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Sammanfattning 

 

Syftet med vår C-uppsats är att få kunskap om hur talutrymmet fördelas i klassrummet, vilka 

elever som kommer till tals och vad de kommer till tals om. Vi var även intresserade av att 

jämföra vårt undersökningsresultat med lärares egna uppfattningar om hur det förhåller sig 

med talutrymmet i klassrummet. 

 

Vårt fokus har legat på att studera hur det förhåller sig med elevernas talutrymme i den offent-

liga kommunikationen i klassrummet, därför har vi använt observation som vår huvudsakliga 

forskningsmetod. För att ta reda på lärarens egna uppfattningar om talutrymmet vid det obser-

verade tillfället, genomförde vi korta intervjuer direkt efter observationstillfället. Vår studie 

har vi genomfört i tre klasser i skolår 2 vid sammanlagt sex tillfällen. 

 

Våra resultat av observationer och intervjuer stämmer till viss del överens med tidigare forsk-

ning på området. Pojkar dominerar den offentliga klassrumskommunikationen till större del 

än flickor, men det är bara ett fåtal av pojkarna som har stort talutrymme. Våra resultat visar 

också att lärare ofta är omedvetna om att pojkar tar så stort talutrymme som de gör. En aspekt 

som vi fann anmärkningsvärd var att det fanns ett flertal elever som inte kom till tals alls i den 

offentliga kommunikationen under de tillfällen vi observerade klasserna. 
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Inledning 

 

Kommunikation, samtal och dialog är betydelsefullt för människors utveckling och lärande. 

Kunskap om hur lärande går till är grundläggande för oss som blivande lärare. Roger Säljö 

(2005, s 33) menar att ”samtalet har varit, är och kommer alltid att vara den viktigaste arenan 

för lärande”. Eftersom språket är mycket viktigt då eleverna ska kunna utveckla sitt lärande är 

det enligt Olga Dysthe (1996) nödvändigt att eleverna ges möjlighet att ofta komma till tals i 

undervisningssituationer. Läroplanen, Lpo 94, stödjer detta, då det står att eleverna ska ges 

chans att komma till tals för att diskutera och argumentera för sina ståndpunkter. 

 

I skolan råder en viss kultur där eleverna intar olika roller och måste känna till ”spelreglerna” . 

Det kan finnas många orsaker som påverkar hur elever kommer till tals i klassrummets offent-

lighet. Hur används samtalet i helklassundervisning? Har alla elever möjlighet att komma till 

tals i klassrummet, eller är det bara vissa elever? Hur mycket, hur ofta och vad kommer de till 

tals om? Vi blev intresserade av att studera elevernas talutrymme i klassrummet. Vi anser att 

både den offentliga och den privata kommunikationen i klassrummet har stor betydelse för 

elevernas lärande. På grund av att vi måste begränsa oss valde vi att fokusera på den offentli-

ga kommunikationen. Genom att eleverna tar del av varandras olika åsikter och utbyter erfa-

renheter menar vi att de utvecklas och lär. 

 

De fåtal forskningsstudier som gjorts om talutrymme har till största delen ett genusperspektiv, 

det finns inte många studier som berör andra infallsvinklar. Andra faktorer som kan ha stor 

betydelse för talutrymmet, till exempel social bakgrund, studeras inte i lika hög grad och upp-

fattas därför inte lika viktiga som genus (Öhrn 2002). Vi kan konstatera att den litteratur vi 

funnit och läst angående talutrymme i huvudsak har haft sitt fokus på genus. Detta är en av 

orsakerna till att det är genusperspektivet vi till stor del skriver om, även om det skulle ha 

varit intressant att ta del av andra synvinklar, till exempel social bakgrund, gruppstorlek med 

mera, och se deras betydelse för talutrymmet. En annan orsak är att vi på grund tidsbrist inte 

har möjlighet att studera fler infallsvinklar. Dessutom vill vi bidra till forskning på området, 

eftersom det enligt Öhrn (i C Einarsson 2003) gjorts relativt få undersökningar angående tal-

utrymmets fördelning könsmässigt.  
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Syfte 

 

Syftet med vår C-uppsats är att få kunskap om hur talutrymmet fördelas i klassrummet, vilka 

elever som kommer till tals och vad de kommer till tals om. Vi vill även jämföra vårt under-

sökningsresultat med lärares egna uppfattningar om hur det förhåller sig med talutrymmet i 

klassrummet.  

 

 

Frågeställningar  

 

• Vilka kommer till tals i den offentliga kommunikationen i klassrummet? 

- Är talutrymmet en genusfråga? 

- Dominerar ett fåtal elever talutrymmet och är det alltid samma elever som do-

minerar?   

- Finns det elever som aldrig kommer till tals i klassrummet? 

 

• På vilket sätt får eleverna talutrymme?  

- Genom handuppräckning, på lärarens anmodan eller genom att prata rakt ut? 

- Är det skillnad mellan flickor och pojkars sätt att få talutrymme?   

 

 

• Vad används talutrymmet till och styr ämnet talutrymmet? 

- Hur stor del av talutrymmet är ämnesrelaterat och hur stor del har annat inne-

håll? 

- Har ämnet betydelse för hur talutrymmet fördelas i ett genusperspektiv?  

 

• Hur förhåller sig våra resultat av observationerna till lärarnas egna uppfattningar om 

talutrymmet under den observerade tiden? 
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Disposition 

 

I inledningen av uppsatsen ger vi en inblick i vad uppsatsen handlar om och ger en beskriv-

ning av varför vi valt talutrymme som område för vår forskning. Sedan klargör vi vårt syfte 

och specificerar våra frågeställningar. Därefter kommer en teoretisk bakgrund till vårt syfte. 

Vi behandlar kort olika perspektiv på lärande eftersom grundsynen på lärande påverkar lära-

rens syn på kommunikation, samtal och dialog. Vi har lagt betoning på det sociokulturella 

perspektivet, för att det är det perspektiv på lärande vi vill arbeta utifrån som lärare. Sedan 

diskuterar vi språk, miljöer och roller samt resonerar kring begreppen kommunikation, dialog 

och samtal för att dessa begrepp enligt oss är centrala för barns inlärning och påverkar talut-

rymmet. Därefter beskriver vi olika infallsvinklar på talutrymme ur ett genusperspektiv. 

 

Under metoddelen förklarar vi och resonerar kring begreppen kvalitativ och kvantitativ forsk-

ningsmetod eftersom vi i vår undersökning använder oss av båda. Vi beskriver varför vi har 

valt observation som huvudsaklig metod och intervju som kompletterande metod. Vi redogör 

sedan för vårt urval och vår analysmetod. 

 

Vi har valt att skriva resultat och diskussion under en och samma rubrik för att underlätta för 

läsaren att följa resonemanget i våra tankegångar och få en tydligare röd tråd. I den samman-

fattande diskussionen resonerar vi kring våra resultat och knyter samman arbetet. 
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Teoretisk bakgrund  

 

Begreppsförklar ing 

 

Med den offentliga kommunikationen menar vi de samtal som lärare och elever har med var-

andra under lektionstid och som är meningen att alla ska vara delaktiga i, inte enskilda samtal.  

 

Begreppet talutrymme innebär för oss i detta arbete de yttranden som förekommer i den of-

fentliga kommunikationen i klassrummet. Vårt sätt att se på talutrymmet är att det totala talut-

rymmet utgör 100 % av den offentliga kommunikationen i klassrummet. Vi har sedan studerat 

hur dessa hundra procent fördelar sig framför allt mellan eleverna och i vissa fall även mellan 

lärare och elever. 

 

Lärande förr  och nu  

 

Det finns i huvudsak tre synsätt på lärande, vilka är behaviorism, konstruktivism och det so-

ciokulturella perspektivet. Dessa tre perspektiv är enligt oss viktiga att känna till eftersom de 

återspeglas i dagens skola. Vilket synsätt läraren har påverkar sättet att undervisa och bemöta 

eleverna. Även hur läraren ser på samtal och dialog i undervisningssyfte influeras av vilket 

perspektiv läraren arbetar utifrån. Vi kommer endast kort att beskriva de två första, för att 

sedan gå djupare in på det sistnämnda. Detta på grund av att det är det sociokulturella per-

spektivet på lärande vi vill arbeta utifrån som blivande lärare. Vi stödjer oss på och är också 

ansvariga att följa läroplanen, som präglas av ett sociokulturellt perspektiv enligt oss. Efter att 

vi har skildrat de tre perspektiven studerar vi  hur de har påverkat lärandet historiskt och hur 

de påverkar idag. 

 

Behaviorism   

 

Det behavioristiska lärandet är enligt Roger Säljö (2000) empiristisk, vilket innebär att läran-

de baseras på en persons praktiska erfarenheter. Kunskap finns inte inuti individen utan in-

hämtas del för del från omvärlden för att byggas upp till en helhet. I behaviorismen är det hur 

individen beter sig som är av betydelse. Hur en person lär sig förklaras av en förändring av 

det synliga och kontrollerbara beteendet. Känslor och tankeverksamhet är inte intressanta 
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inom behaviorismen eftersom de inte kan studeras med mätbara metoder. Behavioristiska 

teorier har bland annat utvecklats ifrån Pavlovs idéer om stimulus - respons och Skinners för-

stärkningsprincip.  Pavlovs stimulus - respons teori betyder att om individen utsätts för ett 

stimulus (retning) så uppkommer en respons (reaktion). Responsen uppstår inte naturligt utan 

är ett inlärt sätt att reagera. Skinners förstärkningsprincip innebär att då en individ utför något 

och får ett positivt gensvar, till exempel en belöning, är han/hon mer benägen att upprepa sitt 

handlande igen (Säljö 2000). Pavlov och Skinner strävade efter att kunna skapa regler för in-

lärning som var generella för alla (Wood 1999).  

 

Konstruktivism  

 

En konstruktivistisk syn innebär att lärandet skapas inom varje person genom att nya kunska-

per sammanflätas med individens tidigare erfarenheter, människan konstruerar sin egen kun-

skap genom omorganisation av sina tankestrukturer (Dysthe 1996). Även Säljö (2000) beskri-

ver att konstruktivistiskt lärande betyder att människan skapar sin egen förståelse, individen 

tar inte bara emot fakta utan är själv aktiv i sitt lärande. En förespråkare för denna teori var 

Piaget som menade att barnens intresse och nyfikenhet skulle styra lärandet och utvecklingen 

(Säljö 2000). Piaget utvecklade mognadsteorier som går ut på att människan utvecklas i olika 

stadier. Stadierna anger när och hur barnet är redo för att utvecklas, förstå och lära sig ny kun-

skap. Om barnet inte gått igenom ett stadium så är han/hon inte mogen för att lära in saker 

som hör till ett senare stadium. Efter varje passerat stadium utvecklas barnet till ett nytt sätt att 

förstå världen och lämnar ett annat sätt att förstå bakom sig (Wood 1999). Dysthes (1996, s 

48) tolkning av konstruktivismen är att ” inlärning är en process där eleverna tar emot infor-

mation, tolkar den, kopplar ihop den med det de vet sedan tidigare och reorganiserar de men-

tala processerna (om så är nödvändigt) för att få ny förståelse” .  

 

Sociokulturellt perspektiv 

 

Säljö (2005) skriver att lärande är en naturlig del av livet, människan lär i varje situation ge-

nom socialt samspel med andra människor.  ”Valet står inte mellan att huruvida människor lär 

sig något eller inte, utan vad de lär sig av de situationer de ingår i”  (Säljö 2000, s 28). Kun-

skapen utvecklas hos barnet då det tillsammans med andra leker, samtalar, utforskar och re-

flekterar (Pramling Samuelsson & Sheridan 1999). I det sociokulturella perspektivet är läran-

det inte en förmedling av kunskap utan en process baserat på interaktion. Det sätt personerna i 
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processen agerar på har central betydelse för kunskapsinlärningen. Kunskapen skapas och 

bibehålls i samspel med andra personer i specifika sammanhang, det vill säga ”här och nu”  

(Evaldsson, Lindblad, Sahlström & Bergqvist 2001). Säljö (2000) benämner dessa samman-

hang som situerade, något som uppstår i sociala verksamheter, t ex i skolan. Även Ingrid 

Pramling Samuelsson & Sonja Sheridan (1999) betonar att utvecklingen och lärandet är på-

verkat av i vilket sammanhang lärandet sker, till exempel kulturellt, socialt, språkligt och 

praktiskt sammanhang. Individer har inte samma sociala och kulturella bakgrund, och dessut-

om är individerna inte lika biologiskt och psykologiskt, därför erfar de kunskaper olika då de 

möter omvärlden (Pramling Samuelsson & Sheridan 1999). 

