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Sammandrag 

I den här undersökningen kartläggs och analyseras sambandet mellan olika lektioners struktur 

och uppbyggnad samt talartidsfördelningen i klassrummet. Jag har valt att undersöka elever 

och lärare mellan årskurs 3 upp till andra året på gymnasiet för att kunna jämföra 

talartidsfördelningen vid olika tillfällen. Mina resultat ställs också mot tidigare forskning för 

att se om det skett någon förändring i talartidsfördelningen i klassrummet under det senaste 

decenniet. För att kunna undersöka talartidsfördelningen har jag spelat in 7 klassers samtal. 

För att studera orsakerna till talartidsfördelningen har jag valt att använda mig av 

Conversation Analysis (CA). Min teoretiska utgångspunkt i uppsatsen är det etno-

metodologiska perspektivet som CA vilar på. Ett övergripande resultat är att lektionens 

struktur hänger nära samman med talartidsfördelningen och att lärarens roll som samtalsledare 

spelar en central roll. Med tydligare nomineringar och avgränsningar kommer fler elever till 

tals och blir uppmärksammade i klassrummet. Åldersmässigt sjunker kraven på struktur ju 

högre ålder eleverna når och i samband med detta sjunker även elevtalartiden. Generellt sett 

talar pojkarna mer än flickorna i de klasser jag har undersökt, även med hjälp av lärarens 

samtalsledning. 

Nyckelord 

talartidsundersökning, etnometodologi, conversation analysis, samtalsanalys, grundskola, 

gymnasium, talarnomineringar  
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(.)  Paus under 0,5 sekunder, mikropaus 

(1.2)  Paus i sekunder 

Strukturomvandlingen Emfatiskt tryck, betonar den understrukna stavelsen 

Ja:  Förlängning av föregående ljud 

Ja:::  Längre förlängning av föregående ljud 

Hu-  Avbrutet ord 

[ ]  Samtidigt tal 

[[  Två turer inleds samtidigt 

⁰som de heter⁰ Sägs med svagare röst jämfört med tal innan och efter 

+som de heter+ Sägs med starkare röst jämfört med tal innan och efter 

((VISKAR))  Metakommentar 

SKRATT  Alla skrattar 

SKRATTAR  Talaren skrattar 

.ja .hja  Inandning föregår ord 

^hm^  Sägs med glidande uttal 

hh  Utandning 

.hh  Inandning 

(x) (xx) (xxx) Omöjligt att höra vad som sägs, ett x = ett ord  

(jordbruk)  Parantes anger osäker transkription 

→  Fortsättningston, markerar att talaren inte är klar 

↑  Ordet sägs med stigande intonation 
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1. Inledning 

Sahlström (2009:103) anser i inledningen till specialutgåvan av tidsskriften Scandinavian 

Journal of Educational Research att en grundläggande position för forskning inom utbildning 

är att lärande är konstituerat i interaktion. Niemelä (2008:3) skriver att det är genom 

språkanvändning eleverna går från semantisk bearbetning till syntaktisk bearbetning. Det 

talade språket är alltså av största vikt för en elevs inlärningsprocess och att forska om muntlig 

interaktion i klassrummet är således både relevant och nödvändigt. 

 Föreliggande arbete inriktar sig på att undersöka helklassamtal i 7 olika svenska klassrum, 

från lågstadiet till gymnasiet. En viktig utgångspunkt har varit att ta reda på vem som får ta 

plats i klassrummet, om alla elever är lika muntligt aktiva och framför allt vilken inverkan 

läraren som moderator för samtalet har i fråga om talartidsfördelning. Genom att 

undersökningen kartlägger samtalens struktur och mönster bidrar den även till en djupare 

insikt i interaktionen i klassrummet utöver den kvantitativt uppmätta talartidsfördelningen. 

För kartläggningen används Conversation Analysis (CA), då det är en metod som har en 

precision och en förståelse för deltagande som kan bidra till forskningen om lärande.  

 Det finns en större mängd tidigare forskning av samtal i klassrum. Den studie som närmast 

inriktar sig på liknande frågeställningar är Einarsson och Hultmans undersökning av 

helklassamtal i Malmöområdet som publicerades år 1984 under titeln Godmorgon pojkar och 

flickor. Där visades hur lärare reproducerar könsroller genom sitt sätt att tala med flickor och 

pojkar. Molloy (1992) skriver att när en del studenter vid lärarprogrammet läser Einarsson & 

Hultmans bok upplevs den som ålderdomlig och kritiseras för att vara inaktuell. I denna 

uppsats diskuteras denna fråga och utöver att kartlägga samtal i klassrum är ytterligare en 

avsikt med uppsatsen att kunna jämföra resultaten med tidigare studier och utröna eventuella 

förändringar. Är talutrymmet lika fördelat som när Einarsson & Hultman spelade in klasser 

under 70-talet och används språket av lärarna fortfarande på samma sätt? Vilken inverkan har 

eleverna själva på talartidsfördelningen och har det blivit någon förändring i språk-

användningen i och med att samhället mer och mer medvetandegörs gällande faktorer som 

exempelvis genus? 

 Mycket har hänt inom språk och kön-forskningen under det senaste decenniet och framför 

allt har forskningsfrågorna genomgått en förändring mot att snarare utgå från ett mer 

konstruktivistiskt perspektiv. Samhället är idag i större utsträckning medvetet om vilken makt 

som ligger i språket och diskussionen om ett könsneutralt språk är mer synlig än för ett 

decennium sedan. Av den anledningen är det aktuellt att studera talutrymmet i klassrummet ur 

ett annorlunda perspektiv och utgångsläge.  

  



2 
 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Det övergripande syftet med undersökningen är att kartlägga hur samtalen i svenska klassrum 

ser ut genom att utföra en samtalsanalytisk studie av helklassamtal i olika åldersgrupper. 

Detta syfte kan brytas ned i flera frågeställningar. 

 Hur struktureras samtalet i klassrummet? Vem får tala och när? 

 Hur ser talartidsfördelningen ut i klassrummen? 

 Hur kan man förklara den samtalsstruktur som kan iakttas? 

 Finns det skillnader mellan samtal i olika åldersgrupper? 

 I jämförelse med tidigare forskning, har det skett någon förändring under det senaste 

decenniet? 

1.2 Disposition 

I kapitel 2, redogör jag för uppsatsens teoretiska utgångspunkter. Där ingår en grundlig 

beskrivning av samtalsanalys och då främst Conversation Analysis samt det 

etnometodologiska perspektivet CA utgår ifrån. Här beskrivs även olika faktorer som kan 

påverka talartidsfördelningen med fokus på maktasymmetri, lektionsupplägg samt genus. 

Därefter följer en återkoppling till tidigare forskning med liknande forskningsfrågor i kapitel 

3. I kapitel 4 beskrivs materialet till studien och metoder för insamling och bearbetning. 

Resultatet av undersökningen redovisas i kapitel 5 där varje årskurs har ett eget avsnitt. I 

kapitel 6 jämförs alla årskurser med varandra. Uppsatsen avslutas med en kortare samman-

fattning och diskussion i kapitel 7. 
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2. Teoretiska utgångspunkter 

I följande kapitel presenteras studiens teoretiska utgångspunkter. Eftersom studiens 

utgångspunkt och metodologiska val grundar sig i den etnometodologiska forsknings-

traditionen beskrivs detta inledningsvis i avsnitt 2.1. Därefter följer en teoretisk redogörelse 

för Conversation Analysis (CA) i avsnitt 2.2. Detta avsnitt är efter en allmän presentation 

indelat i mindre avsnitt som på ett teoretiskt sätt beskriver de delar av CA som återkommer i 

metodavsnittet. I avsnitt 2.3 presenteras olika faktorer som kan påverka talartidsfördelningen 

och då med fokus på roller, samtalsstruktur samt genus och identitet. 

2.1 Det etnometodologiska perspektivet 

Språklig och framför allt talad interaktion är kärnan i det sociala samspelet mellan människor. 

