorna. Om läraren är en kvinna är resultatet detsamma det vill 

säga att pojkar kommunicerar mer med sin lärare än flickor. I detta fall förklaras det 

dock både av att läraren initierar fler kontakter med pojkar än med flickor samt att 

pojkarna tenderar att ta fler kontakter med läraren än vad flickor gör. 

3.2.3 Undervisningsämne 

Einarsson (2003) menar att tidigare forskning som bedrivits på interaktionsmönster i 

klassrum sällan har tagit hänsyn till undervisningsämnet i fråga. Den forskning som har 

tagit hänsyn till det har i de flesta fall koncentrerat sig på naturvetenskapliga ämnen. 

Varför det är blivit så är oklart. Einarsson (2003) menar dock att ett vanligt antagande i 

dessa tidigare studier har varit att flickor har en förfördelad situation i dessa ämnen på 

grund av att de ansågs mansdominerade. Enligt Einarsson (2003) finns anledning att 

anta att det finns viss könspredisponering för vissa ämnen. Detta kan ses exempelvis på 

elevers val av gymnasieprogram. 1998 var ungefär 60 % av de sökande till det 

Naturvetenskapliga programmet pojkar medan 60 % av Samhällsprogrammets sökande 

var flickor. Hon påpekar även att forskarna som tidigare studerat interaktionsmönster i 

klassrum inte satt det naturvetenskapliga ämnet i relation till ett annat ämne. Hon menar 

att man genom att jämföra ett naturvetenskapligt ämne och ett humanistiskt ämne kan 

avgöra om undervisningsämnet har betydelse för interaktionsmönstret eller inte. Hon 

undersöker om det är någon skillnad i hur talutrymmet fördelas beroende på om 

undervisningsämnet är svenska eller matematik. Enligt hennes resultat finns ingen 

generell skillnad i antalet kontakter lärare tar med sina elever beroende på om 

undervisningsämnet är svenska eller matematik. 

 

I Öhrns (2002) studie framkommer däremot att interaktionsmönstren varierar något 

beroende på undervisningsämne. Hon menar att flickor oftast dominerar kontakterna i 

icke naturvetenskapliga ämnen, såsom samhällskunskap eller svenska. Detta är helt i 

linje med det antagande Einarsson (2003) gjorde innan resultaten från hennes studie inte 

visade någon skillnad i interaktionsmönstren beroende på om undervisningsämnet var 

naturvetenskapligt eller inte.  
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3.2.4 Variationer mellan pojkar och flickor 

Einarssons (2003) visar i likhet med Einarsson & Hultmans (1984) undersökning att 

pojkar generellt sett dominerar det gemensamma talutrymmet i klassrummet. Einarssons 

(2003) analys av resultaten i sin undersökning visar dock att detta inte är hela 

sanningen. Variationen i frekvensen av lärarkontakter inom könsgrupperna är lika stora 

för pojkar som för flickor. Hon menar att detta är viktigt att lyfta då det ter sig vara 

individer snarare än hela könsgrupper som har tillgång till de största delarna av 

talutrymmet. Att enbart föra en diskussion utifrån att flickor som grupp måste få större 

tillgång till talutrymme utan att ta hänsyn till variationerna inom grupperna kan medföra 

att tystlåtna pojkar får än mindre möjlighet att uttrycka sig än de har i dagsläget. 
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4 Material och metod 

För att svara på studiens forskningsfrågor genomfördes en triangulering (Stukát, 2011). 

Trianguleringen bestod av en kvalitativ observationsstudie, en semi-strukturerad 

lärarintervju och sex stycken semi-strukturerade elevintervjuer. Syftet med att hålla 

semi-strukturerade intervjuer var att låta intervjuobjekten utveckla sina svar genom att 

koppla dem till egna erfarenheter. Min förhoppning var att det skulle ge mig en djupare 

förståelse för deras uppfattningar om hur talutrymmet fördelas i klassen. Målet med 

intervjuerna var att ta reda på hur läraren och eleverna uppfattar hur talutrymmet 

fördelas i klassen och om de upplever någon skillnad beroende på barnets genus eller 

undervisningsämne. Observationerna genomfördes med målet få en uppfattning om hur 

talutrymmesfördelningen ser ut i den pedagogiska praktiken utifrån undervisningsämne 

och barnets genus. 

4.1 Urval 

Materialet för studien var en klass på 17 elever och deras lärare. Läraren var en man 

som undervisade i matematik och naturkunskap med mångårig erfarenhet av yrket. Av 

klassens 17 elever var tio pojkar och sju flickor. Val av informanter och skolämnen var 

bekvämlighetsurval.  

4.2 Genomförande av intervjuer 

Intervjuerna genomfördes enskilt med mig och ett intervjuobjekt åt gången. Under 

intervjun med läraren satt vi i ett tomt klassrum. Intervjun tog nästan 30 minuter och vi 

blev inte avbrutna under något tillfälle. Till min hjälp hade jag en intervjuguide med 

frågor och samtalspunkter (se bilaga 2, s 1). Läraren hade inte sett intervjuguiden innan 

och var helt oförberedd på mina frågor. Intervjun spelades in med hjälp av dator och 

mikrofon. Intervjuerna genomfördes innan observationerna.  

 

Elevintervjuerna genomfördes även de enskilt, jag och en elev åt gången. Sex intervjuer 

genomfördes. Tre av informanterna var pojkar och tre av informanterna var flickor. 

Informanterna gick alla i klassen som senare observerades. Urvalet av informanter 

genomfördes slumpmässigt genom lottning. Intervjuerna genomfördes i ett tomt 

konferensrum och tog mellan fem och tio minuter. Efter att en intervju var genomförd 

följde jag eleven tillbaka till klassrummet och hämtade nästa informant, detta för att 

eleverna inte skulle ha möjlighet att påverka varandras svar. Till min hjälp hade jag 

även i denna intervju en intervjuguide med frågor och samtalspunkter (se bilaga 2, s 2). 