 

Lev Vygotskij införde begreppet zonen för den närmaste utvecklingen. Med begreppet menar 

Vygotskij att barnet har två utvecklingsnivåer, den nuvarande som talar om vad barnet kan 

göra på egen hand, och den andra vad barnet kan åstadkomma med hjälp av en mer erfaren 

person. Skillnaden mellan dessa nivåer kallar Vygotskij zonen för den närmaste utvecklingen. 

Vygotskij betonar att undervisningen måste anpassas till barnens närmaste utvecklingszon och 

inte vara inriktat på det barnet redan kan (Dale 1998). 

 

Språk och kommunikation utgör grunden i ett sociokulturellt perspektiv och är länken mellan 

individen och omvärlden (Tulviste i Säljö 2000). Säljö (2005) menar att kunskaper och förstå-

else skapas genom språket samt att vi genom att samtala förmedlar våra erfarenheter till var-

andra och kan ta del av andras perspektiv. Språket är också centralt för utvecklingen av en 

individs tänkande. Med hjälp av språket kan vi analysera världen omkring oss och vi kan även 

reflektera och fantisera över den (Säljö 2005).  

 

Historiskt och nutid  

 

Historiskt sett har utantillinlärning varit en dominerande undervisningsform i skolan. Läraren 

var den som pratade och överförde fakta och eleverna de som lyssnade och tog emot informa-

tion. Kommunikationen var ensidig och elevernas lärande var passivt (Säljö 2000, 2005). 

Denna typ av lärande kan benämnas lednings- eller överföringsmetaforen (Reddy i Säljö 

2000). Detta ligger som vi ser det i linje med den behavioristiska teorin.   

I dagens samhälle ställs helt andra krav på medborgarna därför att informationsflödet är 

mycket mer omfattande än tidigare. Att lära sig utantill är inte relevant på grund av den om-

fångsrika informationen samt att det idag finns hjälpmedel för att hantera information. Istället 



 

11 

för att memorera fakta ställer nutiden krav på att människor ska vara kritiskt granskande och 

reflekterande (Säljö 2005). Detta tolkar vi som att undervisningen i skolan idag ska vara mer 

sociokulturellt inriktad. Skolan påverkas, enligt Kerstin Bergqvist (2001), fortfarande av det 

traditionella utbildningssättet men är på väg att förändras till att eleverna ska vara mer delak-

tiga. Bergkvist betonar, även hon, att eleverna ska vara reflekterande och hon menar att detta 

nu är synligt i skolans styrdokument. Vi ser detta i Lpo 94 Kap 2.2 där det står att skolan ska 

sträva efter att eleven ” lär sig att lyssna, diskutera, argumentera och använda sina kunskaper 

som redskap för att formulera och pröva antaganden och lösa problem, reflektera över erfa-

renheter och kritiskt granska och värdera påståenden och förhållanden” (Lpo 94, s 10).  

 

Johan Liljestrand (2002) menar att eleverna i vissa ämnen har diskussion ”på schemat”  vilket 

gör att det blir svårt för dem att själva bestämma om de ska vara delaktiga i en diskussion 

eller ej. Eleverna har inte själva valt att möta de andra eleverna för att diskutera och en del 

elever vill inte heller säga något, trots det förväntas eleverna delta i diskussionen. Enligt Lilje-

strand blir detta en konstig situation, eftersom en person i samhället i övrigt kan välja om 

han/hon vill delta eller inte i en diskussion/debatt. För många elever är skolan den första are-

nan där eleverna måste utrycka sig offentligt och det är skolans uppgift att lära ut hur eleverna 

ska uttrycka sig samt vilka ” regler”  som gäller (Anward samt Hultman i Thelander 1996). 

Kerstin Thelander (1996) menar att då undervisningen är av traditionell karaktär och läraren 

styr det mesta av samtalet, får eleverna inte möjlighet att träna sig på att prata offentligt i till-

räcklig omfattning. Eleverna får då heller inte möjlighet att pröva på att diskutera och hävda 

sina åsikter (Thelander 1996), vilket eleverna ska enligt läroplanen, Lpo 94 (se föregående 

stycke).  

 

Sammanfattningsvis avseende avsnittet Lärande förr och nu kan vi se tendensen att lärandet i 

skolan har gått från ett behavioristiskt utantillinlärande, via ett konstruktivistiskt individuellt 

lärande till ett sociokulturellt interaktionslärande. Nu går vi vidare med andra faktorer som 

påverkar kommunikationen i skolan, nämligen olika miljöer och individers rolltagande. 
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Miljöer , roller  och språk 

 

Människor socialiseras in i olika ”kulturella institutioner”  menar Säljö (2005).  Detta innebär 

att människor måste kunna uppträda på olika sätt i olika miljöer. Följden blir att människor 

visar upp olika roller och identiteter (Säljö 2005). På skolnivå innebär detta att som elev vara 

delaktig i skilda sammanhang och därför inta många olika roller. Det medför att eleverna mås-

te ha uppfattning om och kunna använda de ”grundregler”  som finns i de olika miljöerna i 

skolan (Bergqvist 2001). Karsten Hundeide (2003) menar att för en elev i skolan handlar det 

om så mycket mer än att bara lära sig fakta, eleven måste också lära sig vara och samtala till-

sammans med andra på det sätt som ”gäller”  och är gångbart i skolan. Hundeides betonar att 

om en elev misslyckas i skolan så behöver det inte bero på att eleven är ”otillräcklig” , utan 

orsaken kan vara att eleven inte kan koderna, samspelet och språket som gäller i skolan. Detta 

innebär i den offentliga klassrumsdialogen att då en elev svarar på ett uttalande, måste eleven 

veta vad som är lämpligt och passar in i just det sammanhanget och i den rådande kulturen. 

Elevens svar är inte bara ett svar som talar om vad eleven kan kunskapsmässigt utan även ett 

mått på hur väl eleven känner till och kan använda ”samtalsreglerna”  (Hundeide 2003).  

 

Eftersom skolan är en speciell kulturell institution skapas särskilda uttryckssätt och språk 

(Bakhtin samt Todorov i Säljö 2000). För de elever som inte är vana vid detta språk blir det 

svårt att följa med i undervisningen och de elever som är medvetna om de informella samtals-

reglerna i klassrummet får automatiskt ett större talutrymme (Säljö 2000). Även Ann-Carita 

Evaldsson (2003) menar att det finns ett särskilt språk i skolmiljöer. Hon beskriver Gumperzs 

modell av ”Vi- och Dom-språk” . Dom-språket är det särskilda språk som används i undervis-

ningssituationer och det som eleverna förväntas använda. Dom-språket symboliseras av status 

och auktoritet, medan Vi-språket visar på intimitet och används i den ”vardagliga”  miljön, till 

exempel hemma eller inom kamratkretsen (Evaldsson 2003).  

 

Vi har ovan beskrivit elevernas olika roller vilket har betydelse för hur talutrymmet fördelas i 

klassrummet. Andra faktorer som påverkar elevernas talutrymme är lärarens agerande och 

undervisningens form, vilka vi tar upp nedan. Först vill vi emellertid redogöra för begreppen 

samtal och dialog. 
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Kommunikation, samtal och dialog  

 

Samtal och dialog 

 

Säljö (2005, s 33) menar att ”samtalet har varit, är och kommer alltid att vara den viktigaste 

arenan för lärande”. För att få förståelse krävs alltid en dialog, en envägskommunikation är 

inte tillräcklig (Bakhtin i Dysthe 1996).  Dysthe skriver att dialog som begrepp kan rymma 

mycket mer än bara samtal mellan två personer. Hon menar att dialog också kan innebära 

samtal med speciell karaktär, nämligen att de samtalande eftersträvar att lyssna på varandra, ta 

till sig varandras olika synpunkter och vara i stånd att ändra sin åsikt (Dysthe 2003). Dysthe 

(1996) betonar språkets och det sociala samspelets innebörd för lärandet och menar att kom-

munikation är centralt i all undervisning. Genom att kommunicera kan människor förnya sitt 

sätt att resonera, agera samt utveckla sina tankegångar (Säljö 2000). Ett bra sätt för kommuni-

kation i skolan är enligt Dysthe det flerstämmiga klassrummet, som innebär ”ett klassrum där 

lärarens röst är en av många röster som lyssnas till, där eleverna också lär av varandra och där 

muntlig och skriftlig användning av språket står i centrum för inlärningsprocessen” (Dysthe 

1996, s 13). Eftersom språket är mycket viktigt vid lärande är det enligt Dysthe nödvändigt att 

eleverna ges möjlighet att ofta komma till tals i undervisningssituationer. Tyvärr verkar inte 

elever komma till tals i klassrummet för Charlotta Einarsson (2003, s 9) skriver att ”bristen på 

tid till samtal är en av de främsta bristvarorna i svensk skola idag” .   

 

Lärarens roll 

 

I klassrummet är det till största delen läraren som styr den offentliga kommunikationen. Lära-

ren följer inte ”samtalsreglerna”  för kommunikation utan tar sig rätten att tala utan att det har 

efterfrågats, tilldelar eleverna ordet samt styr innehållet i samtalet (Granström & C Einarsson 

1995). Enligt flera forskare har läraren det största talutrymmet i klassrummet. Läraren talar 

två tredjedelar av tiden och eleverna får dela på den sista tredjedelen, detta benämns som två-

tredjedelsregeln (Evaldsson m fl 2001, Granström & C Einarsson 1995, Dysthe 1996). Vi 

ställer oss, liksom Liljestrand (2002), frågan hur mycket talutrymme läraren kan ta i klass-

rummet för att diskussionen eller samtalet inte ska bli en monolog? Liljestrands studier pekar 

på att även då läraren anser att en diskussion har ägt rum i klassrummet visar det sig att lära-

ren upptar mer än hälften av talutrymmet. 
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Forskning visar att undervisningen ofta styrs av ett fråga-svar mönster. Läraren styr samtalet 

och eleverna har ingen möjlighet att genom sina svar bestämma innehållet eller riktningen i 

samtalet. Läraren bedömer värdet av elevernas svar och väljer själv inriktning på samtalet 

(Granström & C Einarsson 1995). Kjell Granström & Charlotta Einarsson skriver att Gissel-

bergs forskning visar att då lärare får frågor som avviker från lärarens planerade samtalsupp-

lägg undviker läraren frågan eller ”pratar bort”  elevens uttalande. Detta stämmer överens med 

det som Johan Liljestrand (2001) skriver om att läraren knyter an till ämnet och uppmuntrar 

endast vissa svar. För att få en positiv bedömning av läraren måste eleven enligt Sahlström (i 

Granström & C Einarsson 1995) veta vad läraren vill ”komma åt” . Hundeides (2003) skriver 

även han att i det traditionella klassrummet domineras undervisningen av läraren och frågor 

som läraren ställer till eleverna. Forskningsresultat visar att 47 % av lärarens yttranden i sam-

lade klassrumssituationer består av frågor, medan elevernas yttrande bestående av frågor en-

dast är 8 %. De frågor som läraren ställer stoppar snarare upp kommunikationen och ger mer 

intryck av att vara en kontroll av elevernas kunskaper, än att tillföra dialogen något. Forsk-

ningen visar också att läraren börjar prata alltför snabbt efter att han/hon ställt en fråga, eleven 

ges inte möjlighet att tänka igenom sitt svar (Hundeide 2003). 

