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Sammanfattning 
 

Jag har arbetat på lågstadiet i fem år och har upplevt att talutrymmet skiljer sig ganska mycket 

mellan pojkar och flickor under lektionerna. Min åsikt är att detta behöver göras mer synligt, 

för både lärare och elever, så att vi kan arbeta för att skapa en bättre balans i talutrymmet mellan 

pojkar och flickor. 

 

Enligt flera artiklar är pojkar mer muntligt aktiva än flickor under lektionstid (Kommer, 2006; 

Morrissette, Jesme & Hunter, 2017). Hur stort talutrymme eleverna får är givetvis en viktig del 

av undervisningen och kan självklart vara avgörande för deras självkänsla och framgång i sko-

lan. 

 

Syftet med denna kvalitativa fallstudie är att undersöka hur några lärare i årskurs tre beskriver 

hur de uppfattar att talutrymmet fördelas mellan flickor och pojkar i klassrummet samt vad det 

finns för tänkbara pedagogiska strategier att alla elever ska kunna få sin stämma hörd. Jag har 

intervjuat tio lärare och arton elever i årskurs 3. 

 

I intervjuerna uttrycker flickorna att pojkarna tar större talutrymme, medan pojkarna inte upp-

lever någon skillnad mellan könen. De flesta lärarna uttryckte att pojkarna tog större talutrymme 

än flickorna. De var några lärare som inte upplevde någon skillnad mellan könen och menade 

att detta berodde på att flickorna i deras klass var ”starka”. I den litteratur jag har tagit del av 

har jag inte funnit något entydigt stöd för att ”starka” flickor skulle påverka talutrymmet. I mina 

intervjuer framkom att lärarna använde sig av metoder och läromedel som hade en positiv på-

verkan på talutrymmet. De menade att läromedel och metoder som strukturerade hur talutrym-

met skulle fördelas, både tidsmässigt och i form (enskilt, i par, i helklass), gynnade samtliga 

elever och gjorde att fler elever fick komma till tals.   

 

Sökord: Elevers talutrymme, kön, läromedel  
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Inledning 
 

Det finns flera aspekter till varför det är viktigt att arbeta med fördelningen av talutrymme. En 

del är att eleverna på lågstadiet många gånger visar sina kunskaper genom att muntligt redogöra 

för dem, eftersom skrivandet inte alltid är så välutvecklat. En annan del i det är att eleverna 

förväntas klara muntliga redogörelser och presentationer ju högre upp i åldrarna de kommer. 

De nationella proven kräver att eleverna även kan uttrycka sig muntligt. Om flickorna inte 

ges/tar lika stort talutrymme i klassrummet blir detta en betydligt svårare och jobbigare uppgift 

för dem jämfört med för pojkarna. 

 

Norberg (2005) skriver om vikten av att pedagoger arbetar genusmedvetet. Om en pedagog styr 

en aktivitet är likheten mellan fickor och pojkars presterande och agerande stor, medan skillna-

derna ökar i den fria leken. Norberg (2005) menar att skolan kanske inte ska sträva efter att 

pojkar och flickor ska bli mer lika, utan istället fokusera på att de bemöts och värderas på lika 

sätt.  

I Läroplanen för grundskolan, förskoleklass och fritidshem (Skolverket, 2011) står det att sko-

lan ska arbeta för att främja kvinnor och mäns lika rätt och möjligheter där skolan har ett ansvar 

för att motverka traditionella könsmönster. Det står även att skolan ska organisera utbildningen 

så att eleverna får mötas och arbeta tillsammans. Eleverna ska få pröva och utveckla sina in-

tressen med samma möjligheter och på lika villkor, oberoende av könstillhörighet. Trots vad 

som står i läroplanen visar tidigare forskning att pojkar generellt tar större talutrymme i klass-

rummet än vad flickorna gör. 
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Bakgrund 
 

Lärande har med relationer att göra; lärande sker genom deltagande och genom deltagarnas 

samspel; språk och kommunikation är grundläggande element i lärprocesserna; balansen mellan 

det individuella och det sociala är en avgörande aspekt på varje lärmiljö; lärande är mycket mer 

än det som sker i elevernas huvud och har att göra med omgivningen i vid mening. (Dysthe 

2003, s. 31). 

 

Barn gynnas, enligt mig, en positiv förstärkning för att lära sig och människan lär i samspel 

med andra. Tillsammans med en klasskamrat eller lärare kan ett barn lära sig nya saker som 

inte hade skett på egen hand.  

 

Diskussionen kring vad som påverkar och styr vårt beteende pågår ständigt, men enligt mig är 

det tydligt att det inte bara är det ena eller det andra. Både vårt arv och den miljö vi lever i 

påverkar vårt beteende. Ett exempel från skolans värld är elevers relation till böcker och läsning. 

I detta exempel kan arvet påverka i form av diagnosen dyslexi eller om föräldrar har akademisk 

utbildning. Dessutom påverkas vår relation till läsning av den miljö vi växt upp i, har det funnits 

många böcker hemma är chansen större att vi har en positiv bild av läsning. Om våra föräldrar 

och lärare dessutom läst, både för egen del men också högt för oss, ökar chansen ytterligare för 

att vi själva ska bli goda läsare.  

 

Precis som i exemplet ovan anser jag att både vårt arv och vår miljö påverkar hur mycket talut-

rymme vi tar i klassrummet. Personlighetsdrag som tystlåten/tillbakadragen eller impul-

siv/framfusig inverkar på vilken roll vi tar i samspel med andra. Hur vår omgivning förväntar 

sig att vi ska handla, till exempel föräldrar och lärare, avgör hur framträdande dessa personlig-

hetsdrag blir. En genusmedveten lärare kan se till att möta varje elev som en egen individ och 

inte låsa sig vid stereotypa föreställningar om vad som är flickigt och pojkigt. 