Detta är en av grunderna för den etnometodologiska forskningen som föreliggande arbete tar 

avstamp i. För att kunna positionera denna uppsats i kontexten krävs först en definition och en 

beskrivning av etnometodologi. 

 Etnometodologin utvecklades av Harold Garfinkel under 1960-talet och presenterades i 

boken Studies in ethnomethodology som publicerades 1967. Etnometodologi skulle kunna 

definieras som ”vetenskapen om människors metoder för att åstadkomma intersubjektiva 

meningar” (Tholander 2013:4), vilket innebär att en etnometodolog intresserar sig för att 

studera hur olika sociala grupper genom sitt samspel med varandra skapar social ordning. 

Garfinkel myntade termen efter att ha undersökt samtal mellan jurymedlemmar i en rätte-

gångsöverläggning där jurymedlemmarna använde sig av olika metoder för att inom jury-

rummet skapa en verklighet där de olika aktörerna förstod, uppmuntrade och höll med 

varandra. Således rör etnometodologin studiet av hur verklighet skapas både av och för 

medlemmar i en viss social eller kulturell grupp. Detta undersöks i verklighetsbaserade 

vardagliga eller institutionella situationer.  

 En viktig aspekt i det etnometodologiska perspektivet är den etnometodologiska 

indifferensen. Det innebär att den analyserande forskaren under sitt analysarbete måste frångå 

sina egna förutbestämda uppfattningar om situationen för att eliminera risken för att bedöma 

situationen likt en deltagande aktör. I detta konstrueras även en tro och tanke på att det finns 

en objektiv värld bortom alla konstruerade och rekonstruerade normer och strukturer. 

 Garfinkel (1967) frågade sig vad som skapar social ordning, och social ordning anses vara 

en av de mest betydande grundstenarna för etnometodologin. Till skillnad från tidigare teorier 

(se t.ex. Hobbes 1651/1985, Durkheim 1895/1982 eller Parson 1951) menar Garfinkel att 

ordning inte är något statiskt och att det inte kommer från en överordnad makt. Istället anser 

Garfinkel att ordning är något som ständigt skapas genom små praktiker. Det enklaste sättet 

att undersöka om en social ordning eller regel finns är att bryta mot den. Motreaktionerna 

visar troligen att något inte står rätt till och medaktörerna kommer att försöka påverka den 

avvikande personen att falla tillbaka in i den sociala ordningen igen. Motreaktionerna är också 

en nyckel till hur ordningen återskapas i samhället. Genom motreaktionen rättar personen sig 

nästa gång efter ordningen och en social ”regel” är skapad. 



4 
 

 Det finns tre centrala begrepp inom etnometodologin som forskningstraditionen vilar på; 

förklaringsansvar (eng. accountability) indexikalitet och reflexivitet (Garfinkel 1967). Termen 

förklaringsansvar (1967:1) beskriver allting som vi människor på något sätt förväntas göra i 

sociala sammanhang där andra runtomkring oss kräver en förklaring, som exempelvis be om 

ursäkt när vi kommer för sent men också svara när någon kommenterar att vi klippt håret eller 

på förhand ursäkta oss för att vi är lite krassliga och därmed inte kommer vara så verbalt 

aktiva. I sociala sammanhang är vi skyldiga att förklara oss och våra beteenden så att de runt 

omkring oss kan förstå vad som händer. 

 Nästa term, indexikalitet (1967:4f), innebär att språk och ord är beroende av sitt 

sammanhang, sin kontext, för att betydelsen ska kunna tolkas på ett korrekt sätt. Med andra 

ord kan yttranden och fraser i ett visst sammanhang ha en annan betydelse än i ett annat 

sammanhang eller vad de har för lexikal innebörd. För att återkoppla till stycket ovan, kanske 

en aktör ursäktar sig med sin krasslighet, inte för att rösten inte håller utan för att denne inte 

vill tala. ”Jag är krasslig” betyder då i själva verket inte att personen i fråga lider av 

förkylning, utan snarare att denne uttrycker sin motvilja mot att konversera på ett adekvat sätt 

i sammanhanget. 

 Reflexivitet (1967:5f), slutligen, är en term Garfinkel använder för att beskriva hur språket 

inte enbart skapar och återskapar social ordning och verklighetsuppfattning, utan även 

påverkar den. Genom att exempelvis berätta en historia formar vi inte enbart en bild av vad 

det är vi försöker förmedla hos vår samtalspartner, utan själva berättandet påverkar även 

denna bild.  

2.2 Conversation Analysis 

För att undersöka samtalsstrukturen i klassrummen använder jag mig av Conversation 

Analysis (hädanefter förkortat CA). Denna metod att analysera samtal uppkom med rötterna i 

etnometodologin under mitten av 1960-talet i samarbetet mellan de amerikanska forskarna 

Harvey Sacks, Emanuel A. Schegloff samt Gail Jefferson (Sidnell 2010:6). De ansåg att den 

då vedertagna och etablerade metoden för att studera samtal vara otillräcklig (Norrby, 

2004:32), och ville istället för att exempelvis utgå ifrån statistiska beräkningar undersöka 

samtalsmaterialet som det var och låta materialet bestämma vilka kategorier som skulle 

undersökas. 

 I en artikel (1974) framförde de ett system för hur fördelningen mellan turer i samtal är 

sekventiellt organiserade. De menade att alla samtal följer liknande struktur och utgörs av 

turer. De mönster Sacks, Schegloff och Jefferson (1974) bland annat kunde visa var att det 

huvudsakligen är en talare i taget som pratar, även om samtidigt tal är vanligt förekommande 

och särskilt då i samband med turbyten, alltså bytet från en talare till en annan. Talaren 

reparerar också sina egna fel på eget initiativ eller genom andras uppmuntran. Vidare såg 

forskarna att storleken och ordningen på samtalsturerna inte är statisk utan varierar. 

 Utgångspunkten för CA är intresset för samtalets struktur. Detta innebär bland annat att 

forskaren studerar hur samtalsturerna fungerar och realiseras. CA:s syfte är att studera 

naturligt förekommande samtal mellan interagerande människor. Målet med detta är att kunna 
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systematisera hur samtalsdeltagarna förstår varandra och svarar med särskilt fokus på hur 

sekvenser av handlingar uppkommer och uppmuntras (Hutchby & Wooffitt 1998).  

 CA utgår vidare från att samtal är sekventiellt organiserade, vilket innebär att yttranden 

som görs dels är påverkade av yttranden redan sagda, men även påverkar nästföljande 

yttranden. Inga förutbestämda kategorier undersöks och inga hypoteser sätts upp, utan 

forskaren utgår endast ifrån att samtalet är strukturerat och organiserat. Studiet av materialet 

sker sedan på en mikronivå där uppkomsten av strukturer analyseras. Alla detaljer i materialet 

är lika relevanta för analysen och därmed kan ingenting förkastas eller förbises (Norrby, 

2004:34). 

 En del forskare skiljer mellan begreppen ”samtalsanalys” och ”conversation analysis”. 

Dessa begrepp används ibland synonymt, men termen ”samtalsanalys” kan även användas i en 

vidare betydelse där forskaren tar hjälp av sin egen eller studiedeltagarnas kunskap om de 

situationer samtalen utspelar sig i. I dessa undersökningar är den omgivande kontexten av vikt 

för analysen och används som en del i det empiriska materialet. Till skillnad från ortodox CA 

och samtalsanalys som framförallt koncentrerar sig på vardagssamtal och universella regler 

för samtal kan denna vidare betydelse av samtalsanalys intressera sig för specifika genrer 

inom samtal, så som exempelvis debatter eller förhandlingar. Dessa typer av studier kan ge en 

fördjupad insyn i hur människor kommunicerar i institutionella situationer och därmed bidra 

till en ökad förståelse av hela samhället och dess styrmekanismer (Adelswärd 1995:111). Av 

denna anledning har jag valt tillämpa CA i ett något vidare perspektiv i denna undersökning. 