 

IRE-strukturerad undervisning kontra autentiska frågor        

 

Det traditionella sätt på vilket läraren frågar, eleven ger svar och läraren bedömer svaret kallas 

IRE-struktur (initiativ-respons-evaluering) (Evaldsson 2003, Evaldsson m fl 2001). Denna 

form av undervisning kallar Dysthe (1996) för monologisk dialog. Detta ligger i linje med vad 

Säljö (2000, s 137) skriver, att klassrummet är ”ett av få ställen i samhället där den som vet 

svaret ändå ställer frågan”. Vibeke Grøver Aukrust (2003) diskuterar kring forskning som 

gjorts om IRE-strukturen och om strukturen hämmar eller främjar elevers lärande. En del 

forskning visar att eleverna hindras i sitt självständiga tänkande om läraren använder sig av en 

IRE-strukturerad undervisning. Andra studier har visat att denna struktur är ”väl ägnad till att 

involvera eleverna i utforskande och problemlösande samtal”  (s 177).  

 

I stället för IRE-strukturerad undervisning menar Dysthe (1996) att läraren ska ställa autentis-

ka frågor, det vill säga öppna frågor där läraren inte vet svaret. Eleverna får genom autentiska 

frågor större möjlighet att åskådliggöra sina personliga åsikter i samtalet. Det är också viktigt 

att läraren följer upp elevens svar och tar med det i den fortsatta diskussionen (Dysthe 1996). 

Vi ser en koppling mellan Dysthes autentiska frågor och det som Liljestrand (2002) tar upp 
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och som benämns IRU-struktur (initiativ-respons-uppföljning), det vill säga att läraren ställer 

öppna frågor som han/hon inte vet svaret på, samt att läraren följer upp elevens svar. Aukrust 

(2003) menar att ett bra samband mellan initiativ, respons och uppföljning är betydelsefullt 

för elevens lärande i det som Vygotskij benämner som den närmaste utvecklingszonen (se 

förklaring om utvecklingszonen under rubriken sociokulturellt perspektiv). I analyserande 

diskussioner kan IRU-strukturen under bra förutsättningar leda till ett meningsfullt lärande för 

eleverna. Elevernas åsikter och värderingar kan då bemötas av både lärare och andra elever, 

diskuteras och uppmuntras. 

 

Respekt i dialogen   

 

Villkoret för att det ska bli en givande dialog mellan deltagarna är att alla har en bra själv-

känsla och visar respekt för varandra (Dysthe 1996). Granström & C Einarsson (1995) beto-

nar vikten av lärarens agerande för elevens självförtroende, eftersom varje bemötande är en 

värdering. Vi har sett prov på forskningsstudier som visar att framförallt flickor inte respekte-

ras, varken av lärare eller av pojkar. I till exempel klassrumsobservationer gjorda av J Einars-

son & Hultman tilltalas flickorna oftare än pojkarna med ett barnsligare språk av läraren och 

blir därmed förlöjligade öppet. Dessutom upprepar läraren ofta flickornas svar, på grund av att 

flickorna pratar för tyst, och läraren bygger inte vidare på flickornas svar, vilket de gör med 

pojkarnas svar (i Graf, Helmadotter & Ruben 1991). Staberg skriver i sin avhandling att poj-

kar ofta anmärker på flickors uttalanden och att flickorna förlöjligas eller tystas ner (Öhrn 

2002).   

 

Vi kan se att det är många olika faktorer som påverkar talutrymmet i klassrummet. Nu går vi 

vidare med att beskriva olika infallsvinklar på talutrymmets fördelning ur ett genusperspektiv. 

 

Talutrymme ur ett genusperspektiv 

 

Vilka elever kommer till tals i den offentliga kommunikationen? 

 

I strukturerade undervisningssituationer, till exempel helklassundervisning, så har pojkarna 

mer uppmärksamhet och talutrymme än flickorna jämfört med mer ostrukturerade aktiviteter 

(J Einarsson & Hultman; Månsson; Odelfors i Tallberg Broman 2002). Ingegerd Tallberg 

Broman (2002) skriver att det kan tolkas som att pojkarna alltid dominerar talutrymmet efter-
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som det är just i helklassundervisning som den mesta skolforskning har gjorts inom detta om-

råde, men det behöver inte alltid vara så. Hon menar att det inte är alla pojkar och flickor som 

stämmer in i detta mönster, en del pojkar är tysta och en del flickor är mer framåt och prat-

samma. Flera forskare har enligt C Einarsson (2003) visat att det endast är ett fåtal pojkar och 

flickor som står för det totala talutrymmet i klassrummet. Även Dysthe (1996) hävdar att det 

är få elever som yttrar sig på lektionerna samt att det oftast är samma elever som tar talut-

rymme. C Einarssons (2003) studier om talutrymme pekar på liknande mönster, det vill säga 

att det är ett fåtal pojkar som dominerar talutrymmet i klassrummet, dessutom menar hon att 

resterande pojkar inte har mer talutrymme än flickorna. Vi ser i en studie av Nairn (i 

C Einarsson 2003) att det finns elever som inte alls kommer till tals i den offentliga kommu-

nikationen, av dessa är fler flickor än pojkar. Det är utifrån den nordiska forskningen som 

hittills gjorts svårt att visa på några allmängiltiga mönster angående talutrymmets fördelning 

mellan könen, menar Öhrn, eftersom för få studier har genomförts (i C Einarsson 2003). 

 

På vilket sätt får elever talutrymme? 

 

Som vi tidigare har nämnt visar undersökningar att två-tredjedelsregeln gäller mellan lärare 

och elever i klassrummet. Den tredjedel som eleverna förfogar över domineras av pojkarna 

som använder två tredjedelar av denna tid (Granström & C Einarsson 1995). Stabergs avhand-

ling (i Granström & C Einarsson 1995) visar att flickor räcker upp handen för att få talutrym-

me och anammar de ”samtalsregler”  som gäller i skolan, medan pojkar oftare pratar rakt ut. 

Samtalsreglerna kopplar vi till den så kallade ”dolda läroplanen” i skolan. Den dolda läropla-

nen innebär bland annat att vara tyst när man ska, vara uppmärksam och aktivt ta till sig un-

dervisningen (Graf, Helmadotter & Ruben 1991). Även en undersökning som redovisas av J 

Einarsson (i Tallberg Broman 2002) visar att flickorna håller sig både till den öppna och till 

den dolda läroplanen till större del än pojkarna. Flickorna räcker upp handen, avvaktar och 

talar först då de fått ordet. ”Vid samlingen och helklassundervisningen får flickorna ordet, 

medan pojkarna tar det”  (Tallberg Broman 2002, s 102). 

 

Då både flickor och pojkar räcker upp handen får, enligt en undersökning av Öhrn, pojkar 

oftare svara (i Granström & C Einarsson 1995). Flickor och pojkar får däremot svara lika ofta 

vid direkt riktade frågor (utan handuppräckning) till en speciell elev. Detta stämmer, enligt 

oss, inte överens med det som J Einarsson & Hultman redovisar (i Granström & C Einarsson 

1995). De har kommit fram till att flickor oftast måste räcka upp handen för att få tala, de får 
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då ordet dubbelt så ofta som pojkarna vid handuppräckning. Vidare menar J Einarsson & 

Hultman att då pojkarna får ordet sker det oftast då läraren ger dem talutrymme utan att de 

räckt upp handen.  

 

Ämnets betydelse för talutrymmet  

 

Granström & C Einarsson (1995) skriver att då flickor får talutrymme rör innehållet ofta att 

återge information, till exempel uppläsning, medan pojkarna ges utrymme att ge idéer och 

uppslag. Kelly (i C Einarsson 2003) har analyserat tidigare genomförda klassrumsstudier an-

gående genus och kommit fram till att flickor inte får komma till tals lika mycket som pojkar 

när det gäller diskuterande och abstrakta samtalsämnen. Vi tycker att detta motsägs av en stu-

die genomförd av Karlsson (i C Einarsson 2003) vilken visar att flickor kommer mindre till 

tals när samtalsämnet är mer faktabaserad och undervisningen har ett fråga-svar mönster. 

Karlsson menar också att pojkar och flickor är lika aktiva när undervisningsinnehållet berör 

känslor och etiska problem. Om Kellys analys stämmer, att flickor inte kommer till tals i dis-

kuterande och känsliga ämnen, kan en orsak vara det som Jungwirth menar, nämligen att 

flickorna själva är mer företagsamma när lärarens frågor har förutbestämda svar. Flickor vill, 

enligt Jungwirth, inte ge sig in i offentliga diskussioner om de inte är säkra på utgången och 

de vill sällan säga sin mening offentligt (i C Einarsson 2003). En annan orsak till att inte 

flickor deltar i klassens diskussioner kan vara att de har en annan infallsvinkel på ett samtals-

område. Flickor och pojkar tänker på olika sätt runt ett diskussionstema och vill prata om oli-

ka saker, till exempel om temat är krig intresserar sig pojkarna på vapnens konstruktion me-

dan flickorna tänker på människorna som drabbas (Gulbrandsen 1994).  

 

Av C Einarssons studie (2003) framkommer att undervisningsämnet inte har någon betydelse 

för hur mycket talutrymme pojkar respektive flickor har. Däremot kan vi i Liljestrands studie 

(2002) se att ämnet som diskuteras har betydelse för hur stor del av talutrymmet läraren tar i 

förhållande till eleverna. Om eleverna har egna erfarenheter och/eller kunskap om det som 

diskuteras tar de en större del av talutrymmet än läraren. Liljestrands studie visar också att om 

eleverna varit delaktiga i att bestämma samtalsämne är de mer aktiva och tar därmed mer tal-

utrymme. 
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Lärarnas medvetenhet 

 

De ovannämnda samtalsmönster som finns i klassrummet upprätthålls enligt Tallberg Broman 

(2002) av elever av båda könen samt även av läraren. Enligt studier som hon beskriver har 

lärarna stött på motstånd om de gjort medvetna förändringar av det könsrelaterade talutrym-

met. Flickorna upplevs, av både pojkar och flickor, som mer dominerande och gynnade även 

när läraren endast gör en liten medveten förändring av talutrymmets fördelning. Jorun Gulb-

randsen (1994) menar att för att få en jämnare fördelning av tiden som läraren ger eleverna 

måste läraren ta tid från pojkarna och ge den till flickorna, men får då räkna med att det blir 

konflikter. Ann Steenberg (1997) anser att det inte bara är pojkarnas taltid som måste minska 

utan även läraren måste vara beredd att ge av ”sin”  taltid, vilket kräver ännu större medveten-

het av läraren. Undersökningar som gjorts med att ge flickorna lika mycket talutrymme som 

pojkarna, visar att de ändå bara får max 42 %. Lärarna uppfattar trots det att flickorna fått 

betydligt mer talutrymme än pojkarna (J Einarsson & Hultman, Wernersson i Graf, Helmadot-

ter & Ruben 1991). Vi ser liknande tendenser i studier som C Einarsson (2003) tar upp, som 

visar att lärarna inte är medvetna om hur de behandlar pojkar och flickor. Dessa studier visar 

att lärarna ansåg att de fördelade talutrymmet jämt mellan könen, medan observationer visade 

att pojkar fick mer talutrymme.  

 

C Einarsson (2003) menar att det är viktigt att undersöka lärarnas uppfattning och med-

vetenhet för att lärarna själva ska reflektera över vad de anser vara betydelsefullt i sitt samspel 

med eleverna. Hon skriver vidare att det är viktigt att inte enbart se på talutrymme i ett genus-

perspektiv utan även se till varje individ. Det är angeläget att se variationen på talutrymmet 

som kan finnas i varje klass, och inte bara se till de mönster som de flesta studier visar; att det 

är pojkar som dominerar talutrymmet. Det finns annars en risk att framförallt de pojkar som 

har minst talutrymme glöms bort. Även Steenberg (1997) ser risken i att läraren glömmer bort 

de tysta eleverna och endast ser dem som välanpassade och lydiga. I C Einarssons studier 

visar det sig att lärarna upplever att det är eleverna själva som tar sig talutrymme, lärarna 

nämner inget om sin egen påverkan. I hennes klassrumsobservationer av talutrymmet fram-

kommer dock att elever och lärare gemensamt påverkar hur talutrymmet fördelas.  

 

Vi har nu studerat vilka faktorer som påverkar talutrymmet och är därmed klara med vår teo-

retiska bakgrund. I det följande ska vi redogöra för vilket tillvägagångssätt vi använt oss av 

för att besvara vårt syfte och våra frågeställningar. 
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Metod 

 

Då en forskningsstudie ska göras är det viktigt att noga överväga vilken forskningsmetod som 

är mest lämplig för att uppnå syftet med studien. Enligt Ulla Sjöström (1994) är ingen metod 

mer vetenskaplig än någon annan, det viktigaste är att metoden ger svar på frågeställningen. 