Intervjuerna spelades in med hjälp av dator och mikrofon. Samtliga intervjuer 

transkriberades sedan.  
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4.3 Genomförande av observationer 

Sex lektioner observerades, tre matematiklektioner och tre naturkunskapslektioner. 

Observationerna var av typen passivt-deltagande. Eleverna var förstås nyfikna på vem 

jag var och vad jag gjorde där. Jag berättade kort att jag är lärarstudent och att jag var 

där för att göra en undersökning, de fick ingen ytterligare information om 

undersökningens natur och de blev uppmanade av både mig och deras lärare att inte 

låtsas om mig. Under observationslektionerna hade jag ingen kontakt med eleverna 

utöver den första introduktionen vid det första tillfället. Alla observationer genomfördes 

i klassens hemklassrum, det var alltså inte olika rum beroende på vilket 

undervisningsämne som observerades. Jag satt längst bak i klassrummet vid ett litet 

bord. På grund av klassrummets planlösning och hur läraren möblerat det var detta det 

mest passande alternativet för att ge mig uppsikt över vilka elever läraren initierar 

kontakter med och vilka elever som initierar kontakter med läraren. Jag fick dessutom 

god översikt över klassen och kunde lätt se vem som sa vad vid vilket tillfälle och 

vilken elev läraren interagerade med. Till hjälp hade jag som sagt min dator. Datorn 

användes för att fylla i observationsschemat (se bilaga 2). 

 

Jag valde att vid varje observationstillfälle välja tre stycken fem minuter långa perioder 

då jag observerade och antecknade. Det gav mig möjlighet att vila mellan 

observationsintervallerna för att så bra som möjligt kunna spegla det som verkligen 

hände under de stunder jag observerade. Vilka stunder jag valde att observera var 

beroende av lektionens utformning då jag för undersökningen är intresserad av hur 

läraren fördelar talutrymmet i klassen. Jag har prioriterat genomgångar, 

gruppdiskussioner, stafettläsning och liknande moment där läraren i stor utsträckning 

måste kontrollera vilken av eleverna som har tillåtelse att tala och inte. Stunder med tyst 

läsning är inte relevanta för undersökningen eftersom att läraren under dessa perioder 

inte behöver kontrollera talutrymmet i samma utsträckning som vid till exempel en 

genomgång och har därför inte heller dokumenterats.  

4.4 Analysmetod 

Intervjuerna transkriberades och data relevant för forskningsfrågorna valdes ut. 

Relevant data från observationerna sammanställdes i tabeller och diagram för att visa 

hur talutrymmesfördelningen såg ut i klassrummet. Slutligen ställdes dessa data emot 

varandra med syftet att se om lärarens och elevernas uppfattningar om 

talutrymmesfördelningen skiljde sig från hur talutrymmesfördelningen såg ut i den 

pedagogiska praktiken. Nedan följer transkriberingsnyckeln för intervjuerna:  

 

Paus markerades med hakparentes och tre punkter […] 

Betoning markerades med understruken text betoning 

Intonation markerades med interpunktion .,!?  
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4.5 Etiskt förhållningssätt 

Innan undersökningen genomfördes skickades missivbrev ut till elevernas 

vårdnadshavare för att be om lov om barnens deltagande i studien. Missivbrevet 

informerade vårdnadshavarna om i vilka sammanhang eleverna skulle delta i studien. 

Brevet skulle skrivas under och skickas tillbaka till mig. Tillstånd gavs även av rektor 

och deltagande lärare. Alla uppgifter om deltagares person är behandlas konfidentiellt. 

Efter genomförda intervjuer gav deltagarna möjlighet att gå igenom transkriberingarna 

för att godkänna dem för att se att jag inte på felaktigt sätt representerat vad som sagts. 

Undersökningen har på inget målsättningen att visa på lärarens eller elevernas svagheter 

i förhållande till studiens syfte. Studien följer Vetenskapsrådets (2002) 

rekommendationer för vetenskaplig forskning. 
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5 Resultatredovisning  

Nedan kommer den insamlade empirin att presenteras utifrån studiens frågeställningar. 

Inledningsvis redovisas lärarens uppfattning om talutrymme och fördelningen av 

talutrymmet i klassen. Därefter följer elevernas uppfattningar om detsamma. 

Avslutningsvis redovisas materialet från observationerna. 

5.1 Lärarens uppfattningar om talutrymmesfördelningen i klassen 

Läraren upplevde inte att han sett någon skillnad på hur talutrymmet i klassen 

fördelades utifrån ett genusperspektiv. Han hade uppfattningen att pojkar och flickor 

talade ungefär lika mycket i klassen, bortsett från de elever som på grund av sina 

specialpedagogiska behov inte var lika bekväma med att stå i centrum som sina 

klasskamrater. 

 

Och därför är det kanske[…] många ganska försiktiga, försynta killar i det här gänget. Och 

många starka tjejer. Så att jag tror inte att du kommer hitta någon sån här 75 % regel killar/tjejer 

i den här gruppen. – (Läraren) 

 

Läraren uppfattade talutrymmesfördelningen bland barnen i klassen som jämn och 

trodde inte att det var någon stor skillnad i hur pojk- respektive flickgruppen tog för sig. 

Däremot förutsätter han att det på individnivå var ganska stor spridning i hur utåtriktade 

och framåt barnen var. 

 

Han upplevde även att kunskapskraven i Lgr11 inte stämmer överens med de krav 

styrdokumenten ställer på jämlikhet och likvärdighet i utbildningen utifrån ett 

funktionsnedsättningsperspektiv.  