 Det är av stor betydelse att samtalen som spelas in är autentiska för att en trovärdig analys 

ska kunna genomföras. Att spela in autentiska samtal kan dock vara problematiskt och en del 

av den kritik som riktas mot CA rör just autenticiteten i inspelade samtal (Norrby 2004:37). 

Det kan anses att tal som tillkommer när informanten eller informanterna känner till att de blir 

inspelade aldrig helt kan garanteras vara naturligt eftersom det inte går att veta vilken 

inverkan inspelningen haft på samtalet. William Labov (1972)  namnger detta fenomen ”The 

Observer’s Paradox” eftersom det inte går att komma runt det faktum att informanterna måste 

bli informerade om vad som försiggår för att studien ska kunna betraktas som etisk (och även 

laglig i Sverige). Samtidigt är varje samtal i viss mån autentiskt, bandspelare eller ej, på så 

sätt att det är ett riktigt och verkligt samtal som faktiskt äger rum. 

 För att i största möjliga mån minimera risken för att inspelningen ska bli medvetet 

styrdande för informanterna och därmed oanvändbar kan forskaren nöja sig med att informera 

övergripande om sitt projekt så att informanterna är medvetna om vad det innebär, men inte 

kan urskilja några specifika moment som är särskilt intressanta för forskningen. Exempelvis 

blir det svårt att genomföra en talartidsundersökning i ett klassrum där läraren på förhand vet 

att det som studeras är hur mycket utrymme flickor respektive pojkar får tala i klassen. 

Läraren kan då medvetet börja styra hur hen ger ordet och därmed kan materialet bli 

korrumperat eftersom det inte speglar verkligheten.  

 Materialet som samlas in genom inspelningar nedtecknas sedan så detaljerat och precist 

som möjligt i form av en transkription. Hutchby och Wooffitt (1998:73) poängterar dock att 

det inte är transkriptionerna som är huvudmaterialet, utan de autentiska inspelningarna som 

forskaren bör återvända till i sin analys. Transkriptionerna ses mer som ett verktyg för 

forskaren att återge sitt material i skrift för att visa andra.  
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 CA är en omfattande begreppsapparat som genom många års studier av samtal innefattar 

en mängd verktyg för att analysera samtal på mikronivå. I nästföljande avsnitt klarläggs de 

begrepp som används under resultatredovisningen i kapitel 5. 

2.2.1 Topiker 

Det är oftast inte samtalets form eller struktur deltagarna i första hand minns efter en avslutad 

konversation, utan innehållet. Samtalets topiker beskriver dess samtalsämnen och inom CA 

koncentrerar man sig i synnerhet på att studera övergångarna mellan olika topiker. Vissa 

samtal har tydligare övergångar, exempelvis möten som följer en dagordning. Den här typen 

av på förhand strukturerade samtal brukar kallas formella samtal (Norrby 2004:156). 

Vardagliga samtal, exempelvis vid middagsbordet, sker under ledigare former och 

topikskiftena skiljer sig då från de formella samtalens struktur och tydliga övergångar. Samtal 

i klassrummet faller oftast inom ramen för formella samtal, men avgränsningen är inte så 

tydlig som den från en början ger uttryck för att vara. Topikglidningar och topikskiften är inte 

bara begränsade till privata samtal, utan sker även i formella samtal.  

 Övergångarna mellan olika topiker kan ske antingen genom att en talare markerar att hen 

vill byta ämne (ex. ”På tal om det, nu byter jag ämne, men var det inte Anna som var lucia i 

fjol?” eller ”Nu tycker jag vi byter ämne, igår var jag faktiskt på bio!”) eller genom en 

glidande, eller stegvis, skiftning. Sacks (1992) benämner dessa två typer stepwise och 

boundaried (stegvis och gränsmarkerad, Norrby 2004:161), och som redan exemplifieras är 

det vanligare med stegvisa skiftningar i vardagliga samtal och gränsmarkerade i formella 

samtal. I helklassamtal är det läraren som förväntas genomföra topikskiften mellan olika 

avsnitt av lektionen. Ytterligare en typ av gränsmarkerad ämnesövergång är den som bryter en 

tystnad i ett samtal med ett nytt ämne (Norrby ibid) och trots sin karaktär är denna typ 

vanligare förekommande i vardagliga samtal än formella. Blir det tyst i ett formellt samtal 

sker oftast inte ett topikskifte, utan snarare en reparation. 

 Ett vanligt sätt att introducera nya topiker i en konversation är genom öppna frågor, som 

exempelvis ”Hur är det med dig?”. Då ges samtalspartnern en chans att välja en valfri topik 

att prata om, ur vilken förhoppningsvis nya topiker utkristalliserar sig. Genom att använda en 

sådan strategi förflyttas ansvaret för att hålla konversationen levande över på samtalspartnern, 

vilket kan få två olika utfall. Antingen accepterar nästa talare att denne tvingas nominera ett 

samtalsämne, eller så faller det tillbaka på den första talaren att föra konversationen framåt 

igen. I de fall där talarna hamnar i en limbo där ingen nominerar nya samtalstopiker dör 

konversationen ut. Detta exemplifieras i figur 1 som är lånad från Norrby (2004). 
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Figur 1. Tänkbar ämnesutveckling som följd av ämnesframkallare (Norrby 2004:164). 

I figur 1 exemplifieras olika tänkbara scenarion för hur ämnesutvecklingen i ett vardagligt 

samtal kan se ut. Upprepade fall av misslyckad ämnesnominering kan leda till att talarens 

uppfattas av sin samtalspartner som svårpratad, otrevlig, blyg eller negativ (Norrby 

2004:163). Likaså uppfattas personer med hög ämnesnomineringsfrekvens och som gärna 

topikaliserar som pratglada, trevliga och öppna. I de fall samtalsdeltagarna båda är 

intresserade av att fortsätta konversationen samarbetar de ofta för att etablera ett ämne. Som 

framgår i figuren görs ett nytt försök att nominera ett ämne till följd på svar B, ”Inget 

särskilt”, efter att det initiala försöket inte fungerat. 

 När ett ämne väl är etablerat finns flera sätt att hålla det vid liv, bland annat genom att 

referera tillbaka till det upprepade gånger under samtalets gång (se ex. Sacks 1995). I de 

inspelade samtalen som analyseras i den här uppsatsen kommer det märkas att det framför allt 

är läraren som fungerar som ämnesnominerare, vilket är väntat i institutionella samtal med en 

person (till exempel lärare eller ordförande) som fungerar som moderator för samtalet. 

  

Ämnesframkallare 

A: Så vad har du haft 
för dig sen sist? 

Tänkbar ämnesinledare 

B: Ja, jag har varit på 
semester 

Topikaliserare 

A: Jaså, har du? 

Ämnesutveckling 

Ingen 
ämnesinledare 

B: Inget särskilt 

Återanvändare 

A: Inget särskilt? 

Topikaliserar 
återanvändaren 

B: Nä, inte nåt 

Ämnesnominering 
A: Ja, jag har varit 

på semester 

Ämnesframkallare 
B: Nä, inte nåt. Å du 

då? 

Samtalet dör ut 

Tänkbar ämnesinledare 

B: Jo, jag har varit i 
Spanien 

Ämnesnominering/ 

Ämnesinriktad fråga 

A: Har du haft semester 
då? 

Tänkbar ämnesinledare 

B: Jo, jag har varit i 
Spanien 
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2.2.2 TKE och turövergångar 

TKE är en förkortning av turkonstruktionsenhet (Norrby 2004:38) och är ett begrepp som 

beskriver enskilda samtalsturer i ett samtal. TKE är den minsta enheten i ett samtal och 

organiserar samtalsdeltagarnas bidrag till konversationen samt gör det möjligt för fler 

personer att tala i samma samtal (Sidnell 2010:36). Längden och omfånget på en TKE är 

varierande (Sacks, Schegloff & Jefferson 1974:701) och något så litet som ett ”ja” kan vara en 

fullständig samtalstur. 