Även Rosmari Eliasson (1994) betonar att valet av metod är beroende av forskningssyftet. För 

att få svar på vårt syfte och våra frågeställningar har vi studerat talutrymmet i olika klasser 

genom att genomföra ett antal observationer. Vi har också intervjuat lärarna efter genomförd 

observation för att få reda på deras uppfattningar angående talutrymmet under den observera-

de lektionen. Genom att jämföra våra observationsresultat med lärarna uppfattning kan vi se 

hur dessa förhåller sig till varandra. Vi vill här poängtera att vi inte var intresserade av att 

värdera lärarnas agerande i klassrummet, utan bara göra en jämförelse mellan deras uppfatt-

ningar och våra observationer. 

 

Först under metoddelen gör vi en jämförelse mellan kvalitativ och kvantitativ forsknings-

metod för att vår studie omfattar båda metoderna. Sedan beskriver vi kort olika metoder för 

insamlandet av datamaterial för att motivera vårt val av metod. Vi fördjupar oss främst i ob-

servation eftersom det är vår huvudsakliga metod för datainsamling, men vi beskriver även 

intervjumetoden då vi använder oss av korta intervjuer med lärarna. Därefter redogör vi för 

vårt urval för observationerna. Sist under varje underrubrik i metoddelen kommenterar vi det 

behandlade området i förhållande till våra forskningsfrågor och vårt syfte för att läsaren ska få 

en tydlig uppfattning om hur vi förhåller oss till olika begrepp. 

 

Kvalitativ och kvantitativ forskningsmetod 

 

Skillnaden mellan kvalitativ och kvantitativ forskningsmetod syns rent språkligt, genom att 

ordet kvalitet betyder hur något är medan ordet kvantitet handlar om mängd (Starrin 1994). 

António Barbosa da Silva & Vivian Wahlberg (1994) menar att kvantitativ metod kan kopplas 

samman med mätbarhet och objektivitet. Kvalitativ metod är subjektiv och saknar mätbarhet, 

den förknippas ofta med upplevelser och känslor. Eliasson (1994) menar att båda metoderna 

behövs inom forskning, dessutom anser hon att de ibland kan kombineras i en forskningspro-

cess därför att de ger oss olika insikter. Inom kvalitativ forskning är syftet att utforska skillna-

der och mönster hos obekanta fenomen medan inom den kvantitativa forskningen studeras hur 
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förutbestämda fenomen utmärks i ett urvalsunderlag och/eller relationen mellan olika förutbe-

stämda fenomen (Starrin 1994).  

 

Kommentarer till kvalitativ och kvantitativ forskningsmetod 

 

Vi kan se att våra forskningsfrågor om talutrymme, kombinerat med den metod vi valt, obser-

vation, ger oss mycket kvantitativa data, till exempel antalet yttranden och fördelningen av 

dessa. Vi har även studerat om eleverna håller sig till ämnet samt om ämnet har någon bety-

delse för fördelningen av talutrymmet. Detta ger oss också mest kvantitativa data, men även 

en liten del kvalitativt material genom att vi måste tolka och bedöma elevens svar. Intervjuer-

na med de berörda lärarna gav oss till stor del ett kvalitativt underlag, eftersom vi tolkade lä-

rarnas svar, som till stor del handlade om hur lärarna upplevt talutrymmet under lektionen. Vi 

har därför använt oss till största delen av en kvantitativ forskningsmetod med vissa kvalitativa 

inslag. 

 

Olika forskningsmetoder 

 

Jan-Axel Kylén (2004) menar att det endast finns fyra tillvägagångssätt för att erhålla ett 

forskningsmaterial; intervju, enkät, observation samt litteraturstudier. Vid en intervju förmed-

las en intervjupersons funderingar och känslor (Kylén 2004). Intervju är en bra metod om mer 

ingående frågor ska besvaras av intervjupersonerna (Sverke 2003:B). Om forskningen ska 

omfatta ett stort antal personer eller om personerna är geografiskt spridda är enkät en lämplig 

forskningsmetod. Genom enkät kan man ta reda på såväl ytliga som djupa uppfattningar hos 

dem som ingår i studien. För att utforska det som händer just för tillfället, är observation den 

bästa metoden, men observation innebär att en observatör eller inspelningsutrustning måste 

vara på plats för att notera det som sker. Litteraturstudier används när forskningsområdet re-

dan finns väl dokumenterat (Kylén 2004). Genom att använda litteraturstudier kan forskaren 

snabbt få information om forskningsområdet men är samtidigt begränsad till den forskning 

som redan är genomförd (Sverke 2003:B).  

 

Eftersom observation och intervju är de metoder vi valt att använda oss av, beskriver vi dem 

utförligare under var sin rubrik nedan, med betoning på observation eftersom det är vår hu-

vudsakliga metod. 
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Kommentarer till olika forskningsmetoder 

 

Eftersom vårt syfte är att ta reda hur det förhåller sig med talutrymmet i klassrummet har vi 

valt observation som forskningsmetod. Vi var även intresserade av att undersöka lärares upp-

fattningar eller upplevelser (se Kylén 2004) om talutrymmet vid observationstillfället, därför 

kompletterade vi observationerna med korta intervjuer med de berörda lärarna. Eftersom vi 

ville veta lärarnas uppfattning om talutrymmet under observationstillfället fann vi det lämpli-

gast att intervjua lärarna direkt efter den observerade lektionen, för att de skulle ha en möjlig-

het att komma ihåg hur det förhöll sig samt att vi ville veta deras spontana uppfattning. Därför 

fann vi att intervju var mer lämplig än en enkät, eftersom vi inte ville att de skulle hinna fun-

dera på svaren, vilket kunde ha blivit fallet om vi använt oss av enkät. Vi kommer att till viss 

del att använda oss av litteraturstudier för att få en bakgrund och förförståelse inom områden 

som rör talutrymme.  

 

Observation 

 

Ordet observation härstammar från latinska observare, vilket betyder att göra en iakttagelse. 

Alla observationer går inte till på samma sätt, men det som är gemensamt är att forskarens 

datainsamling sker genom iakttagelser och noteringar direkt vid studietillfället. Det är de ob-

serverades uppträdande och handlingar som utgör forskningsmaterialet, inte vad de muntligt 

eller skriftligt kan förmedla till forskaren (C Einarsson 2003). Barbosa da Silva & Wahlberg 

(1994) menar dock att analysen av en observation alltid är påverkad av forskarens tolkning. 

De anser att det inte finns ”någon ren observation” . Eliasson (1994) skriver att vi människor 

aldrig helt kan koppla bort vår förförståelse, vi kan bara sträva efter att ha så öppna sinnen 

som möjligt i relation till det som ska studeras. 

 

Observationsstrukturen kan variera från hög grad av struktur till låg grad av struktur. Vid 

hög grad av struktur fastställs kriterierna för observationen i förväg, till exempel i ett observa-

tionsschema, medan vid låg grad av struktur är observatören mer öppen för vad som händer 

och noterar ”allt”  som sker (C Einarsson 2003). Kylén (2004) menar att med hög grad av 

struktur är den information som erhålls mer tillförlitlig och är lättare att sammanställa. En 

observation med låg grad av struktur erbjuder en mer mångfacetterad bild av verkligheten 

och ger utrymme för notering av oförutsedda händelser. Vilken struktur som används beror 

enligt Kylén på syftet med observationen. 



 

22 

Kylén (2004) betonar vikten av vilken roll observatören ska ha och nämner två varianter, ut-

omstående observatör och deltagande observatör. En utomstående observatör deltar inte i 

observationssituationen och ska förhålla sig opartisk till det som sker medan en deltagande 

observatör ingår aktivt i observationsprocessen. En deltagande observatör kan vara partisk 

och känslomässigt involverad i observationen samt vara mer insatt i det som sker än en utom-

stående observatör. Forskaren måste vid analysen av observationen vara medveten om vilken 

typ av observatör som använts, eftersom detta kan påverka resultatet (Kylén 2004).  

 

Vid observation i klassrum finns fler hjälpmedel att ta till, exempelvis bandspelare och/eller 

videokamera. Fördelar med att använda teknisk utrustning kan vara att forskaren enkelt kan 

återvända till materialet och att till exempel talpauser och intonationer kan registreras lättare. 

Nackdelar kan vara att bandspelare/video kan påverka beteendet hos lärare och elever mer än 

enbart en observatör samt att det kan uppstå problem av etisk karaktär. Det kan även vara 

svårt att urskilja offentliga samtal från privat kommunikation (C Einarsson & Hammar Chiri-

ac 2002, C Einarsson 2003). 

 

Kommentarer till observation 

 

Vi har valt att använda oss av observation som vår huvudsakliga forskningsmetod eftersom vi 

vill se hur det förhåller sig med talutrymmet i klassrummet och studera talutrymmet där det 

sker och när det sker (jmfr C Einarsson 2003 ovan). I våra observationer har vi till största 

delen använt oss av det som C Einarsson (2003) benämner som hög grad av struktur. Vi har 

använt oss av ett observationsschema för att notera vem som säger vad. Innan observations-

tillfället ritade vi upp en skiss över elevernas placering i klassrummet samt noterade var det 

satt flickor respektive pojkar. När vi observerade antecknade vi placering och vad som sades 

samt om uttalandet från eleven skedde genom handuppräckning (H), på lärarens uppmaning 

(L) eller om eleven pratade rakt ut (R). Eftersom vi även ville registrera innehållet i uttalan-

dena, så använde vi oss inte enbart av en hög grad av struktur. Som vi tolkar Kylén (2004) 

var vi det som han benämner som utomstående observatörer eftersom vi inte aktivt deltog i 

klassrumsaktiviteten.  

 

Charlotta Einarsson & Eva Hammar Chiriac (2002) samt C Einarsson (2003) beskriver för- 

och nackdelar med bandspelare/videokamera. Efter att vi har tagit del av dessa tycker vi att 

fördelarna överväger nackdelarna framförallt när det gäller bandspelare, därför valde vi att 
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använda oss av bandspelare. Eftersom vi anser att ämnet talutrymme i vårt fall inte var av 

känslig karaktär var risken liten för etiska problem vid användning av bandinspelning. Dess-

utom är bandinspelningen anonym eftersom vi inte känner barnen vid namn. Vi menar att en 

videokamera skulle ha fått för stor inverkan på elevers och lärares beteenden vid observa-

tionstillfället, men vi anser att risken för detta inte är så stor vid bandinspelning. Den största 

fördelen som vi ser med bandinspelning är att vi kunde gå tillbaka till materialet, eftersom det 

var svårt att hinna med att notera allt. 

 

Intervjuer 

 

Enligt Kylén (2004) uppmuntras de som intervjuas att bemöta frågor och formulera sina åsik-

ter om det som intervjuaren vill veta. Längden på en intervju kan variera, en kort intervju kan 

vara ytlig, men ändå tillräcklig för att få reda på de sakkunskaper som efterfrågas av intervju-

aren. Den korta intervjun kan även vara djup, men då inom ett i hög grad avgränsat ämnesom-

råde. En lång intervju kan täcka flera områden samt gå in mer på djupet inom områdena. In-

tervjuer kan vara öppna eller styrda, en kort intervju är oftast mer styrd med planerade frågor 

än en lång intervju. Öppna intervjuer innebär att intervjuaren har vissa ” frågeområden” som 

ska behandlas där den intervjuade först får berätta ostyrt runt dessa områden, för att sedan 

ledas in av intervjuaren mot det som eftersöks (Kylén 2004).  

 

Heléne Thomsson (2002) skriver att maktsituationen blir olika beroende på om intervjuarna är 

en eller flera, samt den intervjuades status. Om man är fler intervjuare än intervjuade kan 

den/de intervjuade hamna i underläge, om den/de intervjuade inte har högre status. För bästa 

möjliga intervjusituation bör maktförhållandena balanseras. Fördelarna med att vara två eller 

flera intervjuare är att de kan koncentrera sig på olika uppgifter under intervjun. Dessutom 

kan det kännas säkrare att flera intervjuare deltagit vid intervjutillfället för att tolka det som 

framkommit (Thomsson 2002). 