 

Jag har själv upplevt att man som lärare många gånger accepterar att pojkar pratar rakt ut, och 

kanske till och med i viss utsträckning uppskattar det. När de pratar rakt ut kan man tolka det 

som att de är så engagerade och intresserade av lektionen att de inte kan hejda sig, vilket läraren 

självklart uppskattar. Jag upplever även att det finns en bild av att pojkar många gånger har ett 
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svalt intresse för att engagera sig i lektionsuppgifter och att lärare blir både nöjda och glada när 

pojkarna visar engagemang, även om det är genom att prata rakt ut och bryta mot regeln att 

räcka upp handen.  

 

”Skolan ska ansvara för elevernas språkutveckling och ge dem möjlighet att söka kunskap med 

hjälp av språket samt lära dem att kommunicera i offentliga sammanhang (Strömqvist, 1992, s. 

35-36).” Kommunikationen som sker i klassrummet är kärnan i all undervisning och den munt-

liga kommunikationen är viktig för elevernas utvecklande av sin läsning och sitt skrivande. 

Dessutom är det viktigt för elevernas identitetsskapande att få kommunicera med andra. Att 

kunna kommunicera är viktigt i samtliga av skolans ämnen och genom att eleverna får samtala 

och diskutera kan kunskapen fördjupas och de kan ta del av ny kunskap (Garme, 1992, s. 125). 

 

Connell (2009) skriver att vara kvinna eller man inte är ett förutbestämt tillstånd utan istället 

ett blivande tillstånd under aktiv konstruktion. Våra tankar omfattas av identitet och vad en 

tillhörighet innebär, vilken typ av person vi är. Tankar om vad det innebär att vara flicka/pojke 

utvecklas och blir mer detaljerade under vår uppväxt. Att se på kvinnlighet och manlighet som 

något naturen givit oss blir därför komplicerat då människor skapar sig själva som feminina 

eller maskulina. Det går därför inte att tro att det enbart är fenomen som påtvingat oss dessa 

tankar utifrån sociala konstruktioner. Individer placerar sig själva i en genusordning eller 

förhåller sig till den plats de blivit tilldelade genom sitt sätt att agera i det dagliga livet.  

Skolan ska arbeta för att eleverna ska få utveckla sin identitet (Skolverket, 2011). Eftersom 

eleverna spenderar en stor del av sin tid i skolan har den ett stort ansvar att motverka tradition-

ella könsmönster. Det här arbetat kommer dock fokusera på vad lärare och elever upplever om 

talutrymme kopplat till kön och inte hur det faktiskt ser ut. 

Talutrymmet är en viktig del av undervisningen och hur eleverna får möjlighet att använda sitt 

språk i skolan kan komma att påverka deras självkänsla och deras sätt att agera i offentliga 

sammanhang under resten av livet (Eliasson, 2017). 
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Forskning om elevers talutrymme 
 

Talutrymme används i den här uppsatsen för den språkliga aspekten av interaktion och är den 

tiden som en individ använder när den följer upp eller initiera en interaktion. Undervisning är 

till stor del en kommunikativ verksamhet där språket används som en medierande resurs (Ries-

beck, 2008). Det är i samtalet som individens tänkande och lärande utvecklas. Genom samtalet 

skapas en gemensam erfarenhetsgrund som är nödvändig för att gå från konkret till abstrakt 

verksamhet. 

 

Jag var övertygad om att saker skulle visa sig vara annorlunda nu, men det visade sig att 

väldigt lite ändrats. Fortfarande dominerar pojkar talutrymmet. Det förvånade mig fak-

tiskt (Eliasson, 2017. s. 13). 

 

Detta säger Nina Eliasson (2017) om påståendet från 1960-talet att pojkar tar upp två tredjedelar 

av talutrymmet i klassrummet. Eliasson (2017) skriver vidare att den största delen av talutrym-

met i klassrummet är lärarens, men att resterande del, än idag, domineras av pojkarna. Eliasson 

skriver vidare att det oftast är pojkar som söker kontakter med läraren och att pojkar dessutom 

ropar sitt svar rakt ut oftare än flickorna. Eliasson betonar dock att det är viktigt att vara med-

veten om att dessa forskningsresultat är presenterade på gruppnivå. Det kan även finnas stora 

individuella skillnader mellan vilka som tar plats eller inte. Sadker och Sadker (1985) rappor-

terade att det var ett fåtal pojkar som fick störst del av lärarens uppmärksamhet. Det var t.o.m. 

så att det enbart var 1-2 elever som upptog 20 procent av lärarens uppmärksamhet. 

 

Hultman (1990) menar att flickor ofta intar en underordnad roll i klassrummet jämfört med 

pojkar, utan att lärarna tycks medvetna om det och att det leder till att de fostras till tystnad i 

offentliga sammanhang även senare i livet. Kommer (2006) tar upp de skillnader som finns 

mellan pojkar och flickor och deras sett att agera under lektioner. Artikeln nämner att det finns 

de som säger att skillnaderna är genetiska och att andra menar att skillnaderna beror på sociala 

omständigheter. Hur som helst menar författaren att det viktiga inte är vilken orsaken är, utan 

det intressanta är att pojkar och flickor ofta lär sig på olika sätt.  
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”Det förefaller alltså vara lärarna som är skyldiga till eller ansvariga för den obalans som 

råder mellan i vilken utsträckning pojkar respektive flickor kommer till tals i klassrummet.” 