  En TKE hålls samman av tre aspekter; prosodi, syntax och pragmatik (Melander & 

Sahlström 2010:14). Det innebär att för att en TKE ska kunna uppfattas som avslutad måste 

den vara prosodiskt fullföljd, syntaktiskt fullföljd samt pragmatiskt fullföljd. Efter en avslutad 

TKE kan antingen en annan talare börja tala eller samme talare påbörja en ny TKE. En 

samtalstur kan alltså bestå av en eller flera TKE. När Sacks i ett initialt skede beskrev tur-

tagning skrev han: ”For conversation, preservation of ’one party talking at a time’ is organi-

zationally primary” (Sacks 2004:37). En grundläggande förutsättning för ett samtal är alltså 

att en talare i taget pratar.  

 TKE avslöjar mycket av samtalets struktur och uppbyggnad och är därför en viktig del i 

CA-analysen. Sidnell (2010:36) beskriver samtalsturerna som det underliggande ”ramverket” 

för konversationen, alltså strukturen som hela samtalet vilar på. En del hävdar dock att TKE 

är en mänsklig konstruktion och alltså inget som finns naturligt i samtal, och hänvisar då till 

vissa grupper av människor som tycks sakna TKE i sina samtal. Deras tal verkar kaotiskt och 

rörigt då talarna verkar tala huller om buller. Omfattande forskning (se exempelvis M. 

Goodwin 1983) har dock visat att talarna har ett turtagningssystem, och i de fall samtidigt 

eller avbrytande tal förekommer utnyttjar talaren i själva verket turtagningssystemets 

möjligheter för att själv få ordet (Sidnell 2010:37). I klassrumssammanhang kan det hända att 

dessa strategier utnyttjas av elever, och kan därmed vara en bidragande faktor till hur 

talartiden fördelas bland eleverna. 

 De frågor som är relevanta kring TKE rör hur TKE rent konkret ser ut i det material som 

studeras. Vem som talar när och hur övergångarna sker regleras i samtalats organisation. TBP 

(turbytesplats, eng. transition relevance place) står för platsen där talarbytet sker (Norrby 

2004:110). TBP kan se ut på olika sätt. Föregående talare kan nominera nästa talare att ta vid i 

sin pågående tur och därmed lämna över ordet till någon annan eller flera. I institutionella 

samtal, så som i klassrummet, är det vanligare att nomineringar sker explicit än i vardagliga 

samtal där turbytena oftast sker snabbare och smidigare. Blir ingen talare nominerad kan även 

nya talare nominera sig själva och därmed ta ordet. Skulle fler än en talare försöka nominera 

sig själv samtidigt tillämpas oftast regeln att den som tar ordet först får behålla det (Norrby 

2004:111). 

2.2.3 Närhetspar och repetitioner 

Vissa kommunikativa handlingar är sammanlänkade på så sätt att ett yttrande genererar ett 

förutsägbart svar. Generellt för alla närhetspar (eng. adjacency pairs) är att de hör ihop men 

yttras av olika talare. Exempel på närhetspar är fråga-svar, hälsning-hälsning samt erbju-

dande-accepterande av erbjudande (se ex. Norrby 2004 eller Sidnell 2010:63ff).  
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 När närhetspar först introducerades lyfte Schegloff (1968:1083) fram problematiken med 

att bevisa att närhetspar hänger ihop. Problemet var att veta om två yttranden faktiskt var 

sammanlänkade och om det med säkerhet gick att veta att något ”saknades” i en konversation 

om det inte var där från början. Många komponenter kan saknas i ett samtal utan att de för den 

delen upplevs som saknade av samtalsdeltagarna och Schegloff motiverar närhetsparen just 

med förväntningen som kommer med första delen av ett sammanlänkat par. Det är med andra 

ord normativt att besvara ena delen av ett närhetspar med den andra (Sidnell 2010:63) och 

Schegloff (1968:1083) kallar relationen mellan dessa par för conditional relevance, 

konditionell relevans. 

 Normer kring närhetspar skiljer sig från klassiska typer av normer. Kompletteras inte 

förstaledet i ett närhetspar med ett andraled är det mer troligt att det leder till oönskade 

slutsatser, som att samtalspartnern inte förstått förstaledet eller inte vill svara, snarare än att 

det leder till negativa konsekvenser (Sidnell 2010:66). Denna typ av sekventiell organisation 

är även ett utmärkt exempel på hur en talare använder sig av nästkommande tur för att 

bekräfta att hen blivit förstådd på ett tillfredställande sätt (Sidnell 2010:67).  

 Ett annat verktyg för att bekräfta förståelsen hos sin samtalspartner är att repetera dennes 

yttrande i direkt anslutning till föregående tur. Genom att återupprepa yttrandet visar talaren 

på acceptans och bekräftelse av yttrandet (Sidnell 2010:73). 

2.2.4 Samtidigt tal, avbrott och uppbackningar 

Det händer flera gånger under ett samtal att deltagarna talar samtidigt. Det kan verka som att 

samtalsaktörerna ”talar i mun” på varandra och avbryter varandra utan vidare eftertanke. 

Eftersom samtidigt tal enbart sker på särskilda platser i samtalet hävdar Sidnell (2010:52) att 

samtidigt tal snarare är en produkt av turtagningssystemet än en avvikelse från detsamma. 

Samtidigt tal är alltså snarare mer frekvent en strategi än en oorganiserad röra av tal. 

 Norrby (2004) skiljer mellan två typer av samtidigt tal: de som inträffar vid ett turbyte och 

de som inträffar under en pågående tur. Gemensamt för dessa typer av samtidigt tal är att de 

inte klassificeras som avbrott. Avbrott definieras istället som ett turbyte mitt i en pågående tur 

där samtalspartnern som gör avbrottet inte är intresserad av innehållet i resten av föregående 

tur. 

 Vid turbyte är det vanligt att den nya talaren märker av när föregående talare börjar 

signalera att dennes tur lider mot sitt slut och att nästa talare då inleder sin tur så att den 

”hakar i” turen innan. Detta eliminerar risken för pauser i samtalet och ökar samtalstempot. I 

konversationer med många talare kan det vara en strategi att påbörja sin tur innan föregående 

tur är slut för att garantera sig ett talutrymme. Samtidigt tal kan även fungera som en signal 

för nuvarande talare att en annan talare vill komma in i samtalet eller att det är dags att runda 

av. 

 Samtidigt tal under en pågående tur brukar ofta vara små instämmande ord från samtals-

partnern som visar att denne aktivt lyssnar och bekräftar talaren. Denna typ av samtidigt tal 

kallas uppbackningar (Norrby 2004:147). Uppbackningen i sig är ingen egen tur utan fungerar 

som ett stöd åt den pågående turen. Uteblir uppbackningar i ett samtal är det vanligt att talaren 

avbryter sig och undrar om samtalspartnern fortfarande lyssnar.  
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 Att definiera exakt vad som räknas till uppbackningar är omdiskuterat. De flesta forskare 

är överens om att småord som ”hm, ja, mm, nä” med innebörden ”var snäll och fortsätt” under 

pågående tur räknas till uppbackningar. De kategoriseras som fortsättningssignaler (Norrby 

2004:148). Uppbackningar har dock visat sig ha flera funktioner än så. De kan bland annat 

signalera att lyssnaren förstår vad talaren säger. Det är dock svårt att bevisa om samtals-

partnern verkligen lyssnar eftersom det faktiskt är möjligt att ge uppbackningar även om 

samtalspartnern knappt lyssnar på talaren. Vi är alltså väldigt medvetna om var i talet vi bör 

lägga in en uppbackning för att talaren ska fortsätta även om vi inte lyssnar. 

2.2.5 Reparationer 

Det är rimligt att anta att konversationsdeltagare stöter på problem i samtal då aktiviteten har 

en dialogisk form med flertalet deltagare. Problemen kan röra allt från att den ena parten inte 

hör eller uppfattar ett ord till att någon har problem att hitta rätt ord, eller använder fel ord 

eller grammatisk konstruktion etc. Detta skapar förståelseproblem mellan samtalsdeltagarna 

och i försök att rädda den pågående interaktionen använder sig deltagarna av olika strategier, 

eller interaktionella mekanismer, för att reparera vad som gick fel i samtalet (Ferenčík 

2005:69).  