 

Att använda bandspelare vid en intervju kan innebära både för- och nackdelar. Nackdelarna är 

enligt Thomsson (2002) att den/de intervjuade kan känna sig besvärade eller obekväma bero-

ende på vetskapen att inspelningen finns kvar för intervjuaren eller utomstående att lyssna på. 

Fördelen är att intervjuaren kan gå tillbaka till materialet för att få de exakta ordvändningarna 

från den/de intervjuade (Thomsson 2002). Dessutom får intervjuaren med bandinspelning 

tillgång till betoningar, avbrott och liknande som förekommit under intervjun (Kvale 1997).  
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Kommentarer till intervju 

 

De intervjuer vi genomförde med de berörda lärarna var korta, cirka tio minuter, eftersom vi 

enbart ville höra deras spontana uppfattningar och inte ville att de skulle fördjupa sig och re-

flektera över intervjufrågorna (jmfr  Kylén 2004 ovan). Vi tror att genom att ta reda på deras 

spontana uppfattningar får vi en kunskap om deras medvetenhet om talutrymmet i klassrum-

met vid det observerade tillfället. Vi valde att använda oss av styrda frågor dels för att vi inte 

ville att intervjun skulle vara djupgående samt att vi ville vara säkra på att komma fram till 

den information vi sökte (jmfr Kylén 2004 ovan). Våra intervjufrågor formulerade vi så att de 

skulle motsvara våra första frågeställningar för att vi skulle kunna jämföra svaren med våra 

observationsresultat och kunna svara på vår sista frågeställning. Våra intervjufrågor var: 

 

• Var det din avsikt att eleverna skulle räcka upp handen? 

• Räckte eleverna upp handen, eller pratade de rakt ut?  

- Vilka pratade i så fall rakt ut? 

• Det som sades, rörde det lektionsinnehållet, eller var det några som pratade om annat? 

- Vilka? Vad? 

• Tyckte du att några pratade mer än andra? 

- I så fall, vilka? 

• Var det mest killar eller tjejer som pratade? 

 

Vi bestämde oss för att vara två intervjuare därför att en av oss kunde ställa frågor medan den 

andra kunde koncentrera sig på att anteckna vid intervjutillfället. Vi anser att maktbalansen 

vid våra intervjutillfällen blev jämställd eftersom lärarna befann sig i sin invanda miljö och 

har större erfarenhet än oss av undervisningssituationer (jmfr Thomsson 2002 ovan). En ytter-

ligare anledning till att vi valde att vara två vid intervjuerna är att vi båda ville vara delaktiga 

för att få samma erfarenhet och som Thomsson (2002) menar utifrån det kunna diskutera olika 

tolkningar av intervjun. 

 

Vi valde att inte använda bandinspelning vid intervjutillfällena eftersom vi bara hade några få 

frågor som inte krävde djupgående svar. Vi ansåg oss därför hinna med att anteckna det som 

sades. Vi ville inte heller att de intervjuade lärarna skulle känna sig besvärade eller obekväma, 
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vilket kan förkomma vid bandinspelning enligt Thomsson (2002). Om vi hade använt band-

spelare anser vi att lärarna kunde uppleva att de blev granskade eller kontrollerade av oss, 

vilket inte var vår avsikt med intervjun, utan avsikten var att ta reda på deras uppfattning. 

 

Vi har nu redogjort för vårt tillvägagångssätt då det gäller valet av forskningsmetod samt be-

skrivit hur vi gått tillväga. Nästa steg i forskningsprocessen var att göra ett urval för våra 

forskningsstudier, vilket vi i det följande beskriver. 
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Urval 

 

Utifrån syftet med forskningen ska forskaren, enligt C Einarsson & Hammar Chiriac (2002), 

välja en relevant studiegrupp. Magnus Sverke (2003:A) nämner olika urvalsmetoder för en 

forskningsundersökning. Vi beskriver här icke-representativa urval där det finns olika varian-

ter: kvoturval, kamraturval, snöbollsurval, bekvämlighetsurval och experturval. Kvoturval 

innebär att välja ut ett antal personer, som sedan får välja om de vill vara med i under-

sökningen eller ej. Vid kamraturval väljs personer forskaren känner ut och vid snöbollsurval 

frågar forskaren den utforskade om han vet någon annan som kan tänkas passa för under-

sökningen. Bekvämlighetsurval används för att på kort tid få ett omfattat underlag. Att välja ut 

sakkunniga inom forskningsområdet innebär att forskaren gör ett experturval. Då forskaren 

gör ett icke-representativt urval kan han/hon inte generalisera resultatet (Sverke 2003:A).  

 

Kommentarer till urval 

 

Vi har gjort ett icke-representativt urval då vi valt skolor där vi har lärarkontakter. Vårt urval 

tolkar vi som en kombination av ett kamraturval och ett bekvämlighetsurval (jmfr Sverke 

2003 ovan). Då vår ambition är att arbeta med elever i grundskolans tidigare år valde vi att 

studera elever i år 2, eftersom vi ansåg att detta skulle ge oss bra erfarenheter av elevers talut-

rymme i denna åldersgrupp. Vi ansåg med tanke på tidsåtgången för analysarbetet att sex ob-

servationstillfällen à cirka 20 minuter var lämpligt. Med hänsyn till den begränsade tiden för 

uppsatsen, besökte vi endast tre klasser och genomförde två observationer per klass. 

 

Då vi gjort vårt urval och stod inför att kontakta forskningsdeltagarna var nästa steg att över-

väga de etiska aspekter som påverkar en forskningsundersökning, vilket vi skildrar nedan.  
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Etiska överväganden 

 
Vetenskapsrådet (2002) nämner fyra grundläggande krav som forskare ska ta hänsyn till och 

överväga innan forskningen påbörjas. Dessa är informations-, samtyckes-, konfidentialitets- 

och nyttjandekravet. Informationskravet innebär att forskaren måste meddela deltagarna för 

forskningen om vilka förutsättning som gäller för deltagarnas medverkan. De deltagande ska 

ha klart för sig att deras medverkan är frivillig och att de när som helst kan säga att de inte 

längre vill delta i undersökningen. Informationen måste vara tydlig för att de medverkande 

ska kunna ta ställning till om de vill medverka och vad deras medverkan innebär. Efter infor-

mationslämnandet ska forskaren ha de medverkandes godkännande, vilket Vetenskapsrådet 

benämner som samtyckeskravet. Om de deltagande i undersökningen är under 15 år och 

forskningen är etisk känslig, så bör forskaren få godkännande från föräldrar. Konfidentialitets-

kravet betyder att forskaren ska se till att de deltagande i undersökningen inte kan identifieras 

och att inga utomstående kan ta del av materialet, framförallt om ämnet är etiskt känsligt. 

Dessutom får inte materialet enligt nyttjandekravet användas för andra ändamål än den tänkta 

forskningen. Vetenskapsrådet ger även rådet att forskaren ska visa material av etisk känslig 

karaktär för de inblandade innan materialet offentliggörs och att erbjuda de medverkande att 

få ta del av vad forskningsresultatet visar i den slutliga rapporten eller sammanställningen. 

 

Kommentarer till etiska överväganden 

 

Även om de elever vi observerat var under 15 år så bedömde vi att vår forskning inte var etisk 

känslig, därför valde vi i samråd med berörda lärare att inte inhämta föräldrars tillstånd för 

våra observationer. Däremot ville vi klargöra och tydligt informera föräldrarna om vad vi 

skulle göra i klassen, därför skrev vi ett informationsbrev till föräldrarna (bilaga 1) som talade 

om hur de kunde kontakta oss om de hade frågor, funderingar eller var negativt inställda till 

att vi skulle göra observationer i klassen. Vi förklarade för läraren innan dennes godkännande 

till medverkan, i brevet till föräldrarna samt för eleverna innan observationerna att allt materi-

al skulle behandlas helt anonymt och att ingen annan än vi skulle ta del av materialet från ob-

servationerna. Vi erbjöd lärarna att ta del av vår C-uppsats, vilket de gärna ville göra. 

 

Efter att ha tagit hänsyn till de etiska aspekterna och genomfört observationer och intervjuer 

övervägde vi hur vi på bästa sätt skulle analysera vårt forskningsmaterial för att nå fram till ett 

resultat. Hur vi gick tillväga med analysen beskriver vi under följande rubrik. 
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Analysmetod 

 
Kvale (1997, s 167) skriver att ordet analysera betyder att ”skilja något i delar eller element” . 

Gerd Lindgren (1994) menar att analysen i praktiken innebär att särskilja och på nytt sätta 

samman forskningsmaterialet för att ifrågasätta sina tolkningar och inte ta något för självklart. 

Hon menar vidare att var och en måste finna sitt eget sätt att gripa sig an materialet genom att 

söka mönster, komponenter och liknande drag i forskningsmaterialet. Grundläggande för ana-

lysarbetet är enligt Thomsson (2002) att planmässigt gå igenom forskningsresultatet för att få 

en bra insikt i materialet. 

 

Kommentar till analysmetod 

 

Vi har inte använt oss av någon speciell analysmetod, men inspirerats av Lindgren (1994) och 

Thomsson (2002) enligt ovan. Vi har gått igenom forskningsmaterialet systematiskt och 

grundligt samt försökt finna mönster och tendenser. Då vi skulle analysera våra observationer 

stod vi i valet mellan att beräkna antalet yttranden eller ” replikskiften” , det vill säga flera ytt-

randen i en interaktion mellan lärare och en elev. Vi valde att använda oss av antalet yttran-

den, istället för replikskiften, därför att vi anser att vi då får ett mer rättvisande resultat. 

Replikskiften kan variera mellan att innehålla från ett yttrande till cirka 5-7 stycken yttranden, 

och skulle dessa replikskiften redovisas på samma sätt, det vill säga som endast ett replik-

skifte, anser vi att resultatet skulle bli missvisande. Vi funderade även på om vi skulle mäta 

talutrymmet i tid, det vill säga hur lång tid respektive yttrande varade. Eftersom vi insåg att vi 

inte kunde redovisa samtliga analysmöjligheter på grund av tidsbrist och arbetets omfattning, 

beslutade vi oss för att redovisa antalet yttranden i den offentliga klassrumsdialogen utan att 

ta hänsyn till yttrandenas längd, utom när det gällde talutrymme i förhållande till ämne. Där 

har vi studerat längden och bedömt yttrandet som långt om det innehöll mer än en mening 

samt om yttrandet var ”mer uttömmande”, det vill säga om eleven till exempel berättade om 

egna erfarenheter och inte bara besvarade lärarens direkta fråga. Vi har valt att inte räkna med 

den marginella del yttranden där vi är osäkra på vem som gjort yttrandet.  

 

Efter analysen av vårt forskningsmaterial redovisar vi och diskuterar resultatet nedan. Vi har, 

som vi tidigare nämnt, valt att varva resultat och diskussion och redovisa varje frågeställning 

för sig. Detta för att få en bättre struktur och för att läsaren ska få ett bättre sammanhang. 
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Resultat och diskussion 

 
Lärarens talutrymme finns bara med under en rubrik, Lärarens roll. Under övriga rubriker 

redovisar vi resultat beräknade på elevernas totala talutrymme, som då motsvarar 100 %. Vi 

kommer i resultatredovisningen att benämna de observerade klasserna för klass A, B och C. 

Samliga observationstillfällen styrdes av ett fråga-svar mönster (se Granström & C Einarsson 

1995), vilket är viktigt att nämna här då vi diskuterar detta under flera rubriker nedan.  

 

Vilka elever kommer till tals i den offentliga kommunikationen i klassrummet? 

 
Då vi skriver om vilka elever som dominerar har vi räknat med de elever som tar 10 % eller 

mer av elevernas talutrymme. 

 

I klass A fanns 24 elever med jämn könsfördelning. Resultatet från klass A visar att pojkar 

och flickor upptog ungefär lika stor del av elevernas talutrymme vid båda observationstillfäl-

lena. Vid första observationstillfället tog två elever, båda pojkar, cirka 25 %, av elevernas 

totala talutrymme. Vid det andra observationstillfället var det också två elever, en pojke och 

en flicka, som dominerade talutrymmet. De upptog tillsammans cirka 20 % av talutrymmet. 

