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Sammanfattning 

Syftet med observationsstudien var att beskriva hur en aspekt av jämställdheten i den svenska 
skolan är. Studien har ett genusperspektiv och ämnar behandla dels hur talutrymmet är 
fördelat bland elever och lärare i förskoleklass, dels om det skiljer sig mellan pojkar och 
flickor. Undersökningen har skett genom att observera samspelet i två olika förskoleklasser. 
Resultatet av observationerna analyserades och diskuterades utifrån två frågeställningar med 
utgångsläge i vad tidigare forskning säger kring ämnet. Resultaten av studien påvisade att 
pojkar dominerar talutrymmet i klassrummet. Pojkarna talar rakt ut, avbryter när andra talar 
eller “viskar” med grannen i högre utsträckning än flickorna. Resultaten tyder även på att 
pojkarna visar en större tendens på att få tillsägelse av läraren. Vår förhoppning är att genom 
vår studie väcka uppmärksamhet och en medvetenhet hos människor om att traditionella 
könsskillnader fortfarande förekommer i dagens skolor.  
 
 
Nyckelord: Talutrymme, genus, könsskillnad, lågstadie, klassrum, elev, lärare 
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Inledning 

Som blivande lärare anser vi det vara otroligt viktigt att samtliga som arbetar inom skolan 
strävar efter att det ska vara en plats där alla barn får möjlighet att komma till tals. Vi vill 
undervisa i en skola där alla elever får en likvärdig utbildning, något som varje elev har rätt 
till. Som lärare är det otroligt viktigt att behandla samtliga elever utifrån att de har lika stort 
värde och det är något som vi ser  som en självklarhet både i och utanför skolan. Det är viktigt 
att alla elever känner att de blir sedda på skolan, att de får ta plats och att de känner sig trygga. 
 
Enligt Skolverkets officiella statistik från år 2016 har elevantalet i grundskolan ökat med 36 
000 elever jämfört med föregående läsår och förutsatt att inte en motsvarande ökning inom 
lärarkåren sker borde det leda till att elevantalet i varje klass ökar. Vilket i sin tur borde 
medföra att talutrymmet och individuell anpassning i klassrummet begränsas i större 
utsträckning då det blir fler som ska dela på det gemensamma talutrymmet. Med fler elever i 
varje klass som ska dela på talutrymmet kan det bli svårare för lärare att utföra rättvisa 
bedömningar, då bedömningar ofta baseras på elevernas aktivitet under lektionerna. Läraren 
ska som det står i grundskolans läroplan “verka för att flickor och pojkar får ett lika stort 
inflytande över och utrymme i undervisningen” (Lgr 11, s. 15). Därför är det viktigt att lärare 
är medvetna om eventuella könsskillnader som har förekommit genom åren och som 
fortfarande finns i vårt samhälle och bland annat arbetar för att pojkar och flickor får dela lika 
på det gemensamma talutrymme i klassrummet. 
 
Under vår lärarutbildning har vi fått möjlighet att besöka ett flertal olika skolor och tyvärr är 
våra erfarenheter angående flickor och pojkars lika rätt till inflytande och utrymme i 
klassrummet något som upplevts varit bristande på de skolorna. Vår uppfattning är att det ofta 
varit pojkarna som får och tar störst utrymme till att tala under en lektion, och på så vis får de 
göra sin röst hörd och en möjlighet att visa vad de kan. Flickorna däremot är tyvärr allt för 
ofta tysta och lite mer tillbakadragna, vilket leder till att de inte får ordet tilldelat från läraren i 
lika stor utsträckning. Det är något som vi anser är beklagligt men mycket intressant då det i 
Lgr 11 står att varje skola aktivt och medvetet ska främja flickor och pojkars lika rätt och 
möjligheter till undervisning. Som lärare inom den svenska skolan ska en ansvara för att alla 
flickor och pojkar bemöts och bedöms likvärdigt och på så vis motarbeta traditionella 
könsmönster samt påverka bilden av vad som anses vara typiskt ”manligt” och ”kvinnligt” 
(Lgr 11, s. 8).  
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Vi hoppas att det här arbetet bidrar till att lärare och alla andra som arbetar inom skolväsendet 
får en bredare uppfattning och en större insikt i hur lärare och elever interagerar i klassrummet 
samt om det finns några skillnader i hur talutrymmet fördelas mellan pojkar och flickor.  

Arbetsfördelning 

Med anledning av att vi är två studenter som har skrivit denna uppsats valde vi att dela upp 
ansvaret. Vi har ansvarat för enskilda delar men samtidigt hjälpt varandra mycket under 
arbetets gång samt haft en god dialog under hela processen för att få en så bra slutprodukt som 
möjligt.  
 
Vi har båda varit i kontakt med olika skolor i samband med vår egen undersökning. Den skola 
där vi slutgiltligen utförde våra observationer ansvarade Evelina Ponti Nyberg för då 
etablerade kontakter redan fanns. Observationerna och transkribering av insamlad data 
utfördes tillsammans. Malin Danhard har haft huvudansvaret för skrivandet av inledning, 
syfte och frågeställning samt forskningsöversikten medan Evelina Ponti Nyberg har ansvarat 
för skrivandet av metoddelen och avsnittet teoretiska utgångspunkter. Vi har tillsammans 
utformat bakgrundskapitlet, resultat och analyskapitlet, diskussionen samt konklusionen. Vi 
valde att göra följande indelningen för att arbetet inte skulle kännas osammanhängande och 
för att vi båda skulle få en god insyn i hela arbetet under processens gång. Vi har under 
arbetets gång varit noga med att hela tiden diskutera mycket och hjälpa varandra, även på de 
delar där vi har haft huvudansvar.  
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Bakgrund 

Kapitlet innehåller en historisk tillbakablick på utbildning och genus samt en översikt av vad 
läroplanen säger och vilket ansvar skolan har för att främja och motverka traditionella 
könsmönster.  

Utbildning och genus – då och nu  

Utbildningens historia går långt bak i tiden, vissa delar och former av utbildningssystemet 
lever kvar medan andra aktivt har tagits bort eller förändrats (Larsson et al., 2015, s. 29). 
Observeras utbildningens historia ur ett genusperspektiv framkommer det tydligt att det finns 
stora skillnader baserat på kön och att pojkar och flickor länge i vår historia haft skilda 
förutsättningar på utbildningsmarknaden (Larsson et al., 2015, s. 357). 
 
Långt in på 1800-talet bedrevs undervisning i hemmet för både pojkar och flickor. När 
hemundervisningen började övergå till skolundervisning var det pojkarna som i första hand 
fick ta plats i skolbänken. Att flickorna fortsättningsvis kom att undervisas i hemmen beror på 
en rad olika faktorer där den främsta anledning var att det ansågs att flickor inte behövde den 
formella utbildningen som skolorna erbjöd, då flickorna vid den här tiden inte ansågs 
lämpliga till yrken som behövde utbildning. 1800-talets okunskap om utbildning bland 
allmänheten och bland läkare lyste klart, då många inte trodde att flickor klarade av lika hårt 
intellektuellt arbete som pojkar. Det sades att flickor tog skada av att ägna sig åt skolarbete 
och utbildning och därför var flickornas utbildning inriktad mot deras kommande roll som 
hustru, mor och hushållsföreståndare (Larsson et al., 2015, s. 359). Att tillägna sig kunskap 
genom utbildning var länge ett manligt privilegium som kvinnor var utestängda från, det 
ansågs att kvinnor skulle syssla med traditionella arbetsuppgifter inom hemmet (Kyle, 1987, 
s. 115). 
 
Den välbärgade överklassfamiljen under 1800-talet skickade ofta iväg både sina döttrar och 
söner till pensioner och internat istället för hemundervisning. Pensionerna och internaten var 
uppdelade efter pojkar och flickor och undervisningen var anpassad efter respektive kön 
(Larsson et al., 2015, s. 361). Lärarinnorna som undervisade på flickpensionerna saknade i till 
stor del relevant utbildning. Det var de sociala skälen, som exempelvis att visa att ens döttrar 
tillhörde överklassen som lockade mer än att flickorna skulle få en rättfärdig utbildning. I takt 
med att samhället fortsatte att utvecklas, konkurrerades flickpensionerna ut av så kallade 
flickskolor. Flickskolorna undervisade i akademiska kunskaper, som kunde användas för 
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yrkesarbete och självförsörjning till skillnad från flickpensionerna vars fokus låg på att fostra 
flickor till goda mödrar och hustrur (Larsson et al., 2015, s. 362).  
 