 He (2004:203) skriver att alla grammatiska, lexikala, syntaktiska och interaktionella 

strukturer går att använda som verktyg för samtalsdeltagare för att positionera sig själv i 

samtalet, skapa och visa en identitet samt etablera sin tillhörighet. Reparationsstrategier menar 

hon är kanske de mest effektiva av dem alla. Genom att på olika sätt reparera ett uttalande kan 

talarna skapa gemenskap mellan sig, eller tvärt om; avstånd. Till stor del är det inte faktiska 

korrigeringar av felsägningar som definierar begreppet reparation (Norrby 2004:137), utan 

alla typer av problem som kan uppstå i kommunikationen och som synliggörs genom behovet 

av att i efterhand repareras (Ferenčík 2005:70). 

 Reparationer inträffar när en samtalsdeltagare antingen rättar sitt eget yttrande, sin 

samtalspartners yttrande eller ber om hjälp av samtalspartnern med att rätta yttrandet. Dessa 

typer av reparationer kan vidare delas in i kategorier beroende på vilken position i samtalet de 

utförs (se ex. Schegloff et al. 1977, He 2004:203 och Ferenčík 2005:70). Nedan följer en kort 

beskrivning av de kategorier som är relevanta för denna uppsats. 

 Självinitierad reparation innebär att den person som skapade problemet i samtalet 

identifierar det och reparerar sitt eget yttrande. Detta kan ske antingen  

o inom talarens tur,  

o i anslutning till turövergången där nästa talare tar över direkt efter repara-

tionen, 

o i en tredje tur som nyproduceras enbart fungerande som reparation varefter en 

respons från mottagaren inväntas från talaren och följande tur återkopplar till 

ursprungligt ämne, 

o i ytterligare en tur efter den tredje turen i de fall responsen från mottagaren inte 

överensstämmer med reparationen och talaren måste utföra ytterligare en 

reparation för att yttrandet ska bli korrekt. 
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 Annaninitierad reparation innebär att någon annan än talaren identifierar ett problem 

och initierar en reparation. Reparationen utförs antingen av mottagaren själv (mot-

tagaren reparerar talarens yttrande på mottagarens initiativ) eller av talaren själv 

(talaren reparerar sitt yttrande på initiativ av mottagaren). Den annaninitierade 

självreparationen kan ske i en tredje tur i förhållande till den problematiska turen 

(tredjetursreparation). I fall där istället mottagaren både identifierar och reparerar 

yttrandet kan det ske i valfri position och föregås ofta av diskursmarkörer som ehm, jo 

men, ja fast etc. (He 2004:203). 

Den vanligaste typen av reparationer är de som är självinitierade och självreparerande inom 

samma tur (se Schegloff et al. 1977). En förklaring till detta är att turtagningssystemet 

strukturellt är konstruerat på så vis att flest möjligheter till reparation är just genom själv-

korrektion (Norrby 2004:138). Därmed är det prefererat att en talare reparerar sina egna 

yttranden inom sin egen tur och innan någon annan släpps in i samtalet. 

     Enligt Ferenčík (2005:74) är preferenshierarkin tätt sammanlänkad med talarnas ”ansikte”. 

Begreppet ”ansikte” och ansiktsteorin presenterades först av Goffman 1959 där han beskrev 

att det beteende som uppstår i direkt interaktion mellan människor ofta har teatraliska 

influenser. Vi är noga med att undvika att skämma ut både oss själva och andra, att inte ”tappa 

ansiktet”, och därmed anpassar vi oss för att undvika uppkomsten av sådana situationer. 

Goffman beskrev det som att en stor del av aktiviteten under en interaktion inte består i den 

direkta kommunikationen, utan istället är en ansträngning av alla deltagare att upprätthålla en 

social tillvaro där alla deltagare känner sig bekväma (Goffman 1967:41). Den typen av 

reparationer som initieras av andra kan i vissa fall betraktas som ett ”ansiktshot” då det kan 

uppfattas som att den samtalsdeltagare som påvisat problemet ifrågasätter upphovsmakarens 

kognitiva förmåga eller omfattningen av dennes kunskap (Ferenčík 2005:74). Detta uppfattas 

som negativt och därmed sjunker denna typ av reparation i preferenshierarkin. 

2.3 Faktorer som kan påverka talartidsfördelningen 

En av frågeställningarna i denna undersökning är frågan om vem som talar i klassrummet, hur 

mycket och varför. För att undersöka talartidsfördelningen under lektionen är en medvetenhet 

om vilka faktorer som skulle kunna påverka resultatet i högsta grad relevant. I detta avsnitt 

kommer därför de huvudsakliga faktorerna som kan spela roll vid fördelningen att 

presenteras.  

2.3.1 Roller 

Som tidigare beskrivits är helklassamtalet en typ av institutionellt samtal. Detta innebär att 

samtalet karaktäriseras av vissa drag som särskiljer samtalet från ett vardagligt samtal. 

Institutionella samtal har enligt Sundberg (2004:82) ofta ett tydligt syfte och mål, är ofta 

tidsbestämt och tidsbegränsat, innehållsmässigt planerat och har en bestämd struktur i 

turtagningen. Deltagarna har en förväntan på form och innehåll som ofta är socialt och 

kulturellt nedärvd. I sådana samtal talas det om olika deltagarroller, där rollfördelningen är 
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asymmetrisk och maktfördelningen ojämn. Detta kan leda till att den ena parten i samtalet har 

tolkningsföreträde, det vill säga rätten att initiera turer och därmed påverka turtagningen, men 

också rätten att bestämma vilka topiker och ämnen som är relevanta i samtalet och ska byggas 

vidare på. Den här rollfördelningen är oftast uppdelad i rollerna som professionell och lekman 

(Adelswärd 1995:109). Linell (1990:19) skriver att en professionell roll innefattar en 

expertroll i vilken hen är socialt erkänd att utföra vissa bestämda uppgifter. Den 

professionella rollen i klassrummet innehas av läraren medan eleverna har rollerna som 

lekmän. Skillnaden mot vardagliga samtal är alltså de yttre ramar och de roller deltagarna 

orienterar sig mot. Diskursen i institutionella samtal är dock inte fast utan kan variera i mer 

eller mindre formella och informella former. Samtalen kan även fungera som hybrider när 

drag från fler typer av samtal blandas. I samtalen som ligger till grund för denna uppsats visas 

ibland tecken på att samtalets form håller på att övergå i en annan typ av samtal och den 

informella diskursen tar över. Vid dessa tillfällen återställs i regel normerna för det 

institutionella samtalet genom att läraren förtydligar sin professionella roll i klassrummet. 

2.3.2 Samtalets struktur och IRE 

I och med det asymmetriska maktförhållandet mellan deltagarna i helklassamtalet är det 

läraren som bestämmer strukturen för samtalet. En av de vanligaste samtalsstrukturerna i ett 

klassrum är den så kallade IRE-strukturen, vilket står för Initiativ-Respons-Evaluering 

(Melander & Sahlström 2010:18). Denna struktur innebär att i huvudsak läraren initierar en 

nominering (första ledet i ett närhetspar) som får en respons (andra ledet i närhetsparet), ett 

svar, av en elev. Detta svar följs sedan upp av läraren genom en bedömning, värdering eller en 

kommentar (så kallad post-expansion, Sidnell 2010:104).  

 Det är emellertid inte alltid en initiation följs av en förväntad respons (Sahlström 

2008:211). Istället kan eleven initiera en reparation, med vilken eleven visar att hen inte 

förstått frågan. Därefter kan läraren omformulera frågan så att eleven kan producera ett svar. 

Ett felsvar kan också leda till en omformulering av frågan, eller en ny nominering till en 

annan elev.  

2.3.3 Genus och identitet 

En faktor som kan påverka talartiden är genus och en av uppsatsens huvudfrågor är hur 

talartiden fördelar sig mellan flickor och pojkar samt vilken inverkan samtalets struktur har på 

detta. I detta avsnitt definieras genus- och identitetsbegreppet. 