Pojken som dominerade talutrymmet vid andra observationstillfället var även en av de domi-

nerande vid första tillfället. Det var två elever, en pojke och en flicka, som inte sa något alls 

vid första observationstillfället, och vid det andra tillfället var alla delaktiga i den offentliga 

kommunikationen. 
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Figur 1. Procentuell fördelning av talutrymmet genusmässigt i klass A 
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I klass B fanns 23 elever vid första observationstillfället, vid andra tillfället var 18 elever när-

varande. Könsfördelningen var vid båda tillfällena i stort sett jämnt fördelad. Vid observa-

tionstillfälle ett stod pojkarna för 55 % av talutrymmet och flickorna 45 %. Vid tillfälle två 

var pojkarna mest framträdande med 88 % jämfört med flickornas 12 %. De elever som stod 

för det mesta av talutrymmet var två pojkar och två flickor vid första tillfället, de hade 73 % 

av talutrymmet. Andra tillfället var det fem pojkar som delade på det största talutrymmet, de 

hade tillsammans 64 %. Två av pojkarna var aktiva vid båda tillfällena. Det var 14 elever, 60 

%, som inte sa något under det första observationstillfället, hälften pojkar och hälften flickor. 

Vid det andra tillfället var det fem flickor, 30 % av eleverna, som inte sa något. Tre av dessa 

flickor sa ingenting under något av tillfällena.  
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Figur 2. Procentuell fördelning av talutrymmet genusmässigt i klass B 

 

I klass C fanns 21 elever, med övervägande delen flickor (15). Vid det första observationstill-

fället hade flickorna 58 % av talutrymmet och pojkarna 42 %. Eftersom elevantalet var 21 

skulle varje elev ha haft 4,76 % var, om talutrymmet varit jämt fördelat mellan eleverna. Det 

betyder att flickorna skulle ha haft 71 % av talutrymmet om detta vore jämnt fördelat mellan 

könen. Det innebär att det var pojkarna som dominerade talutrymmet vid första tillfället. Vid 

det andra tillfället hade flickorna 29 % av talutrymmet och pojkarna 71 %. Detta innebär att 

pojkarna dominerade stort, i synnerhet med tanke på att de var färre till antalet. Första gången 

vi observerade klassen dominerade tre elever, två pojkar och en flicka. De hade tillsammans 

40 % av talutrymmet. Andra gången vi observerade klassen dominerade samma två pojkar, de 

hade 52 % av talutrymmet, varav en av pojkarna stod för 36 % ensam. Det var två flickor som 
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inte sa något offentligt vid första tillfället och tre flickor vid det andra tillfället. En av dessa 

flickor sa ingenting vid något av tillfällena. 
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Figur 3. Procentuell fördelning av talutrymmet genusmässigt i klass C 
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Figur 4. Procentuell fördelning av talutrymmet genusmässigt i klass A, B och C. 

 

Vi kan se vissa tendenser i våra resultat om vilka som kommer till tals i klassrummet i de ob-

serverade klasserna. Vid tre av observationstillfällena var talutrymmet jämt fördelat mellan 

könen, vid tre av tillfällena dominerade pojkarna. Vår slutsats är att pojkarna tar något större 

talutrymme i den offentliga kommunikationen i de av oss observerade klasserna. Angående 

om ett fåtal elever dominerar talutrymmet visar våra resultat att vid tre av tillfällena stod någ-

ra få elever för över 50 % av talutrymmet. Av de elever som dominerade i respektive klass, 
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var det oftast samma pojkar som tog störst talutrymme vid båda tillfällena. De få flickor som 

dominerade gjorde det bara vid ett tillfälle. I två av klasserna kom nästan alla till tals vid nå-

got tillfälle, men i en klass var det vid båda tillfällena många, 60 % respektive 30% som inte 

sa någonting och tre flickor kom inte till tals vid något av tillfällena. 

 

Diskussion kring vilka elever som kommer till tals i den offentliga kommunikationen i klass-

rummet 

 

Slutsatsen av våra observationsanalyser, det vill säga att pojkarna tenderar att ha det mesta av 

talutrymmet i den offentliga kommunikationen, stämmer överens med tidigare forskning re-

dovisade i Tallberg Broman (2002). Anmärkningsvärt är att i en av klasserna, trots att det är 

så få pojkar till antalet, har de ändå så stort talutrymme. Vi funderar över om en anledning kan 

vara att läraren medvetet eller omedvetet ger pojkarna mer talutrymme för att kompensera att 

de är så få till antalet. Tidigare forskning visar att ett fåtal elever dominerar elevernas talut-

rymme i klassrummet (C Einarsson 2003, Dysthe 1996), vilket även vår forskning tydligt vi-

sar. Den minoritet av elever som stod för det största talutrymmet var i vår studie övervägande 

pojkar, vilket också C Einarsson funnit i sina studier. Vi tycker att det är viktigt att uppmärk-

samma att en liten skara elever står för så stor del av talutrymmet, fler elever måste komma 

till tals. För att det ska bli ett ” flerstämmigt klassrum” (Dysthe 1996) behövs alla elevers rös-

ter höras lika mycket. Om vi jämför Nairns (i C Einarsson 2003) studie med våra observa-

tionsanalyser ser vi liknande mönster, det vill säga att det finns elever som inte kommer till 

tals i den offentliga kommunikationen. Nairns studie pekar dessutom på att det är fler flickor 

än pojkar som inte säger något alls, i vår studie är detta påtagligt. Vi vill belysa att det är få 

elever som dominerar talutrymmet och att det finns elever som aldrig kommer till tals i den 

offentliga kommunikationen. Detta styrks av tidigare forskning och även våra observationer 

pekar mot samma resultat. Skolan ska enligt läroplanen, Lpo 94, bland annat verka för att 

eleven lär sig uttrycka och argumentera för sina åsikter, vilket vi inte tycker skolan lyckas 

med om dessa förhållanden stämmer. I ett sociokulturellt perspektiv, som vi vill arbeta ut-

ifrån, lär barn genom sampel och dialog med andra, vilket förutsätter undervisningssituationer 

där samtalet är en dominerande undervisningsmetod och att alla kommer till tals. Detta ligger 

i linje med Dysthes (1996) åsikt att eleverna ska ges möjlighet att ofta samtala offentligt i 

klassrummet.  
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På vilket sätt får  elever  talutrymme? 

 

Vi har studerat hur eleverna kommer till tals i det offentliga klassrumssamtalet. Vid observa-

tionstillfällena använde vi oss, som vi tidigare nämnt i metoddelen, av beteckningarna H 

(handuppräckning), L (på lärarens anmodan) samt R (prata rakt ut). Med L menar vi då lära-

ren går direkt på eleven utan att han/hon har räckt upp handen eller när läraren bemöter eleven 

med till exempel en motfråga eller ett bejakande. Vi är medvetna om att det är mycket redovi-

sade siffror i nedanstående resultat och det kan vara svårt att få en överblick över resultatet. 

För att underlätta för läsaren finns därför ett diagram för respektive klass som visar en fördel-

ning av H, L, R samt sist under denna rubrik två sammanställande diagram. 

 

Sättet som eleverna i klass A vid första observationstillfället får talutrymme på, sker till störs-

ta delen på lärarens anmodan, 39 %, sedan kommer handuppräckning, 35 % och 26 % av ytt-

randena sker rakt ut. Vid andra tillfället dominerade handuppräckning, vilket stod för 60 %, 

yttranden rakt ut var 23 % och yttranden på lärarens anmodan var 17 %. Fördelat på pojkar 

respektive flickor var det vid första observationstillfället för pojkarnas yttranden jämt fördelat 

mellan alla tre sätt, H, L eller R. Flickorna pratade inte så mycket rakt ut, bara 18 %, och res-

terande yttranden var ungefär jämt fördelat mellan H och L. Vid andra tillfället var det för 

pojkarnas del 54 % av yttrandena som skedde genom handuppräckning, sedan kom att prata 

rakt ut, 32 %, sist på lärarens anmodan, 14 %. Även för flickornas del dominerade hand-

uppräckning, 66 %, sedan kom på lärarens anmodan, 20 %, sist kom att prata rakt ut, 14 %.  
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Figur 5. Procentuell fördelning av hur eleverna får talutrymme i klass A 
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I klass B var det ungefär jämnt fördelat mellan H, L och R vid det första observationstillfället 

och vid det andra skedde yttrandena mest på lärarens anmodan, 43 %, sedan på handuppräck-

ning, 31 %, och sist rakt ut, 26 %. Flickorna yttrade sig vid första tillfället till 47 % via hand-

uppräckning, på lärarens anmodan vid 32 % av yttrandena och resterande 21 % var yttranden 

rakt ut. För pojkarna dominerade yttranden rakt ut med 42 %, 34 % var på lärarens anmodan 

och de räckte upp handen vid 24 %. Vid andra observationstillfället var fördelningen för 

flickorna 40 % H, 40 % R och 20 % L. Pojkarna pratade på lärarens anmodan vid 46 % av 

yttrandena, på handuppräckning 30 %, och rakt ut vid 24 %. 
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Figur 6. Procentuell fördelning av hur eleverna får talutrymme i klass B 

 

 

Eleverna i klass C hade vid första observationstillfället 48 % handuppräckning, 40 % var på 

lärarens anmodan och endast 12 % av yttrandena var rakt ut. Vid det andra tillfället var det 

relativt jämt fördelat mellan H, L och R, med någon övervägande del på R. Pojkarnas yttran-

den var vid första tillfället ungefär jämt fördelat mellan H, L och R, något mer på L. Flickorna 

hade vid samma tillfälle övervägande delen handuppräckning, 59 %, på lärarens uppmaning 

41 % och ingen flicka pratade rakt ut. Pojkarnas yttranden vid andra tillfället skedde till 53 % 

rakt ut, 31 % genom lärarens anmodan och resterande yttranden, 16 %, skedde via handupp-

räckning. Flickornas yttranden vid motsvarande tillfälle var 68 % genom handuppräckning 

och 32 % på lärarens uppmaning, det vill säga ingen flicka pratade rakt ut. 
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Figur 7. Procentuell fördelning av hur eleverna får talutrymme i klass C 

 

Sammanfattningsvis kan sägas att handuppräckning tillsammans med yttranden på lärarens 

anmodan var till största delen det sätt som eleverna fick talutrymme på. Flickorna i vår under-

sökning räckte generellt upp handen och väntade på sin tur oftare än vad pojkarna gjorde. 

Läraren bemötte pojkar och flickor ungefär lika ofta med följdfrågor eller gav dem ordet utan 

föregående handuppräckning. I snitt var 25 % av yttrandena rakt ut och för pojkarna skedde 

detta betydligt oftare än för flickorna. Vi har valt att i figur 9 separat redovisa antal yttranden 

rakt ut, fördelat på kön, därför att vi fann detta värt att uppmärksamma då det är stora genus-

skillnader. 
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Figur 8. Procentuell fördelning av hur eleverna får talutrymme 

 vid alla observationstillfällen. 
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Antal yttranden rakt ut fördelat på kön
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 Figur 9. Antal yttrande rakt ut fördelat på kön vid alla observationstillfällen. 

 

Diskussion kring vilket sätt elever får talutrymme på 

 

Våra observationsresultat stämmer väl med Stabergs (i Granström & C Einarsson 1995) tidi-

gare forskning, som visar att flickorna oftare än pojkarna räcker upp handen för att få talut-

rymme, samt att pojkarna pratar rakt ut vid fler tillfällen än flickorna. Vi menar att en orsak 

till detta kan vara att flickorna tar till sig och följer de officiella och inofficiella samtalsregler-

na som gäller i högre grad än pojkarna, vilket också Stabergs (i Granström & C Einarsson 

1995) och J Einarssons (i Tallberg Broman 2002) undersökningar pekar på.  

 

Vi har i våra observationsstudier lagt märke till att läraren sällan ger eleverna ordet utan att de 

först har räckt upp handen. Då eleverna har ordet får de ofta följdfrågor av läraren, detta sker 

ungefär lika ofta för flickor som för pojkar. Vi kopplar detta till det som Granström & C Ei-

narsson (1995) skriver, att läraren styr och väljer inriktning på samtalet genom sina frågor. 