 

För det kräver nästan utifrån Lgr11 att du ska vara utåtriktad du ska prata i grupp du ska […] 

göra saker som jag vet åtminstone två, tre, fyra elever i den här gruppen […] inte vill. Och som 

kanske de inte kommer klara av heller. Men de har mycket kunskaper. Så att […] 

talutrymmesmässigt […] så om man tänker jämlikhet utifrån funktionsnedsättningar så tycker 

jag att det styrs kanske lite för mycket mot att vara på en scen. – (Läraren) 

 

Läraren hade uppfattningen att styrdokumentet, Lgr11 (Skolverket, 2011), lade för 

mycket vikt vid att barnen skulle klara av att stå i uppmärksamhetens centrum för att nå 

upp till kunskapskraven som ställs. Utifrån detta använde sig läraren av vissa strategier 

för att barnen skulle få möjlighet att visa sina kunskaper utan att behöva stå i centrum 

på det sätt de kan behöva göra om de till exempel vill svara på eller ställa en fråga. Mer 

specifikt använde han sig av lottning, whiteboards, stafettläsning och öppna frågor till 

hela klassen. Han lät även barnen ”ringa en vän” om de hade ordet men inte kunde svara 

på frågan. Att ringa en vän innebar att barnet fick fråga en klasskamrat om hjälp och att 

de tillsammans svarade på den aktuella frågan. Vilken metod han använde sig av var 

beroende av situation och undervisningsämne. När han lottade drog han helt enkelt ett 
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barns namn ur en burk varpå barnet i fråga valde om det ville svara på frågan eller inte. 

Varje barn hade en egen liten whiteboard i bänken. Denna användes ofta under 

matematikundervisningen för att lösa problem som läraren visade på tavlan. När ett 

barnen löst problemet höll de upp whiteboarden så att endast läraren kunde se svaret. 

Läraren menade att han på detta sätt inte bara undvek att utsätta en enda elev för pressen 

associerad med att behöva svara på en fråga man inte nödvändigtvis kan inför hela sin 

klass utan han fick även en bättre överblick över hela klassens kunskaper. 

 

Angående undervisningsämne och talutrymme upplevde läraren att det var en skillnad i 

hans undervisningsmetoder och i och med det även skillnad på hur han fördelar 

talutrymmet. Vid matematikundervisning använde han sig mycket av ovan nämnda 

whiteboards och vid naturkunskapsundervisning jobbade han mer med 

gruppdiskussioner och stafettläsning. Han upplevde dock ingen skillnad på vem eller 

vilka som tog eller blev tilldelade talutrymme beroende på ämne. 

5.2 Barnens uppfattningar om talutrymmesfördelningen i klassen 

Samtliga intervjuade barn upplevde att alla som ville och vågade hade möjlighet att 

uttrycka sig, ställa och svara på frågor. Samtliga nämnde även att det fanns de som inte 

ville uttrycka sig så ofta och därför inte behövde. Barnen var inte lika överens gällande 

talutrymmesfördelningen i relation till genus. Visserligen ansåg varje informant att alla 

hade möjlighet att uttrycka sig men en person tyckte att flickorna generellt sett uttryckte 

sig mer under lektionstid än pojkarna. ”Killarna slamsar mer än tjejerna men på 

lektionerna pratar tjejerna mer för de vågar mer.”  (Flicka 1) 

 

Till skillnad från läraren verkar dock eleverna inte uppfatta det som att läraren till 

största del använder sig av andra metoder än handuppräckning för att eleverna inte skall 

känna att de är på en ”scen”. Alla sex informanter talade om handuppräckning som det 

vanligaste sättet att svara på lärarens frågor. Eleverna uppfattade att läraren sprider ut 

talutrymmet bland de som visar sig intresserade av att svara.  

 

Han brukar oftast tänka på [...] de asså.. om vi säger att, vi säger att det är jag å du som är 

elever å han lärare. Å han frågar vad är 1+1 å då är det den som räcker upp handen först, 

asså ibland kommer han inte ihåg vilken som räckte upp handen först, som får ordet. Å 

sen asså [...] asså om du räcker upp handen efter [...] då asså, då får du ordet efter mig.  
(Pojke 3) 

 

När jag ställer mer specifika frågor om det är någon skillnad i talutrymmesfördelning 

vid olika undervisningsämnen nämner några av informanterna whiteboards och 

stafettläsning. Eleverna nämner dock att det vid stafettläsningen nästan alltid är samma 

elever som läser. Enligt en av eleverna brukar läraren lotta de två första läsarna varefter 

de elever som känner sig manade att ta över gör det.  
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5.3 Observationsresultat 

I det här avsnittet redovisas resultaten av observationerna. Resultaten diskuteras utifrån 

lärares och elevers intervjusvar. Inledningsvis får vi en överblick över hur talutrymmet 

är fördelat över både matematik och naturkunskap. Därefter följer en mer detaljerad 

beskrivning om hur det ser ut inom varje ämne och hur det ser ut på individnivå. 

 

Under de totalt 90 observerade minuterna (45 minuter matematik och 45 minuter 

naturkunskap fördelade över tre lektioner matematik och tre lektioner naturkunskap) tog 

läraren initiativ till 35 kontakter med eleverna.  

5.3.1 Övergripande talutrymmesfördelning 

 

 
Diagram 2: Antal lärarinitierade kontakter 

 

Av det talutrymme läraren var initiativtagare till att dela ut gav han 60 % (21/35) till 

pojkar och 40 % (14/35) till flickor. Läraren initierade 2,1 kontakter med 

genomsnittspojken och 2 kontakter med genomsnittsflickan. Detta är dock inte allt 

talutrymme som tas eller ges i klassen. Nedan följer elevinitierade kontakter.  