Einarsson (2003) skriver i sin avhandling att tidigare studier (Kelly 1988) visar att flickor räcker 

upp handen oftare än pojkar, men att pojkarna ändå dominerar talutrymmet. Einarsson (2003) 

menar att Kelly tolkar det som att flickorna själva vill delta i klassrumsinteraktionen, men att 

det alltså är läraren som inte tillåter detta. 

 

Läraren kan även påverka talutrymmet genom att välja att inta en mer handledande roll, alltså 

låta eleverna arbeta mer självständigt och vägleda dem i arbetet. Det leder till att eleverna får 

ha ett självständigt ansvar för sitt arbete och det förefaller minska könsskillnaderna i talutrym-

met (Månsson, 2000).  

 

Einarssons (2003) resultat visar att klassrumssituationen är komplex och att det är många fak-

torer som påverka möjligheten till interaktion mellan lärare och elev. Lärarens och elevernas 

synsätt på vad kön är leder många gånger till att pojkar dominerar talutrymmet i klassrummet, 

vilket i sin tur leder till att beteendet betraktas som naturliga egenskaper. 

 

Månsson (2000) skriver i sin avhandling att barn tidigt lär sig skilja på kön, vilket gör det extra 

angeläget att belysa hur vuxna skiljer på gruppen pojkar och flickor. De vuxnas bild av vad det 

innebär att vara pojke/flicka utgör en stor del av elevernas uppfattning om deras könstillhörighet 

innebär. 

 

I intervjuer med förskolelärare beskrevs flickorna som smarta och självständiga medan poj-

karna beskrevs som robusta och i behov av stor uppmärksamhet från läraren. Vid observationer 

visade det sig att pojkar fick mer utrymme för eget initiativ till deltagande och talutrymme. 

Framförallt kunde man se att det var enstaka pojkar som dominerade talutrymmet och att pojk-

dominansen i grupperna försvann när dessa pojkar inte var närvarande (Månsson, 2000). 

I en amerikansk studie gjord av Gosselin (2007) observerades elever och lärare i första klass. 

Här framgick skillnader i pojkars och flickors beteende. Flickorna räckte upp handen varje gång 

de ville säga något eller svara på en fråga medan pojkarna ofta ignorerade denna regel och i 

stället kommenterade högt. Konsekvensen av det skilda beteendet blev att flickorna bleknade i 
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klassrummet. Läraren verkade också vara omedveten om vad som pågick. Dessa skilda sam-

talsstilar som pojkar och flickor många gånger har kan ses som normen och därför accepteras 

av läraren för att det är så pojkar/flickor ”är”. Detta beteende är inte enbart något som är bundet 

till klassrum och skola, utan samhället i stort har ofta en tydlig bild av vad som betraktas som 

manligt/kvinnligt. 

Einarsson (2003) skriver om gruppstorlek och hur detta påverkar talutrymmet för pojkar och 

flickor. Det borde ju vara så att i mindre grupper får samtliga elever mer talutrymme, men det 

förefaller istället vara så att i mindre grupper ges och förser sig vissa elever med mer lärarkon-

takter. I de större grupperna blir skillnaderna mellan eleverna mindre. Faktum kvarstår dock att 

pojkar som grupp betraktat har fler kontakter med läraren än vad flickor har, samtidigt som 

skillnaden mellan de elever som har mest och de elever som har minst kontakt med läraren är 

lika stor inom de båda grupperna. Att det inte föreligger någon signifikant interaktionseffekt 

mellan undervisningsgruppens storlek och hur mycket kontakt pojkar respektive flickor har 

med läraren innebär att pojkar som grupp har fler kontakter med läraren oavsett undervisnings-

gruppens storlek när hänsyn är tagen till hela materialet. 
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Metod 
 

En kvalitativ fallstudie 

Bryman (2018) skriver att kvalitativ forskning, i jämförelse med kvantitativ, är en mer öppen 

forskningsstrategi. I den kvantitativa forskningsmetoden kategoriserar och kvantifierar man de 

data man har samlat in. I den kvalitativa metoden handlar det istället om egenskaper, till exem-

pel hur de intervjuade personerna uppfattar något och vad som kännetecknar olika fenomen. 

Den mest uppenbara skillnaden mellan kvantitativ och kvalitativ forskning är att den senare är 

mer inriktad på ord medan den förstnämnda fokuserar mer på siffror (Bryman 2018). I kvalita-

tiva studier är dynamiken mellan individen och dess omgivning av stor betydelse. Som forskare 

försöker man undersöka olika samband och genom dessa få en helhetsbild. 

 

Metodval 

Jag har valt att använda mig av intervjuer i denna studie. När jag intervjuade lärarna gjorde jag 

det enskilt och gjorde en så kallad semistrukturerad intervju (Bryman 2018). Det innebär att 

författaren har en intervjumall att utgå ifrån där man skrivit ner frågor och teman som ska tas 

upp under intervjun. Däremellan ska det finnas möjlighet för den intervjuade att fritt röra sig 

inom de ramar som intervjutemat utger. 

 

När jag intervjuade eleverna använde jag mig av fokusgrupper. Att arbeta med fokusgrupper 

innebär att man samlar en grupp människor och låter dessa diskutera kring ett eller flera ämnen. 

Bryman (2018) förklarar att när man använder sig av fokusgrupper ligger betoningen på att 

frågorna hör till ett tydligt definierat tema. 