Pojkar och flickor som inte vistades vid internat och pensioner gick i folkskola. Folkskolan 
var inte uppdelad efter kön, utan pojkar och flickor undervisades här tillsammans. Införandet 
av 1842 års folkskolestadga innebar att kvinnor nu hade samma rätt till undervisning som 
männen. Folkskolestadgan gav kvinnorna rätt till undervisning men inte till jämställd 
undervisning. Flickornas utbildning var kortare och dåtidens läroverk var fortfarande en 
domän för enbart pojkarna (Kyle, 1987, s. 122-123). 
I slutet av 1800-talet började det föras en diskussion kring införandet av en bottenskola. En 
bottenskola där alla får en likadan grund av utbildning att stå på oberoende klass och kön. 
Andra världskriget gjorde att idén om denna gemensamma skola för alla Sveriges barn föll i 
glömska (Larsson et al., 2015, s. 120). Först efter krigstiden togs ett beslut om att etablera en 
försöksenhet av bottenskolan och år 1949 infördes en enhetsskola som ersatte de tidigare 
skolformerna av läroverk, flickskolor och folkskolor. Enhetsskolan var en skola som var lika 
för alla, som innebar en gemensam skolgång och allas lika rätt till undervisning. Det dröjde 
ända till år 1972 innan grundskolan var fullt införd i Sverige och de sista etablerade 
flickskolorna försvunnit (SOU 2009:64, s. 140). 

Vad säger läroplanen? 

Skolan har en viktig roll när det gäller att fostra eleverna till demokratiska människor som tror 
på ett jämställt samhälle. Redan från födseln möts pojkar och flickor av olika förväntningar 
från samhället, flickor uppmuntras till att vara varsamma och vänliga medan pojkar 
uppmuntras till att vara starka, självständiga och självsäkra (Woolfolk & Karlberg, 2015, 
s.114-115). Skolan har som ansvar att främja alla människors lika rätt och motarbeta 
traditionella könsmönster samt påverka vad som anses vara kvinnligt och manligt inom 
skolan. Skolans ansvar att verka för demokrati och jämställdhetsfrågor är något som har varit 
framträdande i alla läroplaner som kommit genom åren. Nedan kommer en jämförelse mellan 
de olika läroplanerna som  införts under årens lopp, från år 1962 fram till den läroplan skolan 
följer idag, år 2016. Jämförelsen presenteras för att påvisa hur synen på jämställdhet mellan 
flickor och pojkar har förändrats över tid och hur det har påverkat fördelningen av 
talutrymmet i skolorna.   
 
Redan då den första läroplanen kom år 1962, lades en stor vikt vid demokratifrågor och att 
skolan skulle vara en plats där alla var välkomna, oavsett vart de kom ifrån eller vilket kön de 
hade (Lgr 62, s. 18). Mycket mer än att båda könen skulle inkluderas i skolan framträdde inte 
i den läroplanen. Då Lgr 69 publicerades några år senare hade läroplanen utvecklats 
ytterligare vad gäller jämställdhet inom skolan och det hade utarbetats ett särskilt avsnitt där 
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just könsrollsfrågor behandlades. I Lgr 69 betonas den enskilda individens utveckling och att 
skolan skulle fostra demokratiska medborgare (Lgr 69, s. 12). Jämställdhetsaspekter och 
könsrollsfrågor var något som skulle genomsyra all undervisning i alla åldrar. Skolan och 
läroplanen hade som riktlinjer att verka för jämställdhet mellan könen, där pojkar och flickor 
skulle behandlas lika. Undervisningen skulle vara densamma oavsett kön, där pojkar och 
flickor skulle ha samma rättigheter, skyldigheter och sociala förväntningar (Lgr 69, s. 48-51). 
 
I Lgr 80 var riktlinjerna kring genusfrågor inte lika välbeskrivna som i Lgr 69. I läroplanen 
från år 1980 kunde det utläsas att skolan skulle ansvara för att alla skulle få en likvärdig 
utbildning, oberoende av kön, geografisk hemvist och socioekonomiska förhållanden (Lgr 80, 
s. 14). Skolan hade som uppgift att främja jämställdhet mellan flickor och pojkar samt arbeta 
för att bryta de traditionella könsmönster som förekom inom skolan och i samhället (Lgr 80, s. 
36-37). I Lpo 94 nämns jämställdhet som ett grundläggande uppdrag där läraren skulle se till 
att alla elever oavsett kön skulle få ett lika stort inflytande och utrymme i undervisningen. 
Skolans uppdrag att verka för jämställdhet och demokrati kvarstår (Lpo 94, s. 14). 
 
År 2011 infördes den femte och senaste läroplanen. Med utgångspunkt i Lgr 11 kan det 
utläsas att dagens skola har en viktig uppgift i att gestalta och förmedla till sina elever, att alla 
människor är lika mycket värda, vikten av jämställdhet mellan kvinnor och män samt att som 
medmänniska visa solidaritet till de svaga och utsatta i världen. Ingen människa som verkar 
inom skolan ska känna sig utsatt på grund av deras kön, etniska tillhörighet, religion eller 
annan trosuppfattning (Lgr 11, s. 7). Likt alla de tidigare läroplaner som funnits fortsätter Lgr 
11 påvisa grundskolans strävan efter att ge alla en likvärdig utbildning. Skolan har som 
uppgift att motverka de traditionella könsmönster som finns i dagens samhälle samt att främja 
jämställdhet mellan kvinnor och män, vilket uppmärksammas i avsnittet “En likvärdig 
utbildning”: 

Skolan ska aktivt och medvetet främja kvinnors och mäns lika rätt och möjligheter. 
Det sätt på̊ vilket flickor och pojkar bemöts och bedöms i skolan, och de krav och 
förväntningar som ställs på̊ dem, bidrar till att forma deras uppfattningar om vad som 
är kvinnligt och manligt. Skolan har ett ansvar för att motverka traditionella köns- 
mönster. Den ska därför ge utrymme för eleverna att pröva och utveckla sin förmåga 
och sina intressen oberoende av könstillhörighet (Lgr 11, s. 8).  

Sammanfattningsvis är jämställdhet, genus och kön begrepp som funnits med långt bak i 
historien. Begreppen har genom åren fått ta allt större plats inom skolväsendet och i 
samhället. Skolan har gradvis utvecklats, från att i princip endast vara tillgänglig för pojkar 
till att vara en plats för alla, oavsett kön. Skolan har idag en viktig uppgift i att motverka 
traditionella könsmönster samt bemöta och bedöma både pojkar och flickor på lika villkor. 
Trots det faktum att lärare och anställda inom skolan aktivt ska arbeta med jämställdhet enligt 
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de riktlinjer som finns och har funnits i skolans läroplaner de senaste 50 åren, når dagens 
skolor inte jämställdhetsmålen som finns (SOU 2009:64, s. 154). 
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Forskningsöversikt 

Tidigare forskning  

Under detta kapitel presenteras tidigare forskning som gjorts kring ämnet om hur talutrymmet 
är fördelat mellan lärare och elever samt mellan pojkar och flickor i klassrummet. Både äldre 
och nyare forskning har studerats då det det ansågs vara relevant för att få flera olika 
infallsvinklar, samt för att få en uppfattning om fördelning av talutrymme är något som har 
förändrats över tid. 

Aktiva pojkar och tysta flickor 

Resultat från forskning där det har studerats hur interaktionerna mellan lärare och elever ser ut 
i klassrummet är många och det finns både likheter och skillnader mellan äldre och nyare 
forskning. Att talutrymmet i klassrummet skiljer sig mellan pojkar och flickor har observerats 
i Sverige men även i andra länder långt tillbaka i historien (Karlsson, 2003). 
 
Forskning har visat att de svenska läroplanerna och dess visioner om jämställdhet mellan 
flickor och pojkar inte uppfylls i skolans verksamhet (Wernersson, 2006. s. 30). Gannerud 
(2001) hävdar att forskning gällande interaktionsmönster i klassrummet påvisar att lärare 
riktar mer tid och uppmärksamhet mot pojkar som grupp än mot flickor (s. 16). Detta 
synliggörs bland annat i Einarsson & Hultmans (1984) studie om språk och kön i skolan, där 
de studerar olika klassrumsmiljöer genom empiriska undersökningar och inspelningar för att 
se hur det språkliga samspelet ser ut mellan lärare och elever. De uppmärksammar att pojkar 
som grupp generellt dominerar taltiden i klassrummet och intar talar-rollen och att flickor ofta 
tar sig an rollen som tigare samt är mer passiva och tillbakadragna. Flickorna talar sällan utan 
att ha fått tillåtelse av läraren och svarar i högre grad på lärarens frågor jämfört med pojkarna 
som oftare tar ordet på egna initiativ utan handuppräckning, ställer egna frågor och ges större 
utrymme för samtal och diskussioner med läraren. Einarsson & Hultmans (1984) 
undersökningar visar på att hälften av pojkarnas taltid är på eget initiativ, det vill säga utan att 
ha fått ordet av läraren. Rollerna som eleverna intar redan i tidig ålder har en risk att 
förstärkas under hela skoltiden (Einarsson & Hultman, 1984).  
 