 

 
Diagram 3: Antal elevinitierade kontakter 
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Enligt Diagram 3 sökte eleverna 118 kontakter med läraren under de observerade 

lektionerna. Av dessa 118 sökta kontakter initierade flickorna 58 stycken vilket är lika 

med 49 % av elevernas totala interaktionssökande i klassen medan pojkarna står för 51 

%. Flickorna får 81 % av sina initierade kontakter uppföljda av läraren medan pojkarna 

får 82 % av sitt kontaktsökande uppföljt. Pojkarnas 49 besvarade interaktionsinitiativ av 

elevernas totalt 92 besvarade interaktionsinitiativ representerar 53 % medan flickornas 

43 besvarade interaktionsinitiativ är lika med resterande 47 %. Genomsnittspojken 

initierade 6 kontakter med läraren och fick 4,9 av dem besvarade medan 

genomsnittsflickan initierade 8,3 kontakter med läraren och fick 6,1 av dem besvarade.  

5.3.2 Talutrymmesfördelning under matematikundervisning 

 

 
Diagram 4: Antal lärarinitierade kontakter under matematikundervisning 

 

Diagram 4 visar hur många kontakter läraren initierade med eleverna under 

matematikundervisningen. Totalt initierade läraren elva kontakter med eleverna, varav 

sju var riktade mot pojkar och fyra mot flickor. Procentuellt fick pojkarna 64 % av de 

sju initierade kontakterna medan flickorna fick 36 %. Läraren initierade 0,7 kontakter 

med genomsnittspojken och 0,57 med genomsnittsflickan. Läraren initierade alltså fler 

kontakter med genomsnittspojken än genomsnittsflickan under matematikundervisning.  

 

 
Diagram 5: Antal elevinitierade kontakter under matematikundervisning 
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Diagram 5 visar hur många kontakter eleverna sökte med läraren under 

matematikundervisningen. Totalt initierade eleverna 48 kontakter med läraren under 

matematikundervisningen. 42 av dessa blev uppmärksammade och besvarade. Pojkarna 

sökte 27 kontakter av vilka läraren svarade på 23 (85 %). Flickorna initierade 21 

kontakter och fick 19 av dem uppmärksammade (90 %). Genomsnittspojken sökte 

under matematikundervisningen 2,7 kontakter med läraren och fick 2,3 (85 %) av dessa 

besvarade. Flickorna sökte i genomsnitt tre kontakter var med läraren och 2,7 (90 %) av 

dem blev uppföljda av läraren.  

5.3.3 Talutrymmesfördelning under naturkunskapsundervisning 

 

 
Diagram 6: Antal lärarinitierade kontakter under naturkunskapsundervisning 

 

I Diagram 6 läser vi att läraren initierade totalt 24 kontakter med eleverna under 

naturkunskapsundervisningen. Av dessa 24 var 14 eller 58 % riktade mot pojkar och 10 

eller 42 % mot flickor. Läraren initierade i genomsnitt 1,4 kontakter med alla elever, 

oavsett kön. 

 

 
Diagram 7: Antal elevinitierade kontakter under naturkunskapsundervisning 

 

Diagram 7 visar antalet kontakter eleverna initierade med läraren under 

naturkunskapsundervisningen. Totalt sökte eleverna 70 kontakter med läraren varav 52 

besvarades. Pojkarna initierade 33 kontakter, 47 % av det totala antalet elevinitierade 

kontakterna, och fick 28 av dem besvarade.  85 % av pojkarnas initierade kontakter 

besvarades av läraren. Flickorna initierade 37 kontakter, 53 % av det totala antalet 
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elevinitierade kontakterna, och fick 24 av dem besvarade. 65 % av de kontakter 

flickorna initierade med läraren besvarades således.  

5.3.4 Variationer inom könsgrupperna 

Resultatet ovan visar på hur talutrymmet fördelats mellan könsgrupperna. Både 

Einarsson (2003) och Einarsson och Hultman (1984) menar dock att de största 

skillnaderna mellan vilka elever som talar mest i ett klassrum inte ligger mellan 

könsgrupperna utan inom dem. Av den anledningen presenteras nedan resultaten för hur 

talutrymmesfördelningen i klassen såg ut på individnivå. Tabellerna nedan representerar 

kontaktinitiativ från båda hållen, det vill säga både lärarinitierade kontakter och 

elevinitierade kontakter. 

 

Tabell 1 Pojkars och flickors kontakter under matematik- och naturkunskapsundervisning (kontakter per 

minut) 

 Totalt antal 

kontakter under 

observationerna 

Median Lägsta 

värde 

Högsta 

värde 

Pojkar          81 0,07 0,04 0,22 

Flickor          72 0,11 0,03 0,18 

 

Ur tabell 1 kan utläsas att alla elever, oavsett kön, någon gång under den observerade 

tiden hade kontakt med läraren (lägsta värde > 0,00). Samtidigt som flickorna generellt 

hade fler kontakter med läraren var det en pojke som hade absolut flest kontakter med 

läraren. 

 

Tabell 2 Pojkars och flickors kontakter under matematikundervisning (kontakter per minut) 

 Totalt antal 

kontakter under 

observationerna 

Median Lägsta värde Högsta 

värde 

Pojkar          31 0,04 0,01 0,06 

Flickor          25 0,03 0,01 0,09 

 

Medianvärdet säger oss att det var vanligare för pojkarna att ha kontakt med läraren 

eller få tillåtelse av läraren att tala. Pojkarnas medianvärde representerar 1,8 kontakter 

under matematikundervisningen medan flickornas medianvärde representerar 1,35 

kontakter under matematikundervisningen. Precis som i avsnittet ovan visar det lägsta 

värdet att alla elever någon gång under den observerade tiden hade kontakt med läraren 

eller tillgång till det gemensamma talutrymmet. Tabell 2 säger oss även att det var en 

flicka som hade störst tillgång till det gemensamma talutrymmet under 

matematikundervisningen. 
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Tabell 3 Pojkars och flickors kontakter under naturkunskapsundervisning (kontakter per minut) 

 Totalt antal 

kontakter under 

observationerna 

Median Lägsta värde Högsta 

värde 

Pojkar          47 0,04 0,01 0,17 

Flickor          47 0,07 0,02 0,14 

 

Tabell 3 visar att pojkgruppen och flickgruppen fick tillgång till det gemensamma 

talutrymmet lika många gånger under de observerade naturkunskapslektionerna trots att 

pojkarna är fler än flickorna. Flickorna fick alltså i större utsträckning möjlighet att göra 

frågor och funderingar hörda i klassen eller för läraren. Medianvärdet säger oss att 

skillnaderna var mindre i flickgruppen än i pojkgruppen. Det syns även tydligt på 

skillnaderna i det lägsta värdet och högsta värdet för grupperna.  