 

Urval och avgränsningar 

De elever jag intervjuat går i årskurs 3 i en skola i mellansverige. Jag valde att intervjua elever 

i årskurs 3 för att de eleverna har lite längre erfarenhet av hur undervisningssituationer ser ut. 

De lärare jag intervjuade undervisar i årskurs 1-3 och samtliga lärare som jag intervjuade är 
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kvinnor, eftersom det är flest kvinnor som jobbar på lågstadiet. Jag gjorde ett bekvämlighetsur-

val, vilket innebär att jag tog de lärare som fanns närmast till hands och intervjuade dessa. 

 

Genomförande 

Jag intervjuade 10 lärare i årskurs 1-3 och 9 flickor och 9 pojkar i åk 3 (se bilaga 1). Lärarna 

intervjuades enskilt medan eleverna intervjuades i grupper om tre, där grupperna bestod av 

enbart pojkar/flickor. 

 

Databearbetning och analysmetod 

Innan intervjuerna genomfördes sammanställde jag några nyckelfrågor att utgå ifrån. Denna 

intervjumetod kallas för semistrukturerad, där man som intervjuare utgår ifrån vissa teman men 

låter den intervjuade personen prata delvis fritt kring dessa teman. Den intervjumetoden möj-

liggör jämförelser mellan de olika deltagarnas svar. Jag spelade in intervjuerna med ljud via 

min telefon och förde anteckningar för att minnas vem som sa vad. 

Kvale och Brinkmann (2014) skriver att ljudupptagning är det vanligaste sättet att registrera 

intervjuer på eftersom de ger intervjuaren frihet att koncentrera sig på innehållet och dynamiken 

i intervjun. De menar också att det är en fördel att kunna lyssna på materialet om och om igen 

för att verkligen kunna registrera vad som sker. 

Forskningsetiska aspekter 

Eftersom jag inte enbart har använt vuxna som informanter, utan även barn, var 

 det extra viktigt att tänka igenom de etiska aspekterna. 

För att skydda deltagarna i studien har de fyra allmänna huvudkraven från vetenskapsrådet följts 

(Vetenskapsrådet, 2002). Dessa presenteras nedan. 

Inför en vetenskaplig undersökning ska ansvarig forskare göra en avvägning av värdet av det 

förväntade kunskapstillskottet mot möjliga risker i form av negativa konsekvenser för de be-

rörda. Både långsiktiga samt kortsiktiga följder ska beaktas (Vetenskapsrådet, 2002). En viktig 

del i min studie var att göra eleverna medvetna om att det som diskuterades under intervjuerna 

inte skulle framkomma till lärare på skolan och att de skulle förbli anonyma i studien. 
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• Informationskravet som säger att forskaren ska informera uppgiftslämnare och under-

sökningsdeltagare om deras uppgift i projektet och vilka villkor som gäller för deras 

deltagande. Deltagandet ska vara frivilligt och deltagarna ska ha rätt att avbryta sin med-

verkan. Informationen ska omfatta alla de inslag i den aktuella undersökningen som kan 

tänkas påverka deras villighet att medverka. 

Jag intervjuade eleverna i grupper om tre och pratade med varje grupp innan intervjun 

startade om att jag inte kommer föra vidare det de säger till någon annan på skolan. Jag 

informerar att det kommer användas till min uppsats och att det inte kommer framgå 

vem det är som sagt något, då jag inte kommer skriva ut några namn. 

• Samtyckeskravet som i detta fall säger att även vårdnadshavare ska godkänna barnets 

medverkan i studien. Dessutom att deltagarna kan bryta sitt medverkande när de vill 

utan negativa följder. 

Jag lämnade ut ett missivbrev (se bilaga 2) till de föräldrar vars barn gick i de klasser som 

var aktuella för att medverka i intervjustudien. Jag intervjuade sedan de elever vars föräldrar 

gett sitt medgivande till att de fick medverka. 

• Konfidentialitetskravet som handlar om att de som deltar kommer få förbli anonyma, 

liksom skolans namn och kommun. 

• Detta säger jag till eleverna innan intervjun startar och det står även i mitt missivbrev. 

• Nyttjandekravet som till sist handlar om att de uppgifter och den information som jag 

samlar in inte kommer användas i icke-vetenskapliga syften, utan endast i detta exa-

mensarbete (Vetenskapsrådet, 2002). 

Jag berättade för eleverna att anledningen till att jag ville göra de här intervjuerna är var för att 

skriva mitt examensarbete och att jag inte kommer använda resultatet för något annat ändamål. 
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Resultat 
 

Här redovisas resultatet av studien och sammanfattningarna kompletteras med citat från både 

elever och lärare som belyser de aspekter som studien avser att fokusera.  

 

Jag har valt att använda studiens huvudsakliga frågeställningar som underrubriker och sedan 

placerat svaren från elever och lärare under relevanta rubriker. Genom att använda mig av fot-

noter för att identifiera informanterna är min förhoppning att resultatet blir enklare att ta del av, 

då läsaren hela tiden kan se om det är lärare eller elev som svarar. 

 
Lärarnas upplevelser av hur elevernas talutrymme fördelas 

 

Hur skulle du som lärare definiera begreppet talutrymme? 

 

Samtliga lärare definierade begreppet talutrymme som den tid eleverna får chans att prata i 

klassrummet. Jag lät dem definiera begreppet utan följdfrågor, men reflekterade i efterhand 

över det faktum att det många gånger är ett fåtal elever som tar en stor del av talutrymmet utan 

att ha blivit tilldelade det.  