Den ojämna fördelningen av talutrymmet i klassrummet kan uppfattas som oroande då skolan 
ska vara en plats där läraren medverkar i att skapa samt upprätthålla könsmönster och 
genusrelaterade föreställningar bland eleverna. Undersökningar bland lärare visar dock på att 
lärare ofta uppfattar skolan som en könsneutral plats och att de i många fall betonar vikten av 
att de i första hand ser och behandlar sina elever som barn och inte utifrån vilket kön 
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respektive elev har (Gannerud, 2001. s. 17). Trots lärarnas intentioner att behandla alla elever 
lika tyder forskning på att det inte alltid stämmer. Molloy (1992) hävdar att hon genom sina 
studier observerat att lärare många gånger utgår ifrån det faktum att pojkar är aktiva och 
flickor är passiva. Hon menar att de ansågs vara medfödda egenskaper som inte skapats 
utifrån samhällets normer och egenskaperna kunde inte påverkas genom att lärarens attityd 
och didaktiska förhållningssätt förändrades (Molloy, 1992, s. 71). Delegationen för 
jämställdhet i skolan har undersökt hur jämställdheten i skolan ser ut mellan pojkar och 
flickor. I en sammanställd rapport (SOU 2009:64) framkommer att många lärare behandlar, 
bemöter och bedömer sina elever till stor del beroende på vilket kön de har, vilket ses som ett 
stort problem då läraren inte tar sitt ansvar för att arbeta med jämställdhet på allvar. Lärare 
betraktar flickor och pojkar som vitt skilda grupper, flickor betraktas som flitiga, lyhörda och 
hjälpsamma medan pojkar anses vara bråkiga, omogna och ointresserade (SOU 2009:64, s. 
156). 
 
Kelly (1988) konstaterar även hon att det förekommer skillnader i talutrymme mellan könen, 
det vill säga att lärare riktar mer uppmärksamhet mot pojkar än flickor i klassrummet. Pojkar 
är de som får mest taltid och mer tid till arbetsinstruktioner. Överlag spenderar lärare 44% av 
sin tid på flickor och 56% av tiden på pojkar (ibid, s. 13). Einarsson (2003) bekräftar de 
siffrorna, då hon i sin undersökning kom fram till liknande resultat (s. 106-107). Einarsson 
(2003, s. 72) hävdar att elever kommunicerar mer med läraren på lågstadiet än på mellan- och 
högstadiet. Pojkar interagerar generellt mer med läraren under lektionstid, vilket medför att 
flickorna inte får ta lika stor del av det gemensamma talutrymmet. Det utrymme pojkarna 
tar/får är dock inte alltid positiv. Läraren ger ofta ordet till pojkarna i tillrättavisande syfte då 
de inte lyssnar (Einarsson & Hultman, 1984, s. 170; SOU 2009:64). Anledningen till den 
ojämna fördelningen verkar inte ha att göra med att tjejer är mindre villiga till att delta i 
samtalsaktiviteter i klassrummet då flera studier visar på att flickor, oftare än pojkar, räcker 
upp handen och vill svara på lärarens frågor. Pojkar däremot har större tendens till att tala rakt 
ut eller få ordet tilldelat av läraren utan att själva begärt det (Einarsson & Hultman, 1984, s. 
170; Kelly, 1988). 

Flickors aktivitet ökar 

I nyare forskning har fler faktorer än elevernas kön tagits i beaktning för att få en mer tydlig 
och rättvis bild gällande fördelningen av talutrymmet bland eleverna. Nyare forskning tyder 
på att även faktorer som lärarens kön, klasstorlek och typ av skolämne har en betydande roll 
gällande hur talutrymmet fördelas mellan pojkar och flickor i klassrummet (Einarsson, 2003; 
Karlsson, 2003). I och med att andra faktorer har betraktas visar nyare forskning inte pojkars 
dominans i lika stor utsträckning som tidigare (Einarsson, 2003).  
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Einarsson (2003) har genom sina studier inom skolan uppmärksammat att flickors talutrymme 
i klassrummet tycks gynnas av mindre undervisningsgrupper. Hon menar att könsskillnaderna 
är större i undervisningsgrupper med 20 eller fler elever, till pojkarnas fördel. Ur ett 
jämställdhetsperspektiv skulle flickor därav tjäna mer på att gå i en skola med mindre 
undervisningsgrupper eftersom de då får större möjligheter att ta del av det gemensamma 
talutrymmet (Einarsson, 2003, s. 163).  
 
Karlsson (2003) hävdar att lärare interagerar med de elever som visar mest intresse under 
lektionen. Hennes undersökningar tyder på att pojkar är mer aktiva och visar större intresse 
inom naturvetenskapliga och samhällsvetenskapliga ämnen medan flickor tycks visa större 
aktivitet och intresse under exempelvis musiklektioner (s. 125). Nyare studier pekar på att 
flickor idag är generellt mer framträdande i klassrumssituationer och mer aktiva (Öhrn, 2002). 
Holm (2009) hävdar även hon att flickornas aktivitet i klassrummet har ökat. Det verkar som 
att flickor på senare år har börjat tagit mer utrymme i klassrummet, då de i högre grad än 
tidigare blivit mer aktiva i klassrumsdiskussioner samt fått ett ökat inflytande (s. 143). 
Einarsson (2003) menar att en anledning till att det verkar som att glappet mellan flickor och 
pojkars talutrymme i klassrummet minskat med åren är att tidigare forskning bidragit till att 
lärarna blivit mer medvetna och uppmärksamma kring den ojämna fördelningen. Tidigare 
forskning som Einarsson & Hultman (1984), Molloy (1992) och Kelly (1988), verkar alla ha 
influerat lärare till att bli mer medvetna i sitt förhållningssätt gällande att aktivt fördela 
talutrymmet jämnt i klassrummet. 

Lärarens taltid   

Det finns en minnesregel (figur 1) som påstår att en lärare normalt svarar för två tredjedelar 
av allt som sägs under en lektion. Eleverna får dela på resterande tid, det vill säga en tredjedel 
av den gemensamma taltiden. Av den tredjedel som återstår svarar pojkarna för två tredjedelar 
och flickorna får en tredjedel av elevernas talutrymme, vilket är blott en niondel av det totala 
talutrymmet i klassrummet (Einarsson & Hultman, 1984, s. 82).   
 

 
 Figur 1, tvåtredjedelsregeln. Omritad efter Einarsson & Hultman, 1984. 
 
Einarsson & Hultmans (1984, s. 82) undersökningar visar däremot att en lärare utnyttjar cirka 
75-80 procent av den totala taltiden i klassrummet, vilket är något mer än vad 
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tvåtredjedelsregeln indikerar. Hattie (2012, s. 102-103) har genom klassrumsobservationer 
och videoanalyser kommit fram till att en lärare i genomsnitt talar mellan 70 och 80 procent 
av den totala lektionstiden. Lektionerna är ofta utformade utifrån ett typiskt mönster, 
Initiering- respons- evaluering (IRE), vilket innebär att läraren först ställer frågor, sedan 
svarar eleven och sist utvärderar läraren svaret. Om lärare alltid följer IRE-mönstret leder det 
till att undervisningen håller en låg kognitiv nivå, vilket bidrar till att elevernas 
kunskapsutveckling blir lidande. Enligt en rapport från Skolinspektionen (2010, s. 7) är 
avsaknaden av reflektivt arbetssätt och aktivitet i undervisningen ett problem på många skolor 
och istället präglas undervisningen på skolorna till stor del av tysta och passiva elever och 
lärares envägskommunikation. Hattie (2012) hävdar att skolundervisningen bör ha mindre 
lärardominerad taltid. Istället bör läraren ägna mer tid till att lyssna till vad eleverna har att 
säga och sträva efter att ha en lärmiljö där fler elever deltar genom att samtala och reflektera 
under lektionerna (ibid. s. 102-103). 
 
Sammanfattningsvis dominerar lärare och pojkar generellt talaktiviteten i klassrummet och 
flickorna tar sig an rollen som tysta och passiva enligt tidigare forskning. Det finns dock 
nyare studier som tyder på att en viss förändring har skett. Det verkar som att flickor tagit/fått 
mer utrymme i det gemensamma talutrymmet, och att pojkars dominans inte är lika 
framträdande längre.  
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Teoretiska utgångspunkter 

I detta avsnitt presenteras studiens teoretiska perspektiv och centrala begrepp. Avsnittet 
innehåller också en inblick i hur dagens samhälle ser på vad som är typiskt kvinnligt 
respektive manligt. 

Kön eller genus? 

Studiens teoretiska perspektiv utgår från ett genusperspektiv. Köns- eller genusperspektiv är 
ett aktuellt och omdiskuterat ämne i samhället och ligger till grund för studiens utformning. 
Ett av skälen till samhällets relativt nya intresse för genusfrågor är den kvardröjande 
uppfattningen om att kvinnor och män har skilda förutsättningar och positioner i allmänhet. 
Att lyfta genusfrågan utgör en förstärkt observans i fråga om kvinnors och mäns oegentliga 
villkor (Socialstyrelsen, 2004, s. 9).  
 