 Forskningsfältet som kombinerar språk och kön är numera vedertaget och har genomgått 

en stor utveckling under den tid som det varit aktivt. Metoderna för att studera språk ur ett 

genusperspektiv har ökat i antal. Några av de metoder som används i dag är bland andra 

korpusundersökningar, kritisk diskursanalys, olika typer av experiment samt samtalsanalys. 

 Cameron argumenterar i The language-gender interface: challenging co-optation (1996) 

för nya teoretiseringar av kön som inte vilar på sociolingvistikens syn på kön som en social 

variabel. Hon betraktar kön som ett mer komplext begrepp än en variabel och anser att vi 

konstruerar kön genom bland annat vårt språk. Detta står i kontrast mot att sättet vi talar på 
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skulle vara en följd av vårt kön. Att tala om ”manligt” och ”kvinnligt” språk är alltså inte 

relevant – det är användningen av språket och dess följder som väcker dagens forskares 

intresse. Utifrån ett genusperspektiv ses alltså kön som en social konstruktion. Förändringen 

från sociolingvistikens tidigare syn på kön som en variabel bland alla andra har snarare 

omvandlats till att se kön som ett resultat av andra variabler. 

     Ett sätt att kombinera CA med ett konstruktivistiskt genusperspektiv exemplifieras i Friths 

& Kitzingers Just Say No? The use of conversation analysis in developing a feminist 

perspective on sexual refusal (1999). Frith & Kitzinger använder sig av CA för att på en 

mikronivå undersöka mönster i hur kvinnor nekar till sex. De kommer fram till att kvinnor 

använder sig av normala samtalsverktyg för att säga nej när de inte vill ha sexuellt umgänge, 

vilket är indirekta antydningar till att de inte är intresserade. I vanliga fall hade dessa räckt 

som ett nej, men i fall där situationen lett till våldtäkt kan den manliga partnern hävda 

oförståelse inför dessa nekanden. Den här undersökningen är ett intressant fall av hur man kan 

använda sig av CA och författarna argumenterar för att mikronivån av ett samtal kan leda till 

större förståelse av i detta fall hur kvinnorna avböjer. 

 Tätt sammankopplad med konstruktionen av genus är identitetsbegreppet. National-

encyklopedin definierar identitet som ”självbild, medvetenhet om sig själv som en unik 

individ”. Ur ett samtalsanalytiskt perspektiv kanske det mest intressanta är att undersöka hur 

denna självbild blir till och utvecklas samt vilka faktorer som får oss att skapa den identitet vi 

tillskriver oss. 

 Genom att analysera språket med hjälp av CA beskriver He (2005:204) att det går att utgå 

ifrån att identitet är indexikalt (alltså beroende av kontexten), dynamiskt på så sätt att det 

ständigt produceras och reproduceras genom interaktion vilket också gör att identitet 

potentiellt sett kan skifta och utvecklas, samt att identitet uppkommer till stor del genom 

andras responser och reaktioner på individens yttranden. Därmed skapas vår egen och andras 

identitet simultant genom vår gemensamma interaktion. 

 Det finns alltså ett flertal sätt att närma sig forskning om språk och genus. De äldre 

teorierna kan ses som förlagor till dagens synsätt, där kön ses som en social konstruktion. Det 

är detta antagande föreliggande arbete utgår ifrån. 
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3. Forskningsbakgrund 

I kapitel 3 redogör jag för den forskningsbakgrund som är relevant för studien. I avsnitt 3.1  

presenteras tidigare studier som rör forskning konkret inriktad på samtal i skolan. 

3.1 Samtal i skolan 

I avsnitt 3.1 presenteras tidigare studier av samtal i skolan, och då främst i klassrummen. 

Avsnittet är tudelat och presenterar först tidigare undersökningar som gjorts på grundskole-

nivå, alltså i årskurs 1-9, och därefter undersökningar gjorda på högskolenivå.  

3.1.1 Undersökningar på grundskolenivå 

Ett antal språkligt inriktade studier har tidigare genomförts i skolan. Bland annat samlade Jan 

Einarsson och Tor G. Hultman in ett stort material bestående av inspelningar från 

klassrumssamtal i södra Sverige under 70-talet. Einarssons & Hultmans studie genomfördes i 

samband med ett projekt som hette Språk och Kön, vilket hade sin upprinnelse i en konferens 

som handlade om könsroller i språk år 1976 i Uppsala. 

 Einarsson & Hultman inriktade sig på att jämföra flickor och pojkar i lågstadiet, 

mellanstadiet samt högstadiet i Malmö och Malmös närområde för att undersöka om det fanns 

några språkliga skillnader mellan könen. Både landsbygdsskolor och centralt belägna skolor 

besöktes och inspelningarna skedde under heldagar, bortsett från högstadiet där under-

visningen tar en annan form och inspelningarna istället skedde lektionsvis. 

 Fyra klasser i varje årskurs 1, 5 och 9 (alltså 12 klasser totalt) dokumenterades och 

analyserades och resultatet visade på både skillnader och likheter mellan de olika skolorna 

(Einarsson & Hultman 1984). I ettan, då inskolningen sker, bestod undervisningen påfallande 

mycket av inrättandet av ”regler” för hur arbetet i klassrummet går till och hur eleverna 

förväntades uppföra sig i en undervisningsmiljö. Hultman & Einarsson kallar detta för ”för-

maningar” och i jämförelsen mellan olika skolor tedde sig reglerna lika, men 

tillvägagångssättet olika. 

 I en av ettorna uttrycktes reglerna genom idel uppmaningar som exempelvis ”Lyssna nu 

här!” och ”Räck upp handen om ni kan nånting!” (Einarsson & Hultman, 1984:108f) medan 

en annan uttryckte besvikelse och uppgivenhet när eleverna bröt mot reglerna, ”Nu blir jag 

ledsen på er” (1984:143). Vid vissa tillfällen användes även de kvinnliga eleverna i syfte att 

tillrättavisa pojkarna; ”Anna hon blir så irriterad på er” (uttalande efter att en del pojkar 

upprepade gånger svarat fel på en matematikfråga) (1984:141).  

 Studien visade också att i varje klass i lågstadiet forskarna besökte fanns en eller två 

flickor som fungerade som någon form av hjälpassistent till läraren, en roll Einarsson & 

Hultman beskriver som att individen självmant anammat. Därigenom fungerade eleven som 

en förlängning av läraren när denna inte, i ”assistentens” ögon, räckte till. Dessa flickor kunde 

bland annat informera klasskompisar, och då ofta pojkar, om vad läraren delgett klassen som 
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de antingen inte lyssnat på eller hört samt hjälpa till att påminna om regler som att räcka upp 

handen och sitta still på sin stol. 

 När det gäller hur talet fördelades i ettornas klassrum kunde Einarsson & Hultman visa att 

mellan 75-80 % av lektionerna i inspelningarna bestod av lärarens tal. Detta ligger i överkant 

med 2/3-modellen (Einarsson & Hultman 1984:82) som är en uppfattning om att talartiden 

under lektioner består eller 2/3 av lärarens tal och 1/3 av elevernas svar, frågor och 

invändningar. Lärarna talade alltså något mer än två tredjedelar av lektionen. Av de 20-25% 

som fanns kvar av talutrymmet var det övervägande pojkar som både tog och tilldelades 

utrymmet. Vid många lektioner var en enstaka pojke så pass muntligt aktiv att hans 

sammanlagda talutrymme var större än både flickornas sammanlagda tid samt övriga pojkars 

sammanlagda tid. Ofta försvann flickornas tal i avbrutna turer och onominerade instick från 

pojkar. I de fall då talutrymmet faktiskt var jämnt fördelat upplevde forskarna att flickorna 

dominerade.  

 I mellanstadiet hittades liknande mönster. Inspelningen visade att läraren, en man i 40-

årsåldern som var mycket omtyckt av eleverna, medvetet eller omedvetet direkt efter vad 

Einarsson och Hultman kallar inramning (byte av konversationsriktning, ofta tillbaka till 

ämnet (1984:81)) konsekvent gav ordet till en flicka. Pojkarna var de som talade mest, men 

flickor valdes ständigt ut för att ge rätt svar och leda in klassrumssamtalet på rätt spår igen. 