 

Tycker du att det är lätt att hålla koll på vilka elever som har störst talutrymme på 

dina lektioner? 

 

På frågan huruvida de upplevde att det var lätt att hålla koll på vilka elever som tog störst 

talutrymme eller inte svarade samtliga lärare att det var svårt, men att det fanns saker som kunde 

underlätta överskådligheten för vilka elever som tog störst talutrymme. Lärarna använde meto-

der som till exempel att skriv upp alla elevers namn på tavlan och dra streck varje gång de 

pratade för att se vilka som tog störst talutrymme. Genom denna metod kunde lärarna även göra 

eleverna uppmärksamma på vilka som tog störst talutrymme och diskutera med dem kring det. 

Detta tolkar jag som att det är svårt för en ensam lärare att hålla koll på hur mycket alla elever 

i en klass får prata. 
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Det första jag gjorde tillsammans med eleverna, innan intervjuerna startade, var att fråga vad 

de tänkte att begreppet talutrymme innebar. Det var bara en flicka som tyckte sig känna igen 

att hon hade hört det förut, men alla elever var ganska överens om vad dem trodde att det be-

tydde. En pojke1 uttryckte det såhär ”Tal och utrymme, alltså plats att prata? Hur mycket man 

kan få prata typ”.  

 

Får ni prata så mycket som ni önskar på lektionerna? 

 

Alla de elever jag intervjuade sa att de fick prata så mycket som de önskar på sina lektioner, 

om det var ”prat-lektioner”. De sa att vissa lektioner ”ska man ju bara räkna eller skriva och 

så och då ska man ju inte prata så ….”2. De menade att många lektioner gick ut på att läraren 

pratade/förklarade och sedan skulle de arbeta enskilt, vilket innebar att de inte hade något tal-

utrymme. 3  

 

Hur går det till när ni pratar på lektionerna? (Räcker upp handen, pratar rakt ut, 

får ordet av läraren, slumpmässigt utvalda) 

 

När vi diskuterade den metod som flera lärare använde sig av, ”names in the hat”, var det stor 

skillnad på flickornas och pojkarnas åsikter.4 

 

Flickorna tyckte att metoden var jobbig och stressande eftersom ”man vet ju aldrig om man 

måste prata och tänk om man inte kan svaret då eller så ..”. 5 Pojkarna däremot tyckte precis 

tvärtom ”det tråkiga är ju om man kan svaret men så blir det någon annans namn som dras 

så man inte får svara”.6 Flickorna var alltså mer oroliga för att göra fel, medan pojkarna var 

oroliga för att inte få visa vad de kan. 

 

 

                                                           
1 Pojke 1 
2 Flicka 2 
3 Flicka 1, 2 och 3 
4 https://itunes.apple.com/se/app/names-in-a-hat/id310533991?mt=8). 
5 Flicka 1, 2, 3, 4, 6, 7, och 9 
6 Pojke 2, 3, 4, 5, 6, 8 och 9 

https://itunes.apple.com/se/app/names-in-a-hat/id310533991?mt=8)
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Önskar ni elever att något var annorlunda med talutrymmet i klassrummet? 

Större delen av eleverna tog upp att de önskade att de fick prata mer med varandra, utan att 

läraren bestämde. 7 ”Typ om vi får prata med varandra och sen skriva ner vad vi tycker eller 

redovisa sen eller nåt.”8 Deras upplevelse var att läraren pratade mycket på lektionerna och 

att det alltid var läraren som bestämde vem av eleverna som fick prata, antingen genom 

handuppräckning eller genom att slumpvis välja. 

 

Det var även flera elever som önskade att de fick fler valmöjligheter kring hur de kunde kom-

municera i klassrummet, till exempel genom skrift och dramatiseringar istället för att ”bara 

räcka upp handen och så” 910. Jag anser att eleverna här ger uttryck för en önskan om en större 

variation i hur de får redovisa sina kunskaper. 

 

Elevernas upplevelser kring hur talutrymmet fördelas samt lärares syn 

på likheter och skillnader mellan pojkar och flickors tillgång till talut-

rymmet i klassrummet 

 

Har du, som lärare, kunnat se skillnader i talutrymme utifrån kön? Om ja - vad tror du 

det kan bero på? 

 

De flesta lärare (sju av tio) tyckte att de kunde se en skillnad i talutrymmet utifrån kön. De 

upplevde framförallt att pojkarna tog mer talutrymme än flickorna, oftast genom att prata rakt 

ut. 11 Lärarna trodde att denna skillnad i talutrymmet förmodligen berodde på hur vi uppfostrar 

pojkar och flickor.12 De menade att pojkar många gånger förväntas vara mer framåt och ta för 

sig, medan flickor är mer försiktiga och avvaktande.13 Det gör, menade de att man som lärare 

är mer tillåtande till pojkarnas vana att ta för sig, för ”det är ju så de är vana att det går till.” 

                                                           
7 Flicka 1, 2, 4, 6, 7, 8 och 9  

    Pojke 1, 2, 3, 7, 8 och 9 
8 Flicka 2 
9 Flicka 2, 7, 8 och 9 

   Pojke 2 och 3 
10 Flicka 8 
11 Lärare 4, 5, 6, 7, 8, 9 och 10 
12 Lärare 3, 7, 8, 9 och 10 
13 Lärare 3, 8 och 10 
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14 Här diskuterar lärarna om orsaker till elevernas beteende att prata rakt ut utifrån ett arv/mil-

jöperspektiv. Jag kan inte i det här arbetet fastställa vilket perspektiv som påverkar hur eleverna 

utnyttjar talutrymmet mer än att konstatera att det förmodligen en kombination av de båda. 