 

Tabell 4 Antal pojkar och flickor som har mindre respektive mer tillgång till talutrymmet än 

genomsnittspojken under alla observationerna (matematik och naturkunskap) 

 Mindre talutrymme än 

genomsnittspojken 

Mer talutrymme än 

genomsnittspojken 

Pojkar 6 4 

Flickor 3 4 

 

Tabellen ovan ställer antalet gånger varje individ i klassen fick tillåtelse av läraren att ta 

plats i det gemensamma talutrymmet i relation till antalet gånger genomsnittspojken 

fick det. Tabellen visar att 6 av 10 pojkar blev tilldelade talutrymme i mindre 

utsträckning än genomsnittspojken medan resterade fyra pojkar hade större tillgång till 

det gemensamma talutrymmet än genomsnittspojken. Tre av sju flickor hade mindre 

tillgång till talutrymme än genomsnittspojken och fyra av flickorna hade mer tillgång 

till talutrymme än genomsnittspojken. 

 

Tabell 5 Antal pojkar och flickor som har mindre respektive mer tillgång till talutrymmet än 

genomsnittsflickan under alla observationerna (matematik och naturkunskap) 

 Mindre talutrymme än 

genomsnittsflickan 

Mer talutrymme än 

genomsnittsflickan 

Pojkar 8 2 

Flickor 4 3 

  

Under de observerade lektionerna blev åtta av tio pojkar tilldelade talutrymme färre 

antal gånger än vad genomsnittsflickan blev det. Två pojkar blev tilldelade talutrymme 

fler gånger än genomsnittsflickan. Fyra flickor fick talutrymme tilldelat sig i mindre 

utsträckning än genomsnittsflickan och 3 flickor fick talutrymme tilldelat sig i större 
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utsträckning än genomsnittsflickan. Det var alltså fler flickor än pojkar som hade större 

tillgång till det gemensamma talutrymmet än genomsnittsflickan. Detta satt i relation till 

tabell 4 där lika många pojkar som flickor hade mer tillgång till det gemensamma 

talutrymmet än genomsnittspojken säger oss att det är fler flickor än pojkar som får mer 

talutrymme än genomsnittseleven. 

 

Tabell 6 Antal pojkar och flickor som har mindre respektive mer tillgång till talutrymmet än 

genomsnittspojken under de observerade matematiklektionerna. 

 Mindre talutrymme än 

genomsnittsflickan 

Mer talutrymme än 

genomsnittsflickan 

Pojkar 8 2 

Flickor 4 3 

 

I tabell 6 ser vi hur talutrymmet fördelades på eleverna i klassen under 

matematikundervisningen satt i relation till hur många gånger genomsnittspojken fick 

talutrymme tilldelat sig under matematiklektionerna. Åtta pojkar fick mindre 

talutrymme än genomsnittspojken och två pojkar fick mer. Fyra flickor fick mindre 

talutrymme än genomsnittspojken och tre flickor fick mer talutrymme än 

genomsnittspojken.  

 

Tabell 7 Antal pojkar och flickor som har mindre respektive mer tillgång till talutrymmet än 

genomsnittsflickan under de observerade matematiklektionerna. 

 Mindre talutrymme än 

genomsnittsflickan 

Mer talutrymme än 

genomsnittsflickan 

Pojkar 8 2 

Flickor 4 3 
 

Ur tabell 7 utläser vi att åtta pojkar under matematikundervisningen fick mindre tillgång 

till talutrymmet än genomsnittsflickan och två pojkar fick mer talutrymme än 

genomsnittsflickan. Under samma observationer fick fyra flickor mindre talutrymme 

tilldelat sig än genomsnittsflickan och tre flickor fick mer talutrymme tilldelat sig än 

genomsnittsflickan.  

 

Tabell 8 Antal pojkar och flickor som har mindre respektive mer tillgång till talutrymmet än 

genomsnittspojken under de observerade naturkunskapslektionerna. 

 Mindre talutrymme än 

genomsnittsflickan 

Mer talutrymme än 

genomsnittsflickan 

Pojkar 8 2 

Flickor 4 3 
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Tabell 8 visar hur talutrymmesfördelningen bland eleverna i relation till 

genomsnittspojken såg ut under naturkunskapsundervisningen. Åtta pojkar fick mindre 

talutrymme tilldelat sig än genomsnittspojken, medan två pojkar fick mer. Fyra flickor 

blev tilldelade mindre talutrymme än genomsnittspojken medan tre blev tilldelade mer. 

 

Tabell 9 Antal pojkar och flickor som har mindre respektive mer tillgång till talutrymmet än 

genomsnittsflickan under de observerade naturkunskapslektionerna. 

 Mindre talutrymme än 

genomsnittsflickan 

Mer talutrymme än 

genomsnittsflickan 

Pojkar 8 2 

Flickor 4 3 

 

Resultaten i tabell 9 visar oss hur stor tillgång eleverna hade till talutrymme under 

naturkunskapslektionerna satt i relation till hur mycket talutrymme genomsnittsflickan 

hade under dessa lektioner. Åtta pojkar hade i mindre utsträckning tillgång till 

talutrymmet än genomsnittsflickan medan två i större utsträckning än 

genomsnittsflickan hade tillgång till talutrymmet i klassen. Fyra flickor hade mindre 

tillgång till talutrymmet än genomsnittsflickan medan tre hade större tillgång till 

talutrymmet än genomsnittsflickan.  