Gavs ordet till pojkar ökade riskerna för ytterligare utsvävningar och därmed återkom ständigt 

flickorna efter inramningar för att skapa struktur och ge stadga (1984:180). 

 Vidare visades även förstärkning av normativa strukturer i klassrummet då läraren ibland 

markerade könsroller till så vida att han exempelvis bad ”två starka gentlemän” att hjälpa 

honom bära böcker och i nästa yttrande säger ”vi kan ta damer idag” (1984:177). Ett annat 

exempel är när samtalet styrts in på fotboll och frågan om vem som vunnit SM 1980 kommer 

upp. När enbart pojkar räcker upp handen säger läraren: ”Det vet flickorna också” och lotsar 

sedan en av flickorna i klassen till rätt svar (1984:173). 

 I replikväxlingarna mellan lärare och elever iklädde sig pojkarna rollen som lärarens 

jämlikar och hade större utrymme att frångå ämnet, ställa frågor och göra invändningar. 

Pojkarna fick i och med detta fler och längre repliker av läraren. Flickornas yttranden 

däremot, ofta bestående av ett korrekt svar på en fråga, möttes med kortare och mer koncisa 

uppmuntrande svar som ”Ja, det stämmer”. Även elevernas frågor skiljde sig åt då pojkarnas 

frågor tenderade att vara direktivsökande medan flickorna istället frågade hjälpsamma och 

konstruktiva frågor. Ingen av flickorna i mellanstadiet ställde en direktivsökande fråga under 

den dagen inspelningen gjordes. 

 Einarsson & Hultman uppfattade det som att flickorna var mer skolanpassade än pojkarna. 

Detta resultat överensstämde med de mönster som kunnat urskiljas i lågstadiet. Mellan-

stadieflickorna var tystare, mer stilla och fick av läraren fler reproducerande uppgifter (så som 

att läsa upp texter) medan mellanstadiepojkarna krävde och fick mer hjälp med vissa 

uppgifter, tog ordet på eget initiativ samt fick fler och strängare tillrättavisningar. 

 Iakttagelserna Einarsson & Hultman gjorde i låg- och mellanstadiet gick i linje med de 

antaganden om olika normsystem i skolan för flickor och pojkar som formats tidigare. 

Undersökningarna de gjorde på högstadiet är inte lika detaljerade som de från mellanstadiet 

och lågstadiet och därför begränsade i både tolkning och generaliserbarhet. Resultatet tydde 
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dock på liknande mönster i högstadiet med avvikelsen att flickorna ger respons på pojkarnas 

utsvävningar i större utsträckningar än tidigare.  

 Einarssons & Hultmans undersökning av gymnasieelever gick till på ett annat sätt. Fem 

olika klasser spelades in när de dels talade i gruppdiskussioner och dels debatterade om ett 

ämne valt i gruppdiskussionen. Eleverna fick sedan kommentera både sina egna och sina 

kamraters framföranden. Resultatet av studien tydde på att gymnasieeleverna i större 

utsträckning liknade vuxna kvinnor och män i talsituationer. Flickorna var mycket aktivare än 

i grundskolan men när det sattes press på dem som i exempelvis debattsituationen blev de 

osäkrare och pojkarna tog en centralare roll i ”offentligheten”. 

 Sammanfattningsvis konstaterade Einarsson & Hultman att pojkarna dominerade tal-

utrymmet i klassen. Pojkarna blev mer uppmuntrade och fick fler repliker av läraren. 

Flickorna förväntades hjälpa till att hålla klassrumsstrukturen på plats och svara rätt på frågor 

för att återgå till ämnet. Einarsson och Hultman konstaterade att det fanns en ”dold läroplan” 

där pojkar och flickor i viss mån behandlades olika. 

3.1.2 Undersökningar på högskolenivå 

Anna Vogel presenterade år 2007 en studie där hon främst dokumenterade könsfördelningen 

av talartid i sina egna universitetskurser. Vogel använde sig av en loggbok för att uppskatta 

talartidsfördelningen mellan eleverna. Hon spelade även in ett lektionstillfälle för att detaljerat 

kunna mäta talartidsfördelningen. Kursen hon undersökte var en A-kurs i Svenska och klassen 

bestod av 21 studenter, varav 16 kvinnor och 5 män. I en jämställd talartidsfördelning borde 

alltså cirka 76 % av talartiden tillfalla kvinnorna och 24 % tillfalla männen. Vogels syfte med 

undersökningen var att göra ett aktivt förändringsarbete, alltså försökte hon själv som 

auktoritet och samtalsledare styra samtalen i grupperna så att kvinnorna talade tre fjärdedelar 

av tiden. 

 Vogel upptäckte efter första seminariet att männen i klassen talade betydligt mer än sin 

beskärda del, närmare 80 %. Följande kurstillfällen var Vogel noggrannare med att bjuda in 

de kvinnliga studenterna i samtalet, bland annat genom att be dem om exempelmeningar och 

genom att ställa fler följdfrågor efter yttranden. Genom att aktivt titta på kvinnliga studenter 

när öppna frågor ställdes och återkoppla till dem ökade kvinnornas talartid i klassrummet 

väsentligt. Vid sista lektionens inspelning kunde Vogel konstatera att hennes uppskattningar 

stämt någotsånär överens med verkligheten då klockningen inte var långt ifrån 

uppskattningen. Kvinnorna talade vid sista tillfället 80 % av tiden, en markant skillnad från 

kursens första seminarium. 

 Även om Vogel lyckades med sin förändring i klassrummet uttrycker hon en besvikelse 

över sina egna föreställningar om kön. Exempelvis märkte hon att hon hade lättare att skämta 

och skoja med männen i klassrummen och när hon frångick sina vanor och försökte skämta 

med kvinnorna blev det stelt och obekvämt. Hon började därför skämta med gruppen i stort 

istället för att rikta in sig på individer.  

 Ett annat problem Vogel upptäckte i efterhand var hur hon beskrivit männen och kvinnorna 

i sin loggbok. Männen hade benämnts med just ”män” medan kvinnorna kallades ”tjejer”. 
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Detta indikerar att männen värderats högre, som vuxna och självständiga, medan kvinnorna 

tillskrivits egenskaper som unga, ej färdigutvecklade. 

 I Vogels studie ingick även en attitydundersökning om hur studenterna hade uppfattat 

förändringsarbetet. 20 av 21 studenter besvarade en enkät där de fick svara på frågor om 

bland annat huruvida de känt sig respektfullt behandlade under kursens gång, hur de hade 

upplevt talartiden och dess förändring samt kursens försök till jämställd fördelning av talartid. 

Resultatet av enkäten visade att hälften av eleverna tyckte att männen talat mer än kvinnorna 

under kursen i stort. Vad som däremot förvånade Vogel var att en övervägande majoritet av 

eleverna inte tyckt att talartidsfördelningen förändrats under kursens gång. När eleverna själva 

fick tycka till om projektet var de flesta dock positivt inställda eller likgiltiga. Vogel beskriver 

att detta skiljer sig från tidigare forskning då elever ofta ställt sig negativa till den här typen av 

förändringar (Vogel 2007:357).  
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4. Material och metod 

I föreliggande studie undersöks strukturen och talartiden i svenska klassrum. I följande kapitel 

presenteras först i avsnitt 4.1 det material som ligger till bas för studien, samt vilket urval 

materialet baserar sig på. Bland annat finns här en kortare presentation av varje skola och 

även varje inspelning för att läsaren ska få en överblick över materialet i stort. De pilottester 

som gjorts presenteras också kort. I avsnitt 4.2 till avsnitt 4.4 redogörs för de metoder som 

använts i studien och bland annat inspelningsmetod, bearbetningsmetod och analysmetod 

explicitgörs. Slutligen i avsnitt 4.5 följer ett resonemang kring studiernas etiska aspekter. 