 

De tre lärare som inte tyckte det var någon större skillnad sa sig ha ”väldigt starka flickor i min 

klass, som tar för sig mycket.”15 De sa att talutrymmet tydligt var fördelat mellan några få starka 

individer, men att det inte var sammankopplat med vilket kön de hade. 16 Dessa lärare menade 

alltså att det var personlighetsdrag som gjorde att vissa elever pratade betydligt mer än andra.17 

 

Hur arbetar du för att motverka dessa skillnader? Gör du det? Har du tips? 

 

Tre av lärarna tyckte att den bok de använde sig av i matematikundervisningen (Ban Har Dr 

Yeap, Agardh & Rejler, 2018) var strukturerad på ett sätt som gjorde det lättare för dem att se 

till att alla fick prata.18 Boken använde sig av en metod där eleverna först får fundera kring ett 

matematikproblem själva och sedan diskutera tillsammans med en kamrat. Därefter lyfter lära-

ren några olika tankar och förslag på lösningar i helklass. Sedan har läraren en genomgång kring 

arbetsområdet innan eleverna slutligen får arbeta enskilt med skriftlig färdighetsträning. 

 

De använde sig numera av detta upplägg i flera andra ämnen och upplevde att fler elever var 

muntligt aktiva jämfört med tidigare. Dessutom berättade de att de använde metoder där slum-

pen avgjorde vem som fick svara, till exempel Names in the hat.19  

 

En lärare hade samtliga elevers namn uppsatta på tavlan och drog sedan ett streck varje gång 

en viss elev fick prata. Detta gjorde hon för att synliggöra för eleverna vilka som tog det största 

talutrymmet, men även för att pusha de elever som inte hade några streck i slutet av lektionen 

att prata mer framöver. 20 

 

                                                           
14 Lärare 10 
15 Lärare 1, 2 och 3 
16 Lärare 2 
17 Lärare 1, 2 och 3 
18 Lärare1, 2 och 3 
19 Lärare 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9 och 10 
20 Lärare 1 
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De två lärare som inte använde sig av någon särskild metod för att synliggöra hur talutrymmet 

fördelas sa att ”man försöker låta dem som inte pratar så mycket få svara också”.21 Att de säger 

så tolkar jag som om de ändå har en uppfattning om vilka elever som faktiskt inte tar så stor del 

av talutrymmet. 

 

Tycker ni elever att pojkar och flickor pratar olika mycket på lektionerna? 

 

Av de nio flickor jag intervjuade tyckte samtliga att pojkarna i klassen pratade mer än flickorna. 

De upplevde också att pojkarna oftare än flickorna pratade rakt ut, så att det inte var någon ide 

för dem att räcka upp handen.  

 

Pojkarna tyckte inte att det var någon större skillnad i talutrymme för flickor och pojkar. Något 

man här kan reagera på och reflektera över är att samtliga flickor såg en skillnad i talutrymmet 

mellan pojkar och flickor medan pojkarna inte upplevde att det var någon skillnad. 

 

Är dessa frågor kring talutrymme något man diskuterar på din arbetsplats? 

 

När jag frågade om det här med hur talutrymmet fördelas i klassrummet är något de diskuterar 

på sin arbetsplats i dagsläget så sa åtta av tio att det var det. 22 De lyfte fram utvecklingslärare 

och förstelärare som drivande i arbetet kring liknande frågor. 23 Flera sa även att det kanske 

framförallt var genus man hade diskuterat, men att talutrymme var något man kunde komma in 

på i dessa samtal.24 Övriga lärare sa sig inte ha sådana diskussioner på sin arbetsplats, men 

tyckte att det borde vara något man diskuterade för att kunna få tips av kollegor på hur man kan 

arbeta för att få en jämnare fördelning av talutrymmet. 

 

Har du upplevt att det är skillnad mellan de olika arbetsplatser du arbetat på? 

På vilket sätt? 

 

                                                           
21 Lärare 5 och 6 
22 Lärare 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 och 10 
23 Lärare 1, 2 och 8 
24 Lärare 2, 3, 4, 8 och 10 
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Alla lärare jag intervjuade hade arbetat på minst två olika arbetsplatser i sitt yrkesliv, vilket 

gjorde att jag kunde ställa frågan om det var skillnad på huruvida man diskuterade dessa frågor 

på de olika arbetsplatserna. De flesta lärarna tyckte sig kunna se en skillnad, men trodde att det 

berodde på att dessa frågor var mer aktuella nu ”det här med genus är ju något man pratar 

väldigt mycket om idag ..” 25 26 27. Jag uppmärksammade att lärarna här kopplade ihop arbetet 

med genus och talutrymme. Tre av de lärare som inte såg någon större skillnad mellan sina 

olika arbetsplatser sa att genus var något man ständigt diskuterade inom läraryrket och att hur 

talutrymmet fördelas i klassrummet ingår i det ämnet.28 En av lärarna tyckte att ämnet inte 

diskuterades bland kollegor.29 Hon sa att dessa frågor var något som diskuterades under hennes 

lärarutbildning, men att hon senare under arbetslivet saknades liknande diskussioner. 

  

                                                           
25 Lärare 1, 2, 3, 4, 6 och 10 
26 Lärare 1, 2, 4 och 10 
27 Lärare 2 
28 Lärare 5, 7 och 9 
29 Lärare 8 
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Diskussion 
 

Den här fallstudiens syfte har varit att undersöka hur lärare och elever upplever att talutrymmet 

fördelas i deras klassrum.  