 

Ämnets betydelse för  talutrymmet  

 

Vid det första observationstillfället i klass A berörde den offentliga kommunikationen hur 

djur övervintrar och vid det andra observationstillfället handlade lektionen om adjektiv. Vårt 

resultat visar att eleverna höll sig till ämnet vid båda tillfällena utom vid något enstaka tillfäl-

le. Vid båda tillfällena pratade flickor och pojkar lika mycket och när lektionsinnehållet gällde 
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djur var yttrandena generellt längre och mer uttömmande än då lektionen handlade om adjek-

tiv. 

 

Undervisningsinnehållet vid första observationstillfället i klass B var byggnader och vid andra 

tillfället handlade lektionen om favoritförfattare. Vid båda tillfällena höll sig eleverna nästan 

helt till ämnet. När ämnet var byggnader var fördelningen av talutrymmet i stort sett jämnt 

fördelat mellan flickor och pojkar, men när ämnet handlade om favoritförfattare dominerade 

pojkarna stort, 88 % mot 12 %. Längden på elevernas yttranden var i klass B korta vid båda 

observationstillfällena. 

 

I klass C var ämnet vid det första observationstillfället mobbning och vid det andra alfabetisk 

ordning. Eleverna höll sig till ämnet vid båda tillfällena utom vid något enstaka tillfälle. Då 

ämnet berörde mobbing pratade flickorna något mer än pojkarna, men tittar man på könsför-

delningen i klassen så innebär det att pojkarna hade något mer talutrymme än flickorna (se 

beskrivning under rubriken ”Vilka elever kommer till tals i den offentliga kommunikatio-

nen?”). Då ämnet var alfabetisk ordning pratade pojkarna betydligt mer, 71 %, mot 29 % för 

flickorna. Då ämnet berörde mobbing var elevernas yttranden generellt längre och mer ut-

tömmande, än då ämnet var alfabetisk ordning. 

 

Sammanfattningsvis kan vi se att vid alla sex observationstillfällena höll sig eleverna till äm-

net med få undantag, det vill säga att talutrymmet till största delen var ämnesrelaterat och en 

minimal del användes till annat innehåll. Pojkar och flickor hade i stort sett lika mycket talut-

rymme vid tre av tillfällena. Vid resterande tre tillfällen hade pojkarna stort talutrymme, äm-

nena var då mobbing, alfabetisk ordning samt favoritförfattare. 

 

Diskussion kring ämnets betydelse för talutrymmet 

 

Granström & C Einarsson (1995) tar upp att flickor oftare får repetera information medan 

pojkarna får prata mer om sina idéer och tankar. Vi har inte sett dessa tendenser i våra obser-

vationer, kanske beroende på att lektionsinnehållet varit så koncentrerat på ämnet både av 

lärare och av elever. Kellys forskningssammanställningar (i C Einarsson 2003) visar att flick-

or får komma mindre till tals än pojkar i diskuterande ämnen och Karlsson (i C Einarsson 

2003) kommer i sin forskning fram till att talutrymmet är jämt fördelat mellan könen då det 

gäller känsliga ämnen. Under våra observationer var det endast en lektion där eleverna samta-
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lade om ett känsligt ämne, lektionen handlade då om mobbing. Våra observationer visar att 

pojkarna hade något större talutrymme än flickorna vid detta tillfälle. Vid det andra lektions-

tillfället i samma klass, då ämnet var alfabetisk ordning, visade det sig att pojkarna dominera-

de talutrymmet i ännu högre grad. Vi kan därför inte se några tydliga överensstämmelser med 

vare sig Kellys eller Karlssons tidigare forskning.  

 

Vid lektionerna som rörde mobbing respektive djur var elevernas yttranden längre än på de 

övriga lektionerna. Vi menar att detta kan bero på det som Liljestrands (2002) studie åskåd-

liggör, att eleverna har mer talutrymme då de har erfarenheter av det som ämnet handlar om. 

Hans studie visar även att eleverna då har större talutrymme än läraren, vilket vi inte kan be-

döma i vår studie, eftersom vi inte har mätt tiden på talutrymmet. 

 

De fyra övriga observerade lektionerna var mer faktabaserade, på två av lektionerna var talut-

rymmet jämt fördelat könsmässigt, vid två tillfällen dominerade pojkarna talutrymmet. Karls-

sons studie (i C Einarsson 2003) synliggör att pojkar har större talutrymme när ämnet är mer 

inriktat på faktakunskaper, vilket två av våra observationer tyder på, men i inte de två övriga. 

Vi kan av våra observationsanalyser inte urskilja några tydliga mönster när det gäller talut-

rymme i förhållande till ämne. Vi menar att våra studier, i likhet med C Einarssons (2003) 

studier, mer lutar mot att ämnet inte har någon betydelse för hur stort talutrymme pojkar re-

spektive flickor har.  

 

Anledningen till att eleverna med få undantag, i de av oss studerade lektionerna, höll sig till 

ämnet kan enligt oss bero på att undervisningen var styrd av ett fråga-svar mönster. Eleverna 

hade liten möjlighet att själva ändra inriktning på samtalet eftersom lärarna oftast ställde le-

dande frågor (jmfr Granström & C Einarsson 1995). 

 

Lärarnas uppfattning 

 

Läraren i klass A ansåg att pojkar och flickor hade ungefär lika mycket talutrymme vid båda 

tillfällena, vilket också våra resultat av observationerna pekade på. På frågan om någon tog 

mer talutrymme svarade läraren att det inte var så vid första observationstillfället och vid det 

andra nämnde hon en flicka. Vid våra observationer noterade vi att två elever tillsammans 

hade stor del, 24 %, av talutrymmet vid första tillfället, två pojkar. Vid det andra tillfället var 
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det också två elever, en pojke och en flicka, som stod för en stor del av talutrymmet, 22 %, 

dock inte den flickan som läraren nämnde.  

 

Uppfattningen som läraren i klass A hade angående om eleverna räckte upp handen eller pra-

tade rakt ut, var att de flesta räckte upp handen vid båda observationstillfällena. Våra observa-

tionsresultat visar att vid första tillfället var cirka 25 % av yttrandena rakt ut och vid det andra 

tillfället var det cirka 20 %. Vid första tillfället nämnde hon tre elever som pratade rakt ut och 

vid andra tillfället nämnde hon en elev. Våra resultat visar att det inte var dessa elever som 

pratade mest rakt ut vid dessa tillfällen. 

 

Angående om eleverna höll sig till ämnet i klass A var lärarens uppfattning att de i huvudsak 

gjorde det, utom vid något enstaka tillfälle. Detta stämmer mycket väl med våra observations-

resultat. 

 

I klass B ansåg läraren vid båda observationstillfällena att talutrymmet var jämt fördelat mel-

lan könen. Detta stämmer väl överens med vårt resultat från första observationstillfället, men 

sämre med det andra tillfället, eftersom pojkarna då dominerade enligt vårt resultat. Vid första 

tillfället hade läraren uppfattningen att två flickor pratade lite mer än övriga elever och vid 

andra tillfället nämnde hon en pojke som hade lite mer talutrymme i jämförelse med de andra 

eleverna. Våra observationsresultat visar att de två flickorna läraren nämnde hade en stor del 

av talutrymmet, men att också två pojkar hade ungefär lika mycket talutrymme som dessa två 

flickor. Vid den andra observationen visar våra resultat att den pojke läraren nämnde hade det 

största talutrymmet samt att ytterligare fyra pojkar hade relativt stort talutrymme. 

 

Lärarens uppfattning i klass B var vid båda tillfällena att de flesta räckte upp handen men att 

några av pojkarna pratade rakt ut, hon nämnde framför allt en pojke vid första tillfället. Våra 

observationer visade att cirka 30 % av eleverna pratade rakt ut vid båda observations-

tillfällena, vid första tillfället pratade den pojke läraren nämnde mest rakt ut av alla elever. 

Vid andra tillfället visar våra resultat liksom lärarens uppfattning att ingen särskild elev prata-

de mycket rakt ut. 

 

Då det gällde frågan om eleverna höll sig till ämnet stämmer våra resultat överens med lära-

rens uppfattning, det vill säga att eleverna höll sig till ämnet med få undantag. 
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Läraren i klass C ansåg att fördelningen av talutrymmet var jämn mellan pojkar och flickor 

fastän att pojkarna är så få till antalet. Detta var hennes uppfattning vid båda tillfällena. Detta 

stämmer inte överens med våra observationer, vid första tillfället hade pojkarna något större 

talutrymme och vid andra tillfället dominerade pojkarna stort med 70 % av talutrymmet, trots 

att de var så få. Vid första tillfället menade läraren att en flicka hade större talutrymme än 

övriga elever. Våra observationer visar att detta stämmer, men att det dessutom var två pojkar 

som hade mycket talutrymme. Vid andra tillfället tyckte hon inte att någon hade mer talut-

rymme än någon annan, vilket inte stämmer överens med våra observationsresultat som visar 

att framförallt en pojke stod för en stor del av talutrymmet, 36 %, och att en annan pojke stod 

för 16 %.  

 

På frågan om eleverna räckte upp handen eller pratade rakt ut svarade läraren i klass C att alla 

räckte upp handen vid första tillfället och att de flesta gjorde det vid andra tillfället. Vid andra 

tillfället nämnde hon två elever som ibland pratade rakt ut. Våra resultat överensstämmer helt 

med lärarens uppfattningar. 

 

Eleverna i klass C höll sig enligt läraren till ämnet vid båda tillfällena, vilket också stämmer 

med våra resultat av observationerna. 

 

Sammanfattningsvis när det gäller fördelning av talutrymmet mellan könen, stämde lärarnas 

uppfattning jämfört med våra resultat av observationerna i hälften av fallen. I övriga fall ansåg 

läraren att det var en jämn fördelning, men våra observationer visade att det var pojkarna som 

dominerade talutrymmet. Lärarnas uppfattning på frågan om det var någon särskild elev som 

hade mer talutrymme än de övriga eleverna stämmer relativt bra med våra observationsresul-

tat. Anmärkningsvärt är dock att lärarnas uppfattning vid några observationstillfällen var att 

vissa flickor dominerat, vilket visserligen stämde, men våra resultat visade att även flera poj-

kar hade lika mycket talutrymme vid dessa tillfällen, vilket lärarna inte uppmärksammat. 

 

När det gäller handuppräckning kontra prata rakt ut, stämde lärarnas uppfattning att de flesta 

räckte upp handen, med våra resultat. De elever som lärarna nämnde som pratade mest rakt ut 

stämde också överens med våra resultat, utom vid två av observationstillfällena. Lärarnas 

uppfattning var att eleverna höll sig till ämnet vid alla tillfällen, vilket även stämde väl med 

våra resultat.  
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Diskussion kring lärarnas uppfattning  

 

De studier som C Einarsson (2003) tar upp, visar att lärarnas uppfattning är att talutrymmet är 

jämnt fördelat mellan könen, medan observationer visat att pojkar får mer talutrymme. Detta 

stämmer överens med hälften av våra observationstillfällen, då pojkarna dominerade, medan 

lärarens uppfattning var att talutrymmet var jämnt fördelat mellan könen. I de övriga observa-

tionerna var talutrymmet jämnt fördelat, vilket också var lärarnas uppfattning, det ligger inte i 

linje med de studier C Einarsson beskriver.  Då det gäller om enskilda elever tog mer talut-

rymme var lärarna i flera fall inte medvetna om att pojkar hade stort talutrymme, utan nämnde 

i dessa fall endast flickor eller ingen alls som dominerade. Detta tycker vi överensstämmer 

med tidigare forskning, det vill säga att lärarna inte är medvetna om att pojkarna har större 

talutrymme. Vi anser liksom C Einarsson att det är angeläget att lärarna medvetandegörs om 

hur talutrymmet fördelas i sitt eget klassrum, för att kunna reflektera och förändra klassrums-

bilden.  

 

Medvetenheten hos lärarna var hög då det gällde hur eleverna tog talutrymme och om elever-

na höll sig till ämnet. Lärarens avsikt var vid samtliga observationstillfällen att eleverna skulle 

räcka upp handen, vilket de flesta också gjorde, både enligt läraren och enligt vårt resultat. 