Begreppet genusperspektiv har i dagens samhälle blivit ett samlingsord för kvinnor och mäns 
olikheter när det kommer till samhälleliga och kulturella roller (Socialstyrelsen, 2004, s. 7). 
Ordet kön används då man pratar om män och kvinnors biologiska skillnader medan ordet 
genus innefattar både de sociala, samhälleliga, kulturella och biologiska aspekterna (Månsson, 
2000, s. 88-89). Det komplexa ordet genus kan också ses som en skapad kulturell 
maktordning mellan könen. Det vill säga de föreställningar vi i dagens samhälle har om vad 
som är kvinnligt och manligt (Ambjörnsson, 2003, s. 12). Ordet genus är alltså en social 
konstruktion som vi människor skapat för att kunna beskriva skillnader och maktordningar.  
 
Just maktordningar avspeglas i många yrken i dagens samhälle. Skolan är ett typisk sådant 
yrke där maktordningar förändrats med tiden. Skolyrket förändrades från att ha varit en 
domän för män till att nu vara en domän för kvinnor. Det här beror främst på våra 
föreställningar om manliga och kvinnliga yrken samt våra föreställningar om könens olika 
egenskaper. Skolan styrs och domineras av kvinnor på grund av att det i samhället anses vara 
ett kvinnligt yrke. Ett yrke som innefattar omvårdnad och omsorg där det kvinnliga könets 
egenskaper anses som mer passande än det manliga könets egenskaper (Connell, 2003, s. 58).  

Barn i fokus 

Kön eller genus har även fast det inte varit omnämnt alltid funnits och påverkat pedagogiken i 
skolan. Till skillnad från vuxna så benämns sällan barnet efter kön. Flickor och pojkar går 
istället under ett samlingsnamn och benämns som barn. Samlingsnamnet är i teorin 
könsneutral men Månsson (2000) beskriver i sin avhandling att det just är i skolan som barnen 
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tillägnar sig attityder och förhållningssätt till sina framtida könsroller i samhället (s. 55). Barn 
lär sig genom att se och höra från vuxenvärlden, därav överförs vuxnas föreställningar om 
genusroller till barnen. Vuxna märker många gånger omedvetet ut genusgränserna i sättet att 
till exempel klä sig själva och sina barn, i sättet det väljer att tala till flickor respektive pojkar 
och valet av lekar samt aktiviteter (Connell, 2003, s. 26).  
 
Skolan har långt tillbaka i vår historia haft som mål att institutionalisera konstruktion av olika 
köns- eller genusordningar. Idag ser skolans mål något annorlunda ut när det kommer till att 
forma elever. Wernersson (2007) hävdar att dagens läroplaner starkt betonar att vi ska arbeta 
med att främja olikheter istället för att som förr forma olikheter. Genusperspektivet har under 
åren sakta men säkert vuxit fram i skolan genom olika pedagogiska mål som detta 
(Wernersson, 2007, s. 16).  
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Syfte och frågeställningar 

Studiens syfte är att beskriva hur en aspekt av jämställdheten i den svenska skolan ser ut 
genom att studera hur talutrymmet i förskoleklass är fördelat bland elever och lärare. Vi vill 
dels undersöka hur talutrymmet fördelas elever emellan och om det skiljer sig mellan pojkar 
och flickor i klassrummet, men även hur det är fördelat mellan lärare och elever.    
Undersökningen grundar sig i följande frågeställningar: 
• Hur är talutrymmet fördelat mellan flickor och pojkar i klassrummet? 
• Hur ser fördelningen ut mellan lärare och elever? Vilken part svarar för störst 
talutrymme?  
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Metod  

Kapitlet innehåller metod för datainsamling, val av observationsmaterial, dokumentation av 
datainsamling, forskningsetiska principer, urvalet av medverkande personer och 
skolor,  databearbetning och analysmetod, reflektion över metoderna samt studiens validitet, 
reliabilitet och generaliserbarhet.  

Metod för datainsamling 

För att beröra syftet och behandla studiens frågeställningar, valde vi två olika 
tillvägagångssätt för att samla in data. Första tillvägagångssättet för datainsamlingen gjordes 
genom en observationsstudie. Vi besökte en grundskola, där vi observerade hur talutrymmet 
fördelades i två olika klasser. Observationsstudien hade ett genusperspektiv, det vill säga att 
vi tittade på hur talutrymmet fördelades mellan pojkar och flickor. Vi tittade även på hur 
talutrymmet fördelades mellan lärare och elever. Det andra tillvägagångssättet av metod för 
datainsamlingen var filminspelning. Filminspelningen skedde i samband med observationen 
och syftet var att dokumentera det vi såg för att sedan kunna gå tillbaka och kontrollera den 
insamlade datan. Avsikten med att använda två olika metoder för datainsamling till studien 
var för att få en större reliabilitet. Det vill säga få en bättre mätnoggrannhet och tillförlitlighet 
för att öka kvalitetet på studien (Stukát, 2011, s. 133). 

Osystematisk observation 

Vi valde att utföra en fältundersökning i samband med observationerna och filminspelningen. 
Observationerna bidrog till att vi som observatörer kunde föra anteckningar angående vilket 
kön som talade, då det kan vara svårt att avgöra om det är en pojke eller flicka som talar på 
filminspelningen. Vi observerade elever och lärare i sina naturliga och sociala sammanhang 
(Larsen, 2009, s. 89). Observationerna utfördes under ett lektionstillfälle i en förskoleklass i 
två olika klasser. Lektionerna som observerades var inte baserade på ämne utan läraren fick 
fria händer i valet av ämne och utformning av lektion. Tiden för genomförandet var 40 
minuter per klass, vilket kändes rimligt med den tidsbegränsning vi hade för utförandet. Valet 
av metod grundades till stor del på att vi som observatörer ville ha en så liten påverkan i 
klassrumsmiljön som möjligt och på så sätt minska vår påverkan av studiens resultat. Vi 
placerade oss därför längst bak i klassrummet som icke-deltagande observatörer utan att 
interagera med eleverna (Larsen, 2009, s. 91).  
 
Någon form av observationsschema eller kategorischema valde vi att inte använda. Istället 
fördes löpande enskilda protokoll (Stukàt, 2011, s. 56) där vi kontinuerligt observerade vad vi 
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såg och upplevde angående hur talutrymmet fördelades i klassrummet mellan lärare- elever 
och flickor och pojkar. Valet av metod grundades även på att vi ville samla reell data. Med 
reell data menas pålitlig och faktisk information som gör studien mer sanningsenlig. Stukát 
(2011) menar att använda sig av observation som metod är mest adekvat för att undersöka hur 
människor gör och inte vad de säger att de gör (s. 55). Då skolor ofta ger uttryck för att vara 
könsneutrala institutioner, där lärare vill tro sig betona individuella egenskaper framför 
könsrelaterade skillnader (Gannerud, 2001, s. 17), var det relevant att använda observation 
som metod för att undersöka det faktiska talutrymmet i de klasser vi besökte.   

Dokumentation av datainsamling 

För att sammanställa utfallet av observationerna valde vi att dokumentera via film. En 
filmkamera installerades längst bak i klassrummet efter godkännande av alla berörda parter: 
de vill säga, rektor, klassföreståndare, vårdnadshavare samt elever. Datainsamling via 
filminspelning medför både nackdelar och fördelar, vilka vägdes tungt mot varandra. En stor 
nackdel är att både elever och lärare kan agera annorlunda under omständigheterna att de vet 
att de blir filmade (Stukàt, 2011, s. 56). Det gör att utfallet av studiens resultat påverkas och 
pålitligheten kan ifrågasättas. Stukàt (2011) menar att det bör finnas en invänjningsperiod när 
man använder film som val av datainsamling. Invänjningsperioden gör de observerade 
personerna mer vana och blir på så sätt mindre medvetna och störda av dokumentationen 
(ibid, s. 57). Fördelen med filminspelning som dokumentation är att vi i efterhand kan gå 
tillbaka och se på materialet igen och på så sätt blir utfallet samt resultatet säkrare (Larsen, 
2009, s. 94). Metoden ansågs också som den minst tidskrävande, efter att exempelvis ha 
jämfört med ett observationsschema.  

Urval 

Studien om talutrymme i klassrummet avgränsades åldersmässigt. Den åldersmässiga 
avgränsningen gjordes då två olika förskoleklasser valdes ut för att delta i studien. 
Geografiskt sett hade det varit önskvärt att utföra studien i olika kommuner och på olika 
skolor. Tanken med den geografiska avgränsningen var att se om talutrymmet i klassrummet 
skiljde sig åt beroende på skolans och/eller kommunala styrning. Tyvärr fick vi inte 
möjligheten att utföra studien på två olika skolor och i två olika kommuner, då vi inte fick 
någon respons i våra försök att upprätta kontakt med ett flertal lärare via mail. Önskvärt skulle 
även varit att besöka skolan vid fler tillfällen, men tidsbristen begränsades oss till att enbart 
utföra studien vid ett tillfälle i de två klasserna.  