 

Skillnader i flickors och pojkars uppleva talutrymme i klassrummet 

I intervjun med eleverna upplevde samtliga flickor att pojkarna tog större talutrymme på lekt-

ionerna. Att flickorna räcker upp handen visar dock att de har en vilja att ta talutrymme, men 

de hindras många gånger av pojkar som bara pratar rakt ut. Jag skrev tidigare i arbetet att Gos-

selin (2007) i sin studie fick fram ett resultat som visade att flickorna bleknade i klassrummet. 

Det berodde på att pojkarna ignorerade regeln om att räcka upp handen och enligt Gosselins 

resultat verkade läraren omedveten om vad som pågick.  Frågan är hur det kommer påverka 

flickorna. Kommer de att ta efter pojkarnas beteende, är det de ”starka flickorna” som några av 

lärarna pratade om i intervjun? Eller känner de en uppgivenhet och blir än mer tystlåtna? 

 

Eliasson (2017) tar upp att pojkarna ropar ut sitt svar oftare än flickor, vilket betyder att varken 

metoden att räcka upp handen och vänta på sin tur eller den slumpmässiga metoden Names in 

the hat passar pojkarna så bra. Jag skrev tidigare i arbetet att Einarsson (2017) reagerade på att 

hon inte såg någon större skillnad i talutrymmet idag jämfört med 1960. Det tycks fortfarande 

vara så att läraren tar den största delen av talutrymmet, men att pojkarna fortfarande tar en större 

del av talutrymmet än flickorna. 

 

I min intervju med lärarna tog tre stycken upp att de hade ”Väldigt starka flickor i min klass, 

som tar för sig mycket.” 30 Som jag nämnde tidigare i arbetet skriver Månsson (2000) i sin 

avhandling att när observationer gjordes i en förskoleklass var det ett fåtal pojkar som stod för 

dominansen av talutrymme, men att när dessa pojkar inte var närvarande i elevgruppen så för-

svann pojkdominansen. Detta tyder på att det är enskilda individer som står för en stor del av 

talutrymmet och inte pojkar som grupp. De flickor som här kallas starka kan bli förebilder för 

andra flickor i gruppen som gör att de kanske pratar mer än de annars skulle. Om man har några 

som visar på att ett annat beteende är möjligt, så kan de bryta mönstret för de som annars skulle 

                                                           
30 Lärare 1, 2 och 3 
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sitta tysta. Det är svårt att definiera vad lärarna i intervjun menar när de säger att de har många 

”starka flickor”. Är det de flickor som tagit efter pojkarnas beteende att prata rakt ut? 

 

I intervjun med eleverna sa samtliga elever att de fick prata så mycket de ville på lektionerna. 

Det betyder självklart inte att talutrymmet är jämt fördelat mellan alla elever i klassen, utan 

berättar enbart att eleverna är nöjda med det talutrymme det får tillgång till. Enligt den aktuella 

forskning inom området, som jag tagit del av, är bilden väldigt tydlig; pojkar tar större del av 

talutrymmet än flickor. Jag anser att skolans uppgift blir att utjämna dessa skillnader. En del av 

lärarna nämnde att det var personlighetsdrag hos eleverna som påverkade hur mycket de pratade 

och att det, enligt dem, inte var könet som avgjorde det. Enligt mig påverkas vår personlighet 

av både vårt arv och den miljö vi lever i. 

 

Pedagogiska metoder och läromedlens betydelse för att påverka elevernas talutrymme 

Pojkarna jag intervjuade uttryckte, å sin sida, att metoden Names in the hat var dålig för att det 

kan bli någon annan som får svara trots att man själv kan svaret. Detta resultat styrker det 

Månsson (2000) fick fram i sina intervjuer med förskolelärare. De beskrev pojkarna som ”i 

behov av stor uppmärksamhet” och det pojkarna i mina intervjuer svarar är enligt mig ett ut-

tryck för det. När metoden Names in the hat används så riskerar pojkarna att inte få svara och 

missar på så sätt en chans att få lärarens uppmärksamhet. 

 

Eleverna jag intervjuade uttryckte att de ville få tillfälle att prata mer med varandra, utan att 

läraren interagerade. Det var tre lärare som i intervjun nämnde att de arbetade med ett läromedel 

i matematik som de upplevde haft en positiv inverkan på hur talutrymmet fördelades. Jag blev 

förvånad över att ett läromedel kunde ha en sådan stor betydelse så att de t.o.m. utgick från det 

läromedlets upplägg i fler ämnen. Läromedlet hade enligt dem ett väldigt strukturerat upplägg, 

både vad gällde tidsåtgång för de olika uppgifterna och om de skulle ske enskilt/ i par/ eller i 

helklass. 

 

Som jag tog upp tidigare i arbetet skriver Einarsson (2003) att läraren kan påverka hur talut-

rymmet fördelas genom att inta en mer handledande roll. Det har visat sig vara ett vinnande 

koncept, då könsskillnaderna i talutrymmet minskat när eleverna fått ta ett mer självständigt 
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ansvar för sitt arbete. Det här anser jag visar hur mycket lärares förväntningar på flickor/pojkar 

påverkar hur elever agerar i klassrummet.  

 

Slutligen kan man av resultaten i detta arbete se att lärarens roll är av stor vikt för att styra hur 

talutrymmet fördelas i klassrummet. Genom att läraren väljer att använda sig av metoder för att 

styra hur talutrymmet fördelas kan flera elever få komma till tals. Lärarens planering av lekt-

ioner, placeringar och gruppindelningar kan påverka hur talutrymmet fördelas. 