 

Resultaten i tabell 5 till 8 kan tolkas som oförändrade. Fördelningen av talutrymmet satt 

i relation till genomsnittspojken och genomsnittsflickan ser likadant ut oberoende av 

undervisningsämne. Sätter man dem i relation till resultaten i tabell 2, 3 och 4 kan man 

dra slutsatsen att det är olika elever som har tillgång till talutrymmet i de olika 

undervisningsämnena.  

5.4 Sammanfattade resultat 

Läraren uppfattade ingen stor skillnad i hur stor tillgång respektive könsgrupp hade till 

talutrymmet i klassrummet. Däremot förutsatte han att det fanns individuella skillnader 

inom könsgrupperna. Eleverna uppfattade det som att flickorna hade större tillgång till 

talutrymmet i klassrummet än pojkarna. Resultaten från observationerna visar att 

flickorna ofta initierar fler kontakter än pojkarna, men att de stora skillnaderna inte finns 

mellan könsgrupperna utan inom dem. 
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6 Analys och diskussion 

I det här avsnittet kommer studiens forskningsfrågor att besvaras utifrån resultaten som 

presenterats ovan. Dessutom kommer resultaten att sättas i relation till varandra och den 

teori och tidigare forskning som redovisats i uppsatsen.  

6.1 Lärarens och elevernas uppfattning om talutrymmesfördelningen 

i klassrummet 

Läraren uppfattade talutrymmesfördelningen i klassen som ovanlig. Med det menade 

han att det fanns många flickor som oftare än pojkarna i klassen tog initiativ till 

interaktion med läraren eller andra elever. Något han inte upplevt på samma sätt förut. 

Han menade dock att det inte fanns någon stor skillnad i tillgången till talutrymme 

pojkar respektive flickor hade, bortsett från de elever som på grund av sina 

specialpedagogiska behov inte var bekväma med att stå i centrum för klassens 

uppmärksamhet. För att läraren skall kunna få en uppfattning om vilken en elevs 

närmaste utvecklingsnivå (Vygotskij, 2001) var han dock tvungen att få eleven att visa 

sina kunskaper på något sätt. Dessutom hade han åsikten att läroplanen ställde för höga 

krav på att eleverna måste vara utåtriktade för att kunna nå upp till kunskapskraven. 

Läraren menade att klassen hade många individer som inte ville och inte skulle klara av 

att stå i centrum för hela klassens uppmärksamhet.. Uljens (1997, 2009) menar att det är 

elevens ansvar att ta med sig något av varje pedagogiskt möte, men för att läraren skall 

kunna bedöma elevens kunskaper måste eleven visa dem för läraren på något sätt. För 

att få dessa blyga elever att visa sina kunskaper använde han sig av en rad olika metoder 

för att avdramatisera kontaktinitierandet och på så vis ge eleverna möjlighet att visa sina 

kunskaper trots sina hinder.  

 

Eleverna uppfattade att flickorna tog för sig mer av det gemensamma talutrymmet än 

pojkarna. Detta visade sig stämma och utifrån Hirdmans (1988) genusteori kan man 

tolka detta som att flickorna i klassen har bättre kontakt med sin frihetslängtan än 

flickor har generellt sett. Alla utom ett barn upplevde att alla som ville och vågade hade 

tillgång till talutrymmet, men de menade att olika barn i klassen ville tala olika ofta och 

att det därför fanns vissa variationer individerna emellan. En av flickorna menade dock 

att flickorna i gruppen talade mer än pojkarna under lektionstid. Eleverna menade även 

att läraren oftast valde att ge ordet till de elever som på något sätt visat sig vara 

intresserade av att tala, exempelvis genom att räcka upp handen.  

 

Både elevers och lärares uppfattningar av talutrymmesfördelningen i klassen avviker 

från vad Einarsson (2003) och Einarsson och Hultman (1984) säger om hur 

fördelningen av talutrymme generellt ser ut i ett klassrum. Forskarna menar att det 

generellt sätt är pojkar som dominerar talutrymmet i klassrum. En generalisering som 

enligt läraren och eleverna i den här undersökningen inte stämmer i just detta klassrum. 
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6.2 Skillnader mellan könsgrupper 

Elevernas, och i viss mån lärarens, uppfattning om talutrymmesfördelningen fick stöd 

av vad som framkom i observationerna. Om jag börjar med att titta på hur fördelningen 

såg ut över ämnesgränserna ser jag att grupperna är ganska jämna. Det totala antalet 

kontakter mellan pojkar och lärare (elev- och lärarinitierade) var 81 medan det mellan 

flickor och lärare (elev- och lärarinitierade) var 72. Av dessa kontakter gick 53 % till 

pojkarna och 47 % till flickorna. Att klassen består av 59 % pojkar och 41 % flickor är 

relevant för sammanhanget. Eftersom flickornas procentuella andel av alla kontakter 

överstiger deras procentuella storlek i klassen kan man redan här ana att läraren hade 

vissa poänger när han sa att det fanns många starka flickor i klassen. 

 

Ovanstående ger oss inget svar på om läraren interagerar mer med pojkgruppen eller 

flickgruppen. Det ger oss heller inte svaret på hur pojkar och flickor som grupper tar för 

sig av det gemensamma talutrymmet. För att ta reda på det måste man bryta ned det 

totala antalet kontakter till lärar- och elevinitierade kontakter. Läraren initierade 60 % 

av sina kontakter med pojkar och 40 % av sina kontakter med flickor. Väl värt att 

uppmärksamma är att de siffrorna ligger väldigt nära könsfördelningen i klassen. 

Läraren initierade alltså ungefär lika många kontakter med genomsnittspojken som han 

gjorde med genomsnittsflickan, dessa resultat liknar de resultat Einarsson (2003) fick 

när hon studerade manliga lärares interaktionsmönster med mellanstadieelever. 