Genomförande och undersökningspersoner 

Studien utfördes slutligen på en skola i två olika klasser där redan etablerade kontakter fanns. 
Klassföreståndarna kontaktades i första hand för ett godkännande om att få ta del av 
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klassrumsverksamheten. Rektorn kontaktades sedan i andra hand för ett tillstånd att utföra 
studien på skolan. Sist i processen kontaktades vårdnadshavare till eleverna i de berörda 
klasserna via ett informationsbrev (Bilaga 1) och en medgivandeblankett (Bilaga 2).  
Förskoleklass 1 bestod av 26 stycken elever och förskoleklass 2 bestod av 28 stycken elever. 
Av eleverna i klass 1 var det enbart 12 stycken där vårdnadshavarna givit sitt medgivande och 
i klass 2 var det 14 stycken. Majoriteten av de elever från klass 1 som medverkade  i studien 
var flickor, fördelningen var sju stycken flickor och fyra stycken pojkar. I klass 2 var 
könsfördelningen jämnare, eleverna bestod där av sju stycken flickor och sex stycken pojkar.  

Forskningsetiska principer 

Observation och film har utförts i enlighet med vetenskapsrådets forskningsetiska principer 
(Vetenskapsrådet, 2004): 

Informationskravet – Forskaren skall informera de av forskningen berörda om den 
aktuella forskningsuppgiftens syfte (s. 7). 

Samtyckeskravet – Deltagare i en undersökning har rätt att själva bestämma över sin 
medverkan (s. 9). 

Konfidentialitetskravet – Uppgifter om alla i en undersökning ingående personer skall 
ges största möjliga konfidentialitet och personuppgifterna skall förvaras på ett sådant 
sätt att obehöriga inte kan ta del av dem (s. 12). 

Nyttjandekravet – Uppgifter insamlade om enskilda personer får endast användas för 
forskningsändamål (s. 14). 

Principerna ovan följs för att skydda studiedeltagarnas identiteter. Ett informationsbrev 
framställdes för att informera deltagarna i studien om deras rätt att avsluta sin medverkan, att 
materialet hanteras och förvaras på sådant sätt att ingen obehörig kan ta del av den, att studien 
är avskilt från personuppgifter samt att eleverna ska vara medvetna om att studien utförs. 
Informationsbrevet lämnas till vårdnadshavare för elever i klassen, vårdnadshavare samt elev, 
om möjligt, signerade ett medgivande att de tagit del av informationen samt sitt medgivande 
till deltagande i studien.  

Databearbetning och analysmetod 

Data samlades in från filminspelningarna vid observationstillfället. Fokuset av den data som 
samlades in låg på hur talutrymmet fördelas mellan pojkar och flickor samt hur talutrymmet 
fördelas mellan lärare respektive elever. Insamlingen av datan gick ut på att vi i efterhand såg 
på filminspelningen och klockade hur länge varje part talade under lektionen. I den talade 
tiden ingick all konversation riktat till hela gruppen, konversation mellan två eller flera parter 
och störande talaktivitet. Analysen av datainsamlingen från filminspelningen gjordes via ett 
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registreringsschema (Bilaga 3). I registreringsschemat markerades det hur många minuter 
varje part pratade under lektionen. Under respektive spalt antecknades det hur länge lärare, 
pojkar eller flickor talade under lektionen. Observera att det inte var antalet gånger som 
räknades utan längden på talutrymmet. Stukát menar att observera efter ett 
registreringsschema är lämpligt att använda när man vet vad man vill observera och när man 
på förhand vet vilka beteende man är intresserad av att studera (2011, s. 58).  
 
Registreringsschemat sammanställdes därefter och skrevs om i procent för att göra det mer 
överskådligt. En jämn fördelning av talutrymmet skulle innebära att eleverna borde ha ordet 
50 procent av tiden och läraren 50 procent av tiden. Av elevtiden borde sedan flickorna ha 
ordet 50 procent av tiden respektive pojkarna 50 procent. Resultatet sammanställdes sedan 
genom att jämföra den jämnt beräknade fördelningen med utfallet studien visade. 

Reliabilitet och validitet 

Studien har både styrkor och svagheter som vi är väl medvetna om. Studien har en relativt hög 
reliabilitet, då kombinationen av filminspelning och registreringsschemat gör att vi i efterhand 
kan kontrollera våra resultat av observationerna. Reliabiliteten kan dock ifrågasättas om 
utfallet påverkas av att personerna som deltog i studien agerade annorlunda under 
omständigheterna att de vet att det blivit filmade (Stukàt, 2011, s. 57). Tillförlitligheten av 
registreringsschemat minskar då något i reliabilitet. Reliabilitetsbristerna kan också återfinnas 
i det observerade personernas dagsform. Om en person har en dålig dag kan det påverka hur 
mycket talutrymme denna person tar under observationstillfället, vilket i sin tur kan bidra till 
att kvaliteten på mätningen blir lägre. För att försöka öka noggrannheten och reliabiliteten i 
undersökningsmetoden har vi gjort vad Stukàt kallar för test-retest-metoden (2011, s. 134). 
Med det menas att vi har upprepat mätningen då vi observerat två olika klasser vid två skilda 
tidpunkter. Eftersom de två olika mätningar är oberoende av varandra och kan vi jämföra 
utfallet av mätningarna och på så sätt öka reliabiliteten av studien. Avslutningsvis skulle 
reliabiliteten öka om omfattningen av observationen var större, innehållande fler personer och 
klasser.  
 
I studien använde vi oss av observation som är en kvantitativ metod, för att utföra 
undersökningen. Det vill säga att vi undersökte och samlade in data om talutrymme som var 
mätbar. För att kunna få fram ett rättvist resultat behövde vi konstruera ett mätinstrument som 
mäter de vi i studien avsåg att mäta. Ett registreringsschema utformades där det markerades 
hur länge varje part talade under lektionen.  
 
Validitet är ett begrepp som används när man diskuterar om ett mätinstrument mäter det den 
avser att mäta eller inte (Stukàt, 2011, s. 134). Vårt registreringsschema hade relativt hög 
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reliabilitet men validiteten kan ifrågasättas. Validiteten blir tvivelaktig då mätningen inte 
täcker helt vad vi syftar till. Vi vill veta hur talutrymmet fördelas i  klassrummet men då 
många vårdnadshavare valt att avböja för sitt barns medverkan i studien kunde vi enbart 
avläsa data utifrån halva klassen. Ytterligare en felkälla som kan påverka validiteten i 
undersökningen är beroende på hur ärliga både elever och lärare är när vi finns med i 
klassrummet. Vanligtvis beter och uppträder sig människor annorlunda när de vet att de 
granskas (Stukàt, 2011, s. 135). 
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Resultat och analys 

Under kommande kapitel kommer resultaten från all insamlad data att redovisas och sedan 
analyseras. Observationerna redovisas och förklaras med hjälp av en tabell där studiens 
resultat framgår samt hur många som deltog i studien.   

Resultat av klassrumsobservationerna  

Observationerna har påvisat stora skillnader i de två förskoleklasserna, men vi har även 
kunnat observera vissa likheter. Vår insamlade data och resultat visas nedan i Tabell 1 och 
Tabell 2. 
 
Tabell 1. Hur det totala talutrymmet var fördelat i klass 1. 

 Antal Talutrymme 
(min) 

Talutrymme 
(%) 

Talutrymme 
/elev (min) 

Lärare 1 17,68 44 - 
Pojkar 4 9,07 22 2,27 
Flickor 7 13,65 34 1,95 
 
 

Tabell 2. Hur det totala talutrymmet var fördelat i klass 2.  

 Antal Talutrymme 
(min) 

Talutrymme 
(%) 

Talutrymme 
/elev (min) 

Lärare 1 23,17 85 - 
Pojkar 6 3 11 0,5 
Flickor 7 1,17 4 0,17 
 

Resultaten från observationerna visar på att det totala talutrymmet i klass 2 var på 27 minuter 
och 20 sekunder. Det var beräknat på lärarens, pojkarnas samt flickornas gemensamma och 
sammanlagda taltid. Observationen i klass 1 resulterade i att det totala talutrymmet var 40 
minuter och 24 sekunder under lektionstillfället, vilket innebär att den totala taltiden var 
längre än den faktiska lektionen som var 40 minuter lång. Anledningen är att i det totala 
talutrymmet inkluderas all konversation och störande talaktivitet som skedde under 
lektionstillfällena och att det ibland förekom att vissa parter talade samtidigt. Störande 
talaktivitet innefattar aktiviteter där elever tar talutrymme genom att sjunga, tala för sig själv, 
avbryter när någon annan talar eller viskar med grannen. Störande talaktivitet från någon part 
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eller att observationspersonerna talade samtidigt bidrog till att den totala taltiden ökade. I 
båda de observerade klasserna förekom det att både pojkar och flickor bidrog till störande 
talaktivitet, dock med en viss dominans från pojkarnas håll.  
 