 

Om de resultat jag fått fram som visar att det är en liten del av pojkarna som tar en stor del av 

talutrymmet, stämmer innebär det att läraren behöver använda strukturerade former för under-

visningen. På så sätt blir samtliga elever mer aktiva i diskussionerna.   

 

Eftersom jag har intervjuat ett begränsat antal elever och lärare kan inte några generella slutsat-

ser dras. Däremot kan jag se att de svar jag fick fram stämmer väl överens med den forskning 

inom ämnet som jag tagit del av. Det har väckts flera frågor under arbetets gång, som jag i 

denna uppsats inte har möjlighet att besvara. De lärare som sa sig ha ”starka” flickor i sina 

klasser får mig att fundera på hur mycket av beteendet som faktiskt är kopplat till könet. Är det 

en personlig egenskap eller är det något de lär sig? En annan fundering som växt fram under 

arbetet med denna uppsats är hur stor påverkan lärarens planering och former för undervisning 

har på fördelningen av talutrymmet. 

Förslag till vidare forskning 

Tystnar flickor genom skolgången? Är talutrymmet större för flickorna i de tidigare årskur-

serna? Det vore intressant att undersöka om talutrymmet för flickorna ändras genom skol-

gången. Genom att genomföra studier i de olika stadierna kan man se om det finns någon skill-

nad på hur mycket talutrymme flickorna får på låg-, mellan- och högstadiet. 

 

Det vore intressant att se om någon har tittat på kurslitteraturen, hur den påverkar vad som 

händer i klassrummet och en sådan väsentlig sak som hur mycket barn får lära sig tala? Det är 

en stor uppgift för skolan att lära barn tala och lyssna på andra. Blir undervisningen mer indi-

vidualiserad så att varje elev arbetar själv för att nå sina kunskapsmål? Finns det skillnad på hur 

det är nu jämfört med tidigare? Lärde man sig mer tillsammans då? 
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Bilaga 1 

Nyckelfrågor 

När jag intervjuade eleverna hade jag några nyckelfrågor som de utgick ifrån när de diskute-

rade. 

• Får ni prata så mycket som ni önskar på lektionerna? 

• Tycker ni att pojkar och flickor pratar olika mycket på lektionerna? 

• Hur går det till när ni pratar på lektionerna? (Räcker upp handen, pratar rakt ut, får or-

det av läraren, slumpmässigt utvalda) 

• Önskar ni att något var annorlunda med talutrymmet i klassrummet? 

 

Innan intervjun började pratade vi lite kring begreppet talutrymme och vad det innebar, för att 

klargöra att vi menade samma sak när intervjun sedan startade. 

 

När jag intervjuade lärarna hade jag också några nyckelfrågor som jag utgick ifrån. 

• Hur skulle du definiera ordet talutrymme? 

• Tycker du att det är lätt att hålla koll på vilka som har störst talutrymme på dina lekt-

ioner? 

• Har du kunnat se skillnader i talutrymme utifrån kön? 

Om ja- vad tror du det kan bero på? 

• Hur arbetar du för att motverka dessa skillnader?  

Gör du det? Har du tips? 

• Är dessa frågor kring talutrymme något man diskuterar på din arbetsplats? 

Har du upplevt att det är skillnad mellan de olika arbetsplatser du arbetat på? 

På vilket sätt? 
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Bilaga 2 

Missivbrev 

Hej!  

Mitt namn är Sofia Swärd och jag arbetar på ------ grundskola med ditt barn. Jag är utbildad 

men saknar legitimation, och för att få det måste jag skriva ett mindre undersökande examens-

arbete. 

Min studie kommer att ha fokus på eleverna och deras uppfattning om hur talutrymmet förde-

las under lektionerna i skolan. Jag önskar genomföra intervjuer genom ”fokusgrupper”. Med 

fokusgrupper menas i stort att eleverna kommer få sitta i små grupper och samtala om ett visst 

ämne som jag presenterar för dem. I varje grupp kommer det vara 2-4 elever och intervju-

erna/samtalet kommer vara i ungefär 10-15 minuter. För att möjliggöra den här studien kom-

mer jag att använda mig av ljudupptagning för att sedan överföra intervjuerna till papper. 

Efteråt kommer jag att analysera dessa intervjuer och utifrån det förhoppningsvis kunna syn-

liggöra elevernas upplevelser och tankar kring hur talutrymmet fördelas. Alla elever kommer 

att förbli helt anonyma i min studie. 

I undersökningen tar jag hänsyn till en rad forskningsetiska krav, som syftar till att ingen på 

något sätt ska fara illa. 

* Deltagandet i studien är helt frivilligt. 

* Eleverna som deltar i studien kommer att få en tydlig förklaring om studien. 

* Eleverna som deltar i studien kommer inte att kunna identifieras via namn eller plats. 

* Eleven kan välja att avbryta intervjun under intervjuns gång, om det är någon som känner 

sig obekväm.  

 

Har ni några funderingar kan ni kontakta mig på följande mailadress: 
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Sofia.sward@sodertalje.se 

Med vänlig hälsning, Sofia Swärd 

Samtyckesformulär 

□ JA, jag/vi tillåter att mitt/vårt barn deltar i studien. 

□ NEJ, jag/vi tillåter INTE att mitt/vårt barn deltar i studien. 

 

Målsmans underskrift: .............................................................................................. 

Barnets underskrift:………………………………………………………………… 

 

mailto:Sofia.sward@sodertalje.se