Einarssons (2003) studie visade också att pojkar tenderar att ta fler kontakter med 

läraren än vad flickor gör. Enligt Diagram 3 initierade, under de observerade 

lektionerna, genomsnittspojken sex kontakter med läraren medan genomsnittsflickan 

initierade ungefär åtta. Detta tyder på att flickorna i den här gruppen var mer benägna 

att initiera kontakter med läraren än pojkarna, något som avviker från resultaten i 

Einarssons (2003) studie. Läraren följde upp 82 % av alla kontakter pojkarna initierade 

och 81 % av de kontakter flickorna initierade. Att fördelningen av de uppföljda 

kontakterna var så jämn är positivt ur ett genusteoretiskt perspektiv (Hirdman, 1988) 

eftersom interaktion enligt Uljens (1997, 2009) skoldidaktiska teori är nyckeln till 

lyckad kunskapsinhämtning. En jämn talutrymmesfördelning leder således till ett klimat 

där både pojkar och flickor har lika stora möjligheter att utvecklas kunskapsmässigt. 

Dessutom leder en jämn fördelning av talutrymme till att alla elever oavsett kön får 

möjlighet att träna sin kommunikativa förmåga i klassrummet vilket kan underlätta 

framtiden för eleverna genom att ge eleverna bättre livsmöjligheter (Hartley, 1999 och 

Sjöqvist, 2011) 

6.3 Skillnader inom könsgrupperna 

I resultatet ser vi att de största skillnaderna i talutrymmesfördelningen inte ligger mellan 

könsgrupperna utan inom dem. Detta överensstämmer med resultaten i 

Einarssons(2003) studie såväl som Einarsson och Hultmans (1984) resultat. Materialet 

som analyserats avviker från tidigare forskning (Einarsson, 2003, Einarsson & Hultman, 
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1984) genom att flickgruppen generellt dominerar det gemensamma talutrymmet i 

klassen. När man tittar på materialet som redovisar variationerna inom könsgrupperna 

ser vi att det inte är riktigt så enkelt. Trots att flickgruppen var dominerande på ett 

generellt plan var det en flicka som hade minst kontakter av alla och en pojke som hade 

flest. Vi ser dock att variationen inom pojkgruppen är större än den inom flickgruppen. 

Det finns alltså fler pojkar i båda ändar av skalan, medan flickgruppen är mycket 

jämnare i vilka som initierar kontakter och får kontakter initierade med sig. Detta tyder 

på att en eller ett par pojkar talade mycket mer än genomsnittspojken och en eller ett par 

pojkar talade mycket mindre än genomsnittspojken. Självklart talade inte alla flickor 

exakt lika mycket, det visar även resultatet, men skillnaden mellan den som talade mest 

och den som talade minst var inte lika stor som i pojkgruppen.  

 

Till skillnad från C. Einarsson (2003) och J. Einarsson och Hultmans (1984) studier 

fanns i den här studiens resultat en viss skillnad i fördelningen av talutrymmet beroende 

på ämne, även på individnivå. I det övergripande resultatet var det en pojke som talade 

mest och en flicka som talade minst. Under matematikundervisningen var det en flicka 

som hade flest antal kontakter med läraren och lägsta värdet var detsamma för båda 

könen. Under naturkunskapsundervisningen hade en pojke både det lägsta och det 

högsta antalet kontakter. Detta avviker från Öhrns (2002) resultat som visade att pojkar 

dominerade kontakterna inom de naturvetenskapliga ämnena.  

 

Resultatet för hur många pojkar respektive flickor som hade mindre respektive mer 

tillgång till talutrymmet än genomsnittspojken och genomsnittsflickan under 

matematik- och naturkunskapsundervisningen var detsamma (tabell 5 – 8). Satt i 

relation till tabell 4 säger oss att det var olika elever som låg i toppen respektive botten 

vid varje tabell. Men med tanke på att den här studien endast hade en klass som material 

ter sig det utfallet självklart då det är naturligt att olika individer har olika fallenhet och 

intresse för olika ämnen. Det ger oss dock en indikation på att det inte alltid är samma 

elever som talar, vilket återigen är positivt ur ett skoldidaktiskt perspektiv (Uljens, 

1997, 2009). 

6.4 Undervisningsämne 

C. Einarsson (2003) fann att det inte var någon skillnad i hur talutrymmet fördelades i 

ett klassrum beroende på om undervisningsämnet var svenska eller matematik. Den här 

undersökningen visade att av de lärarinitierade kontakterna under 

matematikundervisning gick 64 % till pojkarna och 36 % till flickorna. Sätts det i 

relation till hur könsfördelningen ser ut i klassen ser vi att läraren initierade betydligt 

fler kontakter med pojkarna än flickorna, ett resultat som liknar det Einarsson (2003) 

fann. Det är dock möjligt att detta var en medveten strategi läraren använde sig av 

eftersom att undersökningen även visar att flickorna initierade betydligt fler kontakter 

än pojkarna under matematikundervisningen. Även om den procentuella fördelningen 
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av lärarens initierade kontakter var densamma under naturkunskapen är det även möjligt 

att se denna tendens där. Flickorna sökte fler kontakter än pojkarna men fick färre 

uppföljda av läraren. Detta skulle dock även kunna kopplas till Hirdmans (1988) 

genusteori genom att tänka sig att läraren prioriterade pojkarnas initiativ högre än 

flickornas på grund av deras kön. 