Under de två observationerna gjordes även noteringar i registreringsschemat vid de tillfällen 
då eleverna talade rakt ut, viskade med sina kamrater utan att de fått ordet av läraren samt de 
tillfällen då eleverna fick en tillsägelse av läraren. I klass 1 inträffade något av detta vid 
sammanlagt 16 tillfällen under lektionens gång, pojkarna svarade för 11 av dessa och för 
flickorna skedde det fem gånger. I klass 2 observerades liknande resultat, pojkarna ”störde” 
lektionen vid 13 tillfällen jämfört med flickorna, som avbröt lektionen vid fem tillfällen.  
 
I klass 1 talade läraren sammanlagt i 17 minuter och 41 sekunder, vilket motsvarar 44 procent 
av det totala talutrymmet i klassrummet vid observationstillfället. Eleverna utnyttjade 
tillsammans 22 minuter och 43 sekunder av den totala tiden. Av elevernas taltid svarade de 
fyra pojkarna som grupp för 40 procent och flickorna som var sju stycken, svarade för 60 
procent av tiden. Läraren i klassen försökte vara noga med att låta alla elever berätta något vid 
minst ett tillfälle under lektionen gång. En stor del av eleverna, både flickor och pojkar 
verkade vara vana vid att uttrycka sig verbalt och talade gärna länge och väl då de fick ordet 
av läraren. Varje elev fick i tur och ordning en egen stund till att berätta om sina erfarenheter 
kring ämnet som diskuterades under lektionen, därav glömdes ingen elev bort och alla fick 
komma till tals.  
 
I klass 2 observerades något andra tider. Vid observationstillfället hade klass 2 en svenska-
lektion där de tränade på ord som rimmar. Läraren ställde frågor och eleverna svarade oftast 
med enordsmeningar och använde sig sällan av fullständiga meningar där de motiverade sina 
svar. Att eleverna talade mer än någon enstaka sekund var sällsynt, det skedde i princip endast 
vid tillfällen då läraren ställde följdfrågor eller bad dem förklara mer ingående hur de tänkte 
och utveckla deras svar. Ordet tilldelades de elever som genom handuppräckning visade att de 
ville svara. De eleverna som inte självmant räckte upp handen fick inte möjlighet att visa vad 
de kunde kring ämnet. Lektionens upplägg ledde det till att läraren svarade för största delen 
av talutrymmet, nämligen 23 minuter och 10 sekunder. Eleverna talade avsevärt mindre. De 
sju flickorna talade sammanlagt 1 minut och 10 sekunder jämfört med pojkarna som stod för 3 
minuter av taltiden, trots det faktum att de var en färre. Eleverna stod för 15 procent av det 
totala talutrymmet medan läraren stod för hela 85 procent. Av elevernas gemensamma taltid, 
svarade pojkarna för 72 procent och flickorna för 28 procent. 



 

 25 

Analys av resultat 

De observerade förskoleklasserna tillhör samma arbetslag men pedagogiken och lektionernas 
utformning skiljer sig markant åt.  Mellan tabell 1 och tabell 2 kan vi utläsa en stor skillnad i 
elevernas talutrymme vid lektionstillfällena. Skillnaden beror på att klasslärare 1 lägger stor 
vikt vid att involvera alla elever i lektionen och låta dem berätta. Klasslärare 2 lägger istället 
fokus vid att få eleverna att lyssna och i princip enbart svara på de frågor som läraren ställer. 
De två olika typerna av lektioner har bidragit till att ena klassens elever hade ett gemensamt 
talutrymme på totalt cirka 23 minuter medan den andra klassens elever enbart hade ett 
talutrymme på totalt cirka 4 minuter.  
 
Klasslärarna anser vi varit rättvisa i sin fördelning av det gemensamma talutrymmet mellan 
könen. I klass 1 fördelade läraren ordet rättvist mellan alla elever oberoende om det räckte 
upp handen eller inte. Medan läraren i klass 2 fördelade ordet rättvist mellan de elever som 
enbart räckte upp handen. Som tidigare forskning påvisat är det pojkarna som dominerar 
talutrymmet i båda klasserna. Sett till hur varje elevs taltid är på individnivå, visar det sig att i 
klass 1 talar en kille i genomsnitt 2 minuter och 16 sekunder medan flickorna i samma klass 
talar 1 minut och 57 sekunder. I klass 2 ser vi liknande resultat som påvisar pojkarnas 
dominans. Varje enskild pojke i klass 2 talar i genomsnitt 30 sekunder medan en flicka i 
klassen har en genomsnittlig taltid på 10 sekunder. 

 
I tabellerna ser vi också att det varierar stort mellan de två klasserna i vilken grad lärarna tar 
plats i talutrymmet. Som tabell 1 utvisar så är fördelningen i  klass 1 relativt jämn mellan 
elever och lärare. Läraren har ett talutrymme på cirka 18 minuter och eleverna i klassen på 
cirka 23 minuter. Resultatet blir att eleverna endast har 5 minuters mer talutrymme än läraren. 
I klass 2 är fördelningen betydligt mer ojämn. Läraren står för hela 23 minuter och eleverna 
för knappa 4 minuter. Resultatet visar på en ojämn fördelning då klassläraren tar hela 19 
minuter mer än sina elever av det gemensamma talutrymmet. 

 
Resultaten pekar på att pojkarna i högre utsträckning än flickorna talar rakt ut, avbryter när 
andra talar eller “viskar” med grannen.  Resultaten tyder även på att pojkarna visar en större 
tendens på att få tillsägelse av läraren. Viktigt att påpeka är dock att det inte gäller alla pojkar 
utan att det snarare var en eller två pojkar som uppvisade dessa beteenden. Som synes hände 
det även att flickor i klasserna fick tillsägelse av läraren eller viskade med sin granne,  dock 
endast hälften så många som pojkarna. Resultatet kan sättas i relation till uppsatsens 
teoretiska utgångspunkter på flera plan. Ett avseende är om pojkarna blir mer “stökiga” och 
flickor mer “lugna” för att barnen tillägnar sig attityder och förhållningssätt utifrån samhället 
syn på deras framtida könsroller (Connell, 2003, s. 26). Det vill säga att de vuxnas 
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föreställningar om genusroller överförs till barnen och möjligheten finns att vi kan utläsa 
tendenser av detta i resultatet.  
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Diskussion 

Under det här kapitlet presenteras en diskussion kring studiens metod och resultat med 
koppling till tidigare forskning. Kapitlet innefattar även våra egna tankar och åsikter kring 
resultaten.  

Metoddiskussion  

Under arbetets gång i utformandet av observationsstudien har vi ställts inför ett flertal 
svårigheter samt stött på motgångar. En stor motgång var avsaknaden av respons i försöken 
att upprätta kontakt med ett flertal skolor och lärare. Intresset för att delta i studien var liten 
och vi fick intryck av att ett flertal lärare inte ville bjuda in oss i klassrummet. Klasslärarna 
som blev tillfrågade fick i samband med förfrågan tillgång till information om studien via ett 
informationsbrev. Informationen om att vi kommer att observera fördelningen av talutrymmet 
tror vi upplevdes som skrämmande av många lärare. Vi förde därför en diskussion angående 
hur vi på något sätt skulle kunna kringgå problemet och fann en alternativ lösning. Larsen 
(2007) beskriver att en observation kan antingen vara öppen eller dold. Vid en dold 
observation informeras inte deltagarna om studiens syfte eller område. Den här typen av 
observation kan användas när det bedöms som nödvändigt att undersökningen är dold för att 
kunna genomföra studien (s. 91). I vårt fall skulle en dold observation säkerligen underlättat 
vår undersökning men inte vara nödvändig. Utifrån de etiska problem som en dold 
observations väcker, som till exempel att deltagarna blir förda bakom ljuset skulle vi också 
behövt frångå vetenskapliga rådets etiska principer om samtyckeskrav och informationskrav. 
Valet blev därför att hålla oss till grundidén och  genomföra en öppen observation.  
 
Genomförandet av observationerna i förskoleklasserna gick enligt oss förvånansvärt bra. 
Metodvalet att dokumentera via film, för att sammanställa utfallet av observationerna var ett 
orosmoment. Då vi inte ville att utfallet av studiens resultat skulle påverkas av att deltagarna 
visste att de blev filmade. Som icke deltagande observatörer upplevde vi att deltagarna under 
lektionens gång blev mindre medvetna och störda av filminspelningen. Inspelningen var till 
en stor fördel för oss senare i analysbearbetningen av studien, då vi i efterhand hade möjlighet 
att gå tillbaka och se på materialet igen för att säkerhetsställa vårt resultat.  
 
Ytterligare en svårighet vi ställdes inför under arbetet var kampen mot klockan. Den 
begränsade tidsåtgången avgränsade oss till valet av skola och observationstillfällen. Hade vi 
haft mer tid, skulle vi kunnat avvakta för ytterligare respons från skolor och lärare som ännu 
inte hade svarat innan observationstillfället ägde rum. Tidsbristen tvingade oss också till att 
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välja skola och klass där etablerade kontakter redan fanns. Detta istället för att välja att utföra 
studien på den skola och i den klass som var mest relevant utifrån studiens syfte och 
frågeställning. Hade mer tid funnits till vårt förfogande hade det varit önskvärt att besöka 
klasserna vid flera olika tillfällen för att se om observationerna visar på något särskilt mönster 
vad gäller talutrymmet i klassrummet eller om det helt enkelt bara var tillfälligheter. Men 
tidsbristen begränsade oss till att enbart utföra observationerna vid ett tillfälle i de två 
klasserna. 