Lärarens uppfattning var att eleverna höll sig till ämnet och inte pratade om annat i den of-

fentliga kommunikationen, vilket överensstämmer med våra observationer. 

 

Lärarens roll och undervisningens form 

 

Vår avsikt var att observera klassrumsdialoger, lektioner när elever och lärare tillsammans 

diskuterar kring ett ämne. Genom våra observationer har vi funnit att de lektioner vi närva-

rande vid inte liknade Dysthes (1996) beskrivning av det flerstämmiga klassrummet, där alla 

kommer till tals lika mycket. Vid alla sex observationstillfällena genomfördes undervisningen 

med ett fråga-svar mönster, det vill säga undervisningen var IRE-strukturerad. Läraren stod 

för cirka 50 % av det offentliga talutrymmet i klassrummet vid samtliga observationstillfällen. 

Eftersom detta var så tydligt i våra observationer vill vi diskutera lärarens roll i förhållande till 

talutrymme, trots att detta inte ingår i vår frågeställning. Vi anser att undervisningens form är 

viktig för eleverna talutrymme. 
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Diskussion kring lärarens roll och undervisningens form 

 

Granström & C Einarsson (1995) skriver att det är läraren som har kommandot över kommu-

nikationen i den offentliga klassrumsdialogen och avgör själv hur mycket talutrymme han/hon 

ska ha samt ger eleverna ordet och bestämmer därigenom över deras talutrymme. Lärarna i 

våra observationer stod för ungefär hälften av det totala talutrymmet, det vill säga läraren tog 

stort talutrymme i den offentliga klassrumsdialogen, vilket stämmer med tidigare forskning 

(se Evaldsson m fl 2001, Granström & C Einarsson 1995, Dysthe 1996). En orsak till att lära-

ren har kommandot och tar så mycket talutrymme jämfört med eleverna beror enligt oss på 

undervisningsformen, som vid samtliga observationstillfällen var IRE-strukturerad (se t ex 

Evaldsson 2003, Evaldsson m fl 2001). Vi menar att det finns flera anledningar till att under-

visningen kan bli IRE-strukturerad, istället för att vara uppbyggd med lärarens autentiska frå-

gor (se Dysthe 1996) och ett öppet samtalsklimat. De klasser vi har studerat var årskurs två 

och vi tror inte att eleverna vid så låg ålder har fått tillräckligt med träning att diskutera och 

inte heller fått kunskap att själva styra samtalsordningen utan lärarens hjälp. En annan anled-

ning anser vi kan vara elevernas placering i klassrummet i förhållande till läraren. I alla de 

klassrumssituationer vi har sett stod läraren vid tavlan och eleverna var vända mot läraren. 

Alla offentliga yttranden som eleverna då gjorde blev automatiskt riktade till läraren som se-

dan styrde samtalet vidare. 

 

Tidigare forskning visar att ungefär hälften av lärarens yttranden i den offentliga kommunika-

tionen består av frågor, medan elevernas frågor bara utgör en minimal del av elevernas talut-

rymme (Hundeide 2003). Eftersom undervisningen i våra observerade lektioner var IRE-

strukturerade, det vill säga ett fråga-svar mönster, stämmer denna tidigare forskning överens 

med våra resultat. Hundeide menar vidare att lärarens frågor hindrar kommunikationen och 

utvecklingen av en bra dialog. I våra observationer var det visserligen IRE-strukturerat men vi 

tycker inte att lärarnas frågor för den skull stoppade upp kommunikationen, eftersom lärarna 

ofta gav eleverna följdfrågor. Däremot kan vi inte bedöma om lärarens frågor gav en bra dia-

log eller inte. Olika forskningsstudier pekar på skilda slutsatser angående IRE-strukturerad 

undervisning. En del resultat tyder på att eleverna inte lär sig tänka självständigt, medan andra 

studier visar att IRE-strukturerad undervisning ger eleverna möjlighet att analysera och lösa 

problem genom att samtala (se Grøver Aukrust 2003). Det kan finnas vissa användningsmöj-

ligheter för en IRE-strukturerad undervisning, men vi menar att eleverna behöver lära sig att 

diskutera mer fritt och öppet samt hur detta går till. Det bästa enligt oss är att ha ett flerstäm-
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migt klassrum där undervisningen bygger på en IRU-struktur och eleverna kan få möjlighet att 

utvecklas inom sin närmaste utvecklingszon. Detta styrks i läroplanen, Lpo 94, där det står att 

eleverna ska ges möjlighet att uttrycka och argumentera för sina åsikter offentligt.  
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Sammanfattande diskussion 

 

Ansvaret för vilket klimat som ska råda i klassrummet vilar på läraren och eleverna tillsam-

mans menar vi. Det är nödvändigt för läraren att medvetet skapa en bra samtalskultur för att 

alla ska komma till tals och lärandet ska bli optimalt. Vi tycker att det är av oerhört stor vikt 

att det är en samtalsmiljö som eleverna kan känna sig trygga i och vågar öppna sig i. Det är, 

enligt oss, angeläget att läraren reflekterar över vilken ståndpunkt han/hon har och vilka sig-

naler han/hon sänder ut i den offentliga klassrumsmiljön. Vi menar liksom Dysthe (1996) att 

för att få en bra samtalskultur är det också viktigt att alla, både lärare och elever, respekterar 

och lyssnar på varandra.  

 

På vår frågeställning om vilka som kommer till tals i den offentliga kommunikationen i klass-

rummet kan vi konstatera att våra observationsresultat överensstämmer med den forskning 

som tidigare gjorts. I ett genusperspektiv är det pojkarna som dominerar, men det är endast ett 

fåtal av pojkarna som har stort talutrymme. Det finns även ett antal flickor som har relativt 

stort talutrymme, men de är färre än pojkarna. Vi finner det anmärkningsvärt att det finns så 

stort antal elever som sällan kommer till tals i den offentliga klassrumsdialogen, vilket våra 

observationsresultat visar. Vi ställer oss frågan hur vi som blivande lärare ska agera för att få 

alla elever delaktiga i helklassdialoger?  

 

Under de lektioner vi observerade var det lärarens avsikt att eleverna skulle räcka upp handen, 

vilket de till största delen gjorde. Av de yttranden som skedde rakt ut stod pojkarna för över-

vägande del, så vi kan konstatera att på de av oss observerade lektionerna var det skillnad på 

flickors och pojkars sätt att få talutrymme. Vi tycker att de som pratade rakt ut vid våra obser-

vationstillfällen inte störde samtalsordningen, kanske för att det var så få yttranden rakt ut och 

att eleverna ändå höll sig till ämnet. Vi menar att handuppräckning ändå är ett bra sätt för att 

inte alla ska prata samtidigt, i synnerhet om eleverna inte kan ”samtalsreglerna”  i den offent-

liga samtalsmiljön.   

 

Vid de av oss observerade tillfällena användes talutrymmet i hög grad till det ämne som lek-

tionen handlade om. I vår undersökning ser vi inga tendenser till att ämnet har någon betydel-

se för hur talutrymmet fördelas könsmässigt. Vi anser att alla ämnen kan intressera samtliga 

elever men att infallsvinkeln på ett ämne påverkar hur mycket talutrymme pojkar respektive 
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flickor tar (se Gulbrandsen 1994). Vi menar också att elevens personliga intresse styr mer än 

genus.  

 

Lärarnas egna uppfattningar om talutrymmet i den offentliga klassrumsdialogen var till viss 

del likartade med de resultat som vi fått fram genom våra observationer. Lärarnas medveten-

het om hur eleverna fick talutrymme och om eleverna höll sig till ämnet var bra. När det gäll-

er talutrymmet i ett genusperspektiv var lärarna inte lika medvetna, vid hälften av observa-

tionstillfällena dominerade pojkarna medan lärarnas uppfattning var att talutrymmet var jämt 

fördelat mellan könen. Något som vi finner viktigt att uppmärksamma är att då lärarna skulle 

nämna vilken/vilka elever som hade stort talutrymme, nämnde lärarna vid några tillfällen 

flickor eller att ingen dominerat talutrymmet, medan våra observationer visade att pojkar do-

minerat eller haft lika stort talutrymme som nämnda flickor. Vi kan förstå svårigheten med att 

vara medveten om hur talutrymmet fördelas i klassrummet. Även vi som var fokuserade på att 

studera talutrymmet fann vid analysen mönster som vi inte uppmärksammade vid observa-

tionstillfället.    

 

Utifrån våra observationsanalyser kan vi inte dra några generella slutsatser över hur det för-

håller sig med talutrymmet i den offentliga kommunikationen överlag. Efter det vi har sett av 

våra analyser kan det vara så att pojkar dominerar något över flickor då det gäller talutrym-

met, samt att det är vissa elever som tar mer talutrymme än andra och att vissa elever sällan 

kommer till tals i den offentliga klassrumsmiljön. Vi har enbart våra begränsade observationer 

att grunda våra tolkningar av vårt resultat på. Om förutsättningarna för våra observationer 

hade varit annorlunda, till exempel andra skolor eller andra lektioner, hade vårt resultat kan-

ske visat på andra mönster. Genom våra tolkningar tillsammans med tidigare forskning har vi 

försökt att nå fram till en förståelse för hur det förhåller sig med talutrymmet. Det är svårt rent 

generellt att dra några allmänna slutsatser om fördelningen av talutrymmet, då det gjorts för få 

studier inom området (jmfr Öhrn i C Einarsson 2003).  
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Metoddiskussion och fortsatt forskning 

 

För att nå fram till vårt syfte använde vi oss av observation och kompletterande intervjuer. Vi 

använde ett observationsschema i kombination med bandinspelning, vilket fungerade bra för 

att få svar på första delen av våra frågeställningar. Men då vi analyserade vårt forskningsma-

terial upptäckte vi en intressant fråga som inte det insamlade materialet kunde ge svar på, 

nämligen hur många elever som försökte få talutrymme genom att räcka upp handen, men inte 

få ordet. Det hade varit intressant att jämföra detta med våra resultat angående hur elever 

får/tar talutrymme. Resterande frågeställning fick vi svar på genom intervjuer med lärarna 

direkt efter det observerade tillfället. Tillfället för intervjun var bra för att få lärarens spontana 

uppfattning och att de då lättare kom ihåg fördelningen av talutrymmet under den observerade 

lektionen. Mindre bra var att lärarna då var lite stressade eftersom skoldagen inte var slut och 

eleverna väntade på dem. Vid analysen upptäckte vi att det hade varit intressant att fråga lä-

rarna om de uppmärksammat om någon elev inte sagt något alls i den offentliga klassrumsdia-

logen. Det hade varit givande att jämföra lärarens uppfattning om detta med våra observatio-

ner. Sammanfattningsvis angående våra tillvägagångssätt för att få svar på vårt syfte och våra 

frågeställningar kan vi konstatera att metoderna var användbara för detta ändamål. 

 

Vårt resultat kan anslutas till tidigare forskning och vi konstaterar att det överensstämmer med 

en del av tidigare forskning men motsäger annan forskning. Vi hoppas att vårt bidrag kan ge 

andra forskare motivation att undersöka detta intressanta område vidare. Vår forskning har 

inspirerat oss att reflektera över talutrymmets fördelning och hur det påverkar lärandet hos 

eleverna, vilket vi kommer att bära med oss inför vårt kommande uppdrag som lärare. 
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  Bilaga 1 

 

Hej! 
 
 

Vi är två lärarstuderande från Örebro universitet som håller på att skriva en C-

uppsats. Den handlar om vilka elever som kommer till tals i ett klassrum, pratar 

till exempel pojkar och flickor lika mycket?  För att ta reda på detta kommer vi 

att studera tre olika klasser, under en eller ett par lektioner. Vi kommer att an-

teckna det som sägs på lektionen samt använda bandinspelning. Materialet be-

handlas anonymt och kommer efter avslutat arbete att kastas. 

 

 

Om ni vill veta mer, har invändningar eller undrar över något så är ni välkomna 

att höra av er till oss. 

 

Hälsningar Annika Haglund och Ninna Anderson  

epost: annika.haglundh042@student.oru.se eller 

ninna.anderssonh041@student.oru.se 

 

 

 
  
 