6.5 Skillnader mellan lärarens och elevernas uppfattningar om 

talutrymmesfördelningen och talutrymmesfördelningen i den 

pedagogiska praktiken 

En av forskningsfrågorna var att undersöka och jämföra lärares och elevers 

uppfattningar av talutrymmesfördelningen med vad som framkom under 

observationerna. De övergripande resultaten visade att talutrymmesfördelningen i 

klassen var ganska jämn mellan könsgrupperna vilket är positivt ur ett genusperspektiv 

eftersom att det tyder på att eleverna, oavsett kön, bejakar sina längtor i ungefär samma 

utsträckning (Hirdman, 1988). Den visade dock att de verkliga klyftorna finns inom 

könsgrupperna. Resultaten för variationer inom könsgrupperna visade att det var en 

pojke som talade mest och en flicka som talade minst. De visade även att spridningen 

inom pojkgruppen var större än den var inom flickgruppen.  Studien visade även att det 

var viss skillnad hur talutrymmet fördelades beroende på undervisningsämne och då 

främst inom könsgrupperna inte mellan dem.  

 

Att skillnaderna i talutrymmesfördelning finns både mellan könsgrupper och inom 

könsgrupperna innebär att läraren måste känna sina elever och vara medveten om vilka 

individer i klassen som är mer respektive mindre benägna att ta för sig av det 

gemensamma talutrymmet. Som nämnt ovan är interaktion en viktig del av 

kunskapsförmedlning (Vygotskij, 2001, Uljens, 1997, 2009). Det är även viktigt ur ett 

genusperspektiv (Hirdman, 1988) eftersom att läraren, som tjänsteman, är ett uttryck för 

de strukturer som styr samhället. Vilken elev läraren tillåter att tala är således samhällets 

sätt att berätta för barnen vem som är viktig. Av den anledningen kan det vara bra för 

läraren att använda sig av strategier för talutrymmesfördelning så att 

talutrymmesfördelningen blir jämnt utspridd bland alla barn för att visa dem att alla 

människor har samma värde och alla är värda att lyssna på och ge sin uppmärksamhet 

till. Läraren i den här klassen använde sig av några sådana metoder för 

talutrymmesfördelning, mer specifikt whiteboards, lottning och kamrathjälp.  
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6.6 Metoddiskussion 

Att den här studiens resultat skiljer sig något från tidigare forskning kan bero på en rad 

olika faktorer. Först och främst var storleksskillnaden i materialet för den här 

undersökningen och undersökningarna som presenterats i tidigare forskning betydande. 

Den här undersökningen riktade in sig på en klass och en lärare vilket medför att 

individuella händelser och företeelser fått mycket större betydelse för resultatet i den här 

undersökningen än de gjort i de andra. Hur erfarna observatörer och intervjuare 

författarna till studierna är kan även det påverka resultatinhämtningen. Ytterligare en 

anledning till att resultaten skiljer sig åt kan vara att tid har passerat mellan studierna 

och att den lärare och de elever som varit material för den här undersökningen ha 

påverkats av tidigare studier på något sätt, vilket kan ha lett till en mer jämlik fördelning 

av talutrymmet i det klassrum jag undersökte. Utifrån detta är det rimligt att ifrågasätta i 

vilken utsträckning resultaten i den här studien egentligen representerar verkligheten. 

Som ovan observatör och intervjuare, kan jag trots mina ambitioner att dokumentera allt 

som hänt ha missat något och på det sättet påverkat resultatet.  

 

Andra tillfälligheter som exempelvis att en elev är extra intresserad av ett ämne som 

togs upp under naturkunskapen skulle till ha kunnat få denne att initiera fler kontakter 

än den annars gör, just på grund av att den var intresserad. Detta skulle ha påverkat 

resultatet i den här studien på grund av den korta tidsperiod under vilken empirin 

inhämtades. Eftersom att studien genomfördes i en enda klass med en enda lärare bör 

man inte heller generalisera utifrån dessa resultat. Men studien visar i alla fall på vissa 

tendenser till interaktionsmönster i ett klassrum i Sverige. Utifrån Uljens (1997, 2009) 

teorier om skoldidaktik, Hirdmans (1988) teorier om genussystemet, Vygotskijs (2001) 

teorier för barns kunskapsutveckling och deras kopplingar till läroplanen (Skolverket, 

2011) är tendenserna till interaktionsmönster och talutrymmesfördelning av intresse för 

lärare och lärarstudenter.  
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Bilagor 

Bilaga 1: Intervjuguide  

 

Lärarintervju 

 

Inledningsfrågor 

- Hur länge har du arbetat? 

- Hur ser elevgruppen ut? Storlek, könsfördelning 

- Hur länge har du undervisat i elevgruppen? 

Fördelning 

- Hur upplever du fördelningen av talutrymme i klassen? 

- Finns det elever som tar mer utrymme än andra? Anledningar till detta? 

- Finns det tillfällen då flickor respektive pojkar talar mer eller mindre? Exempel? 

- Upplever du någon skillnad i fördelning beroende på undervisningsämne? Specifikt 

MA/NO. 

- Upplever du att alla elever har lika stor tillgång till det gemensamma talutrymmet i 

ditt klassrum? 
 

Strategier 

- Använder du några speciella metoder eller strategier för att likvärdigt fördela 

talutrymmet bland eleverna? 

- Kan det finnas anledning för vissa barn att få uttrycka sig mer än andra? Exempelvis 

om barnet är i stort behov av hjälp eller inte förstår en genomgång. 

- Finns det faktorer som påverkar din fördelning av talutrymmet? Exempelvis 

kunskapsnivå hos eleven, kön, aktivitetsnivå, ämne. 

 

Avslutning 

- Finns det något du skulle vilja tillägga? 

  



 

Elevintervju 

 

- Får alla prata lika mycket i din klass? 

 Pojkar/flickor 

 Finns det någon/några som pratar mest/minst? 

 Varför tror du att det är så? 

 

- Är det någon skillnad på hur mycket du får tala beroende på om ämnet är matte eller 

NO? 
 Gäller det alla i klassen? Varför tror du att det är så? 

 

Vad gör din lärare för att alla barn i klassen skall få komma till tals? 

  



 

Bilaga 2: Observationsschema 

 

 