Resultatdiskussion  

Skolan har länge varit en plats där vikten av jämställdhet mellan könen är något som betonas 
både i läroplanen och i skolans likabehandlingsplan. Studiens syfte har varit att beskriva hur 
en aspekt av jämställdheten i skolan är genom att studera vilken part som tar störst del av 
talutrymmet i klassrummet. I aktuell studie har talutrymmet i  klassrummet undersökts för att 
se om det skiljer sig beroende på elevernas kön. Vi har även behandlat lärarens del av 
talutrymmet i klassrummet, då läraren har en central del i hur undervisningen genomförs och 
fördelningen av det gemensamma talutrymmet. I och med att omfattningen av vår egen studie 
är liten, har det varit svårt att dra några konkreta slutsatser utifrån resultaten. Vår insamlade 
data kan däremot jämföras och diskuteras utifrån resultat som framkommit i tidigare 
forskning. 
Vi anser det vara otroligt viktigt att samtliga lärare och pedagoger som arbetar inom 
skolväsendet aktivt arbetar för jämställdhet inom skolan och i samhället samt försöker 
motverka att traditionella könsskillnader uppkommer. Skolans uppdrag är tydligt vad gäller 
att ge flickor och pojkar samma rättigheter och möjligheter till utbildning. Om skolan ska vara 
en jämställd plats anser vi det vara viktigt att låta alla elever komma till tals i klassrummet på 
lika villkor och att de behandlas utifrån samma premisser och inte utifrån vilket kön de har. 
Som vi nämnde i inledningen har vi uppfattningen av att det inte alltid är lika självklart för 
alla, vilket är något som bekräftas av både “Delegationen för jämställdhet i skolan” (2009) 
och Molloy (1992). Under våra observationer uppmärksammade vi att båda lärarna försökte 
fördela ordet jämnt mellan flickor och pojkar samt visade på ett medvetet förhållningssätt vad 
gäller genus- och könsskillnader, i ena klassen något mer än den andra. Vi är övertygade om 
att det är som Einarsson (2003) talar för, att tidigare forskning har upplyst fler lärare om den 
ojämna fördelningen av talutrymme som förekommer i våra svenska skolor. Det har i sin tur 
bidragit till att lärare idag försöker ha ett mer medvetet förhållningssätt kring problemet och 
att många aktivt arbetar för en mer jämställd skola. 
Våra klassrumsobservationer pekar på att pojkar som grupp generellt dominerar talutrymmet, 
vilket överensstämmer med resultat från tidigare forskning inom ämnet. Pojkarnas dominans 
visas dock inte i samma utsträckning hos de två klasser vi har observerat. Därav kan vi inte 
bekräfta tvåtredjedelsregeln på eleverna, som Einarsson & Hultman (1984, s. 82)  skriver om i 
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sin undersökning, fullt ut. I klass 1 svarade flickorna som grupp för 60 procent av elevernas 
talutrymme och pojkarna för 40 procent, och i klass 2 var fördelningen 72 procent för 
pojkarna respektive 28 procent för flickorna. I och med den fördelningen går det bara att 
applicera tvåtredjedelsregeln i klass 2 där pojkarna klart och tydligt dominerade bland 
elevernas talutrymme. Med tanke på att flickorna var fler än pojkarna i båda klasserna valde 
vi att också se över hur fördelning var på individnivå. Då visade det sig att varje enskild pojke 
i genomsnitt talade mer än en enskild flicka. I klass 1 var fördelningen betydligt jämnare än i 
klass 2. Vår uppfattning är att det grundar sig i att pojkarna som grupp visade en större 
tendens till att tala rakt ut utan att räcka upp handen och viskade med en kompis under 
lektionerna. 

 
Enligt Einarssons forskningsstudie (2003) har klasstorleken en viss betydelse gällande hur 
talutrymmet fördelas i klassrummet (s. 163). Hon hävdar att flickor gynnas av mindre 
undervisningsgrupper. Vår studie talar både för och emot denna teori. De klasser som vi 
besökte hade max 13 elever närvarande vid observationstillfället, vilket ses som en liten 
grupp. Trots den lilla gruppen visade det sig i en av klasserna, att flickor fick betydligt mindre 
talutrymme än pojkarna. Vår teori angående detta utfall kopplar vi samman till de vi tar upp 
under rubriken teoretiska utgångspunkter, att samhällets attityder och förhållningssätt till olika 
könsroller avspeglas på barnen. Det faktum att pojkarna i en av klasserna fick/tog betydligt 
mer talutrymme i klassrummet kan bero på att de har lärt sig detta beteende från vuxnas 
föreställningar om det manliga könet. Vuxnas omedvetna genusföreställningar om att till 
exempel män ska ta större plats i samhället genom att bland annat höras mer än kvinnor 
avspeglas på barnen och det kan vara det vi återser i skolans miljö.  
 
Vi tror  också att mindre undervisningsgrupper är något som skulle kunna gynna alla elever, 
både pojkar och flickor. Genom att ha mindre undervisningsgrupper är det färre elever som 
behöver “slåss” om utrymmet och uppmärksamheten från läraren vilket skulle göra det lättare 
för varje enskild elev att få sin röst hörd. Vi tror att barn som i klassrummet får möjlighet och 
utrymme till att uttrycka sig verbalt bidrar till mer självsäkra barn, som får känna sig 
betydelsefulla vilket i sin tur leder till att barnen utvecklas både kunskapsmässigt och som 
enskilda individer.   
 
Vi anser att läraren har en viktig roll i att påverka och fostra elevernas världsbild angående 
genus.  De val som en lärare gör när hen planerar sin undervisning utifrån innehåll och metod 
påverkar elevernas bild av omvärlden. Det vill säga att det är viktigt att läraren både 
undervisar om genus samt har ett genomgående genustänk i sina handlingar gentemot 
eleverna. Det är därför viktigt att som lärare vara medveten över sina val samt vara medveten 
om vilket budskap man vill sända till sina elever. Om elever redan i tidig ålder får lära sig att 
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pojkar och flickor behandlas olika kan det ge konsekvenser för deras attityder gentemot 
genus- och könsroller. 
   

Lärarens talutrymme 

Resultaten från vår studie visade på stora skillnader i de båda klasserna gällande fördelning av 
talutrymmet mellan lärare och elever i klassrummet. I klass 1 var talutrymmet mellan elever 
och lärare relativt jämnt fördelat, vilket visar på att tvåtredjedelsregeln (Einarsson & Hultman, 
1984, s. 82) inte är applicerbar i alla klassrumssituationer. Läraren stod för 44 procent av 
talutrymmet och eleverna svarade för hela 56 procent, vilket inte förekommer särskilt ofta om 
man ska se till tidigare forskning där läraren generellt upptar två tredjedelar av det totala 
talutrymmet. Viktigt att ta i beaktning i just den här situationen är, precis som vi nämnt 
tidigare under resultat, att lektionen var utformad på så vis att fokus låg vid att låta eleverna 
berätta om sina erfarenheter. Det medförde att större delen av lektionens talutrymme 
tilldelades eleverna istället för läraren. Vi anser att det var ett bra upplägg på lektionen, just 
för att läraren lyckades att motivera i princip alla elever till att, mer eller mindre, uttrycka sig 
verbalt och vara aktiva under lektionen. Lektionen vara upplagd på så sätt att läraren tog ett 
steg tillbaka och ställde öppna frågor till eleverna. Eleverna i sin tur gavs då större möjlighet 
och utrymme till att samtala och utveckla sina svar, vilket stämmer överens med hur Hattie 
(2012) anser att skolundervisningen bör vara. Observationen i klass 2 visade däremot på helt 
andra resultat. Den lektionen visar på en mer traditionell fördelning av talutrymmet där 
läraren står för hela 85 procent, vilket stämmer bra överens med vad Einarsson & Hultman 
(1984) och Hattie (2012) nämner i sina studier, att läraren utnyttjar runt 70- 80 procent av den 
totala taltiden.  
 
Tidigare forskning och vår studie påvisar att dagens skola tyvärr fortfarande har brister 
gällande jämställdhet trots det faktum att kravet på en jämställd skola har funnits med i 
skolans läroplaner de senaste 50 åren. Flickor och pojkar, kvinnor och män behandlas 
fortfarande inte utifrån samma premisser, och traditionella könsroller lever fortfarande kvar, 
både inom skolan och ute i samhället.  Det är därför otroligt viktigt att alla, både lärare och 
elever, arbetar för att motverka att traditionella könsmönster skapas och upprätthålls inom 
skolan.  
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Konklusion 

Under det här kapitlet presenteras de slutsatser som vi kommit fram till utifrån vår 
undersökning samt våra tankar kring vidare forskning. 
 
Vår studie tyder på att pojkar som grupp har en viss antydan till dominans vad gäller 
klassrummets talutrymme, dock inte lika stor som tidigare forskning har påvisat. Vi har under 
arbetets gång fått uppfattningen av att lärare på senare år verkar visa en större medvetenhet 
kring problematiken att ha en ojämn fördelning av talutrymmet inom skolan och vikten av att 
man som lärare verkligen försöker fördela det lika mellan könen. Då vår studie var så pass 
liten, med få deltagare, har det varit svårt att dra någon generell slutsats som skulle gälla över 
hela landet. Trots studiens ringa omfattning har vi fått en inblick i hur talutrymmet fördelas i 
dagens klassrum mellan pojkar och flickor, där våra resultat tyder på att pojkar fortfarande 
dominerar i klassrumssituationer och flickorna tyvärr verkar ta ett steg tillbaka. Ytterligare 
forskning inom området krävs för att få mer övergripande och tydligare resultat som täcker 
större områden. Att försöka bryta traditionella könsmönster som funnits inom skolan och i 
samhället under så pass många år är förmodligen mer komplext än vad många kanske tror. 
Därav är det viktigt att fortsätta upplysa människor om de könsmönster som skapas i vårt 
samhälle och framhäva  problematiken som det kan innebära ur ett jämställdhetsperspektiv. 
Vi  anser det vara viktigt att jämställdhetsfrågor kommer på tal hos barn redan i tidig ålder för 
att tidigt få en möjlighet till att motverka att könsskillnader uppkommer.  

Vidare forskning  

Observationsstudien gav intressanta resultat och indikerar på att pojkar tar mer talutrymme i 
klassrummet, men för att kunna bekräfta resultatet behövs en större och bredare studie. 
Tydligare resultat skulle kunna presenteras med en större studie där talutrymmet i fler skolor 
och klassrum observeras och undersöks. En större studie tar tid och därför behövs det en 
mindre snäv tidsåtgång än den vi blev tilldelade. Studiens resultat var intresseväckande men 
behöver bekräftas ytterligare, därför skulle det vara intressant om fortsatta studier kring ämnet 
skulle behandla hur lärarutbildningen i Sverige arbetar för att utbilda genusmedvetna lärare 
samt hur de uppmärksammar jämställdhets-problematiken i skolorna. Vidare ser vi även att 
det skulle vara intressant om det genomförs fortsatt forskning där traditionella könsmönster i 
skolan studeras. Där fokus ligger vid att undersöka hur och om könsmönster uppkommer och 
bibehålls under hela skoltiden, från låg- och mellanstadiet upp till högstadiet och gymnasiet. 
Vilka faktorer ligger bakom att traditionella könsskillnader uppkommer? Hur kan lärare 
arbeta för att undvika att behandla eleverna olika beroende på kön? 
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Eftersom några utav skolans mål och riktlinjer är att ge alla en likvärdig utbildning samt att 
främja jämställdhet mellan kvinnor och män menar vi att det är otroligt viktigt att utbilda 
medvetna och kompetenta lärare då de utgör en stor del av skolväsendet. Vår förhoppning 
med studien är att väcka en medvetenhet om att traditionella skillnader mellan könen 
fortfarande lever kvar i klassrummet.  
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Bilagor 

Bilaga 1. Informationsbrev 

 

  

Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier, Uppsala universitet 
Box 256, 751 05 Uppsala 

 

Till vårdnadshavare för elev __________________________ 
 
Information om en studie angående 
fördelningen av talutrymme i 
klassrummet. 
 

 
 
Vi är två lärarstudenter som går sjätte terminen på lärarprogrammet och har påbörjat 
ett examensarbete vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier, 
Uppsala universitet.  
 
Deltagandet i studien innebär att vi kommer att följa ert barns klass under två 
lektioner. Vi kommer att samla in data genom att filma de 2 undervisningstillfällena 
utan att medverka på annat sätt och utan att påverka barnets vanliga aktiviteter. 
Studiens syfte är att se hur talutrymmet fördelas i klassrummet. Observationen 
kommer att utföras av Evelina Ponti Nyberg och Malin Danhard.  
 
Vi kommer att finnas i klassen under lektionstillfällen. Materialet kommer att 
hanteras och förvaras på sådant sätt att ingen obehörig kan ta del av den, samt avskilt 
från personuppgifter. I redovisningar av studien (publikationer, seminarier och 
konferenser) kommer alla personuppgifter vara borttagna. Materialet kommer inte att 
användas för annat än forskning och presentationer av studiens resultat.  
 
Är du/ni positiva till att ditt/ert barn deltar i denna studie? Prata med barnet om detta 
och fråga om barnet är villigt att delta. Om du/ni går med på att ditt/ert barn deltar i 
studien skriver ni under blanketten och lämnar till barnets lärare snarast. Om du/ni har 
ytterligare frågor angående studien går det bra att kontakta oss eller vår handledare (se 
nedan för kontaktuppgifter).  
 
Deltagandet i studien är frivilligt. Deltagandet kan avbrytas när som helst, även efter 
att datainsamlingen är genomförd. Ingen ekonomisk ersättning utgår.  
 
 
Uppsala 24 november 2016 
 
Evelina Ponti Nyberg, Evelina.Pontinyberg.2686@student.uu.se  
 
Malin Danhard, Malin.Danhard.4659@student.uu.se 
 
Studiens handledare: Tomas Persson, Universitetslektor vid institutionen för 
pedagogik, didaktik och utbildningsstudier. 
tel. 018-471 2461, e-post: tomas.persson@edu.uu.se 
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Bilaga 2. Medgivandeblankett 

 

Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier, Uppsala universitet 
Box 256, 751 05 Uppsala 

Till vårdnadshavare för elev ______________________________ 
 
 
Medgivande till deltagande i en studie 
 
 

 
Studien, som kommer att handla om elevers talutrymme, kommer att utföras inom ramen för 
ett examensarbete. Studien utförs av Evelina Ponti Nyberg och Malin Danhard som går sjätte 
terminen på lärarprogrammet, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier vid 
Uppsala universitet. 
 
Jag ger härmed mitt medgivande till att mitt barn medverkar i ovan nämnda studie.  
 
Jag har tagit del av informationen om studien. Jag är införstådd med att mitt barn kommer att 
observeras i sin skolmiljö, samt dokumenteras via film. Jag har förklarat för mitt barn vad 
studien innebär och jag har uppfattat att mitt barn har förstått detta och vill delta i studien. 
 
Jag har informerats om att ingen ekonomisk ersättning utgår samt att mitt barns medverkan är 
frivillig och när som helst kan avbrytas, både av mig och av mitt barn. Jag vet att jag kan 
begära att forskning inte utförs på de delar av insamlad data där mitt barn deltar, även efter att 
datainsamlingen har genomförts.  
 
Jag vet att ingen obehörig får ta del av insamlade data, och att data förvaras på ett sådant sätt 
att deltagarna inte kan identifieras. Jag vet att insamlade data är avsedda för forskning och 
forskningsrelaterade verksamheter vid universitetet, men inte för andra ändamål. 
 
Barnets namn: ……………………………………………. Födelsedatum: …………………… 
 
1. Förälders/Vårdnadshavares namn: ……………………………………………… 
 
Adress: …………………………………………………………………………….. 
 
Telefon: ……………………………………………………………………………. 
 
2. Förälders/Vårdnadshavares namn: ………………………………………………. 
 
Adress: ……………………………………………………………………………… 
 
Telefon: ……………………………………………………………………………… 
 
....................................................................... 
Ort och datum    
 
 
....................................................................... ................................................................ 
Underskrift vårdnadshavare 1  Underskrift vårdnadshavare 2 
 
....................................................................... 
Barnets underskrift (om möjligt) 

 
Blanketten lämnas till barnets lärare i bifogat svarskuvert 
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Bilaga 3.  Registreringsschema 

 
Registreringsschema  
Registreringsschema till analys av talutrymmet i klassrummet med hjälp av filminspelning.  
 

Lärare Elev-	Pojke Elev-	Flicka 

     sekunder sekunder sekunder 

sekunder sekunder sekunder 

sekunder sekunder sekunder 

sekunder sekunder sekunder 

sekunder sekunder sekunder 

sekunder sekunder sekunder 

sekunder sekunder sekunder 

sekunder sekunder sekunder 

sekunder sekunder sekunder 

sekunder sekunder sekunder 

sekunder sekunder sekunder 

sekunder sekunder sekunder 

sekunder sekunder sekunder 

sekunder sekunder sekunder 

sekunder sekunder sekunder 

sekunder sekunder sekunder 

sekunder sekunder sekunder 

sekunder sekunder sekunder 

sekunder sekunder sekunder 

sekunder sekunder sekunder 

sekunder sekunder sekunder 

sekunder sekunder sekunder 

sekunder sekunder sekunder 

 