4.1 Material 

Materialet till undersökningen består av ljudupptagningar från helklassamtal av klasser i olika 

åldersgrupper. Anledningen var att fånga samtal i olika faser och kunna jämföra grupperna 

inte enbart mot tidigare resultat av undersökningar, utan även sinsemellan. Studien är 

kvalitativ där elevernas och lärarnas tal undersöks på ett samtalsanalytiskt plan. I denna del 

analyseras var och en av inspelningarna på en mikronivå utan inbördes jämförelse eller 

sammankoppling. Utöver detta har jag även mätt och sammanställt talartiden i de olika 

samtalen. Talartiden mäts från det att en talare inleder en tur tills dess att nästa talare påbörjar 

en ny tur. Längre pauser som inte tillhör någon specifik talare har inte tagits hänsyn till 

(exempelvis en paus för att läraren skriver på tavlan), och inte heller samtalsstöd eller 

uppbackningar under en pågående tur vars funktion är att bekräfta och uppmuntra den första 

talaren att fortsätta sin tur. 

 Samtalen som ligger till grund för analyserna är inspelade vid tre olika skolor; 

Krusbärsskolan, Vinbärsskolan och Tranbärsskolan. Krusbärsskolan är en landsbygdsskola i 

närheten av större städer. Skolan tar emot elever från förskoleklass till årskurs 9 och har ett 

eget fritidshem där barnen kan vistas efter skoldagens slut. Skolan invigdes år 1960 och var 

då en låg- och mellanstadieskola, men sedan 1995 finns även högstadieklasser och 

förskoleklasser. Skolan är kommunal och har 267 elever. 

 Vinbärsskolan är en centralt belägen högstadieskola i en större stad som omfattar årskurs 

6-9. Skolan har en humanistiskt kristen profil, vilket innebär att skolan har som mål att ge 

eleverna en fördjupad kunskap om religion i allmänhet. En stor tyngdpunkt läggs även på 

elevernas språkkunskaper och de läser utöver ett B-språk ytterligare ett valfritt språk från och 

med årskurs 8. Skolan är en friskola med cirka 380 elever fördelade på 16 klasser. 

 Tranbärsskolan är en gymnasieskola centralt belägen i en större stad. Skolan erbjuder tre 

gymnasieinriktningar; el och energi, hotell och turism samt restaurang och livsmedel. Skolan 

är praktiskt inriktad men med möjlighet till anpassning av programmet, så att det passar 

eventuella vidareutbildningar och högskolestudier. Cirka 450 elever studerar på skolan. 

 De elevgrupper som deltagit skiljer sig alltså från varandra, både åldersmässigt, geografiskt 

samt inriktningsmässigt.  
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4.1.1 Urval 

 

Urvalet av klasser gjordes främst för att få en åldersmässig spridning på inspelningarna så att 

de skulle kunna säga något om hur klassrumsamtal förändras under skoltidens gång. Jag har 

därför sökt efter klasser från både låg-, mellan- och högstadiet att spela in. De klasser som 

aktualiseras i studien valdes inte ut av någon mer specifik anledning än att de var villiga att 

ställa upp och låta sig spelas in.  

 Själva klassammansättningarna har inte varit av vikt och inga närmare undersökningar 

rörande informanternas bakgrund har gjorts, varken av elever eller av lärare. Fördelningen 

mellan kön har heller inte spelat någon roll då resultatet rörande talartid är procentuellt 

beräknat.  

4.1.2 Kort beskrivning av inspelningarna 

Klasserna som blivit inspelade är från årskurserna 3, 6, 7, 8, 9 samt första och andra året i 

gymnasiet. Materialet består alltså av inspelningar från en klass i lågstadiet, en klass från 

mellanstadiet, hela högstadiet samt två inspelningar från gymnasiet. Alla inspelningar från 

lågstadiet är inspelade under samma dag, men uppdelade lektionsvis likt övriga inspelningar. 

 Totalt har 9 inspelningar gjorts men två av dessa har blivit bortselekterade på grund av sin 

undervisningsform. Detta gäller en lektion i årskurs 6 och en lektion i årskurs 9. Dessa har 

båda bestått av grupparbeten och har därför inte kunnat undersökas vad gäller talartid då 

helklassamtalet varit mycket kort och fragmentariskt. 

 

Inspelning 1a-c. Årskurs 3, Krusbärsskolan. Ämnen: matematik, engelska och elevens val. 

Totalt 26 elever, 16 flickor och 10 pojkar. Heldag inspelad i olika etapper. Både hel- och 

halvklass. Eleverna i denna klass är 8-9 år, en elev har gått om ett år och är 10 år. 

 

Inspelning 2. Årskurs 6, Vinbärsskolan. Ämne: svenska. 22 elever (15 flickor och 7 pojkar). 

Eleverna i denna klass är 11-12 år och nya på skolan då årskurs 6 är den lägsta årskursen 

Vinbärsskolan undervisar. 

 

Inspelning 3. Årskurs 7, Vinbärsskolan. Ämne: SO. 20 elever, 10 flickor och 10 pojkar. 

Helklassamtal om betygskriterier och återkoppling till ett tidigare prov om judendom. 

Eleverna är 12-13 år. 

 

Inspelning 4. Årskurs 8, Vinbärsskolan. Ämne: SO. Totalt 24 elever, dock enbart 14 som 

deltar i inspelningen och då 9 flickor och 5 pojkar. Muntlig diskussion av arbetsmarknaden i 

halvklass. Eleverna är 13-14 år. Samma lärare som inspelning 3. 

 

Inspelning 5. Årskurs 9, Vinbärsskolan. Ämne: SO och svenska. 23 elever, 11 flickor och 12 

pojkar. Eleverna är 14-15 år. 
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Inspelning 6. Första året på gymnasiet, Tranbärsskolan. Ämne: Svenska. 29 elever, 23 flickor 

och 6 pojkar. Föreläsning om svordomar och åldersbundna normer. Lektionen hålls av en 

lärarkandidat. Eleverna är 15-16 år. 

 

Inspelning 7. Andra året på gymnasiet, Tranbärsskolan. Ämne: Psykologi. 11 elever, 8 flickor 

och 3 pojkar. Föreläsning om det kognitiva och biologiska perspektivet. Eleverna är 16-17 år. 

Lektionen är ett individuellt val, därav det låga elevantalet. 

 

Som kan framgår av beskrivningarna är flickorna överrepresenterade i de flesta klasser som 

spelats in, och könsfördelningen jämn i resterande. 

4.2 Insamlings- och inspelningsmetod 

För att jag skulle få möjlighet att spela in samtal i skolan kontaktade jag lärare och rektorer i 

Mellansverige med en mejlförfrågan om att få komma och spela in i deras klassrum. Vissa 

blev även tillfrågade per telefon. Väldigt många tackade nej med hänvisning till både elever 

och lärares arbetsbörda, eller aktuella projekt i skolan som nationella prov och dylikt. En del 

rektorer bad att få återkomma efter att ha pratat med sina lärare för att ta reda på om någon 

var intresserad av att ta emot mig. Ofta fick jag svaret att rektorerna samtyckte men att ingen 

av skolans lärare upplevde att de hade tiden att delta i undersökningen. Till viss del kan detta 

bero på en rädsla att bli bedömd som lärare, något Einarsson & Hultman även lade märke till 

under sina undersökningar (se avsnitt 3.1.1). En rektor på en gymnasieskola svarade dock 

engagerat på min förfrågan och förmedlade kontakt med en lärare. De tre första pilot-

inspelningarna samt två av de inspelningarna som ligger till grund för undersökningen 

spelades in här. 

 Övriga inspelningstillfällen förmedlades genom kontakter och därigenom fick jag 

möjlighet att få med ytterligare fler lärare som välkomnade mig att spela in deras klasser i 

lågstadiet och högstadiet.  

 Lektionerna som spelades in inleddes med att rummet riggades med två inspelnings-

moduler på två olika positioner i klassrummet, ofta innan eleverna kom in, och att läraren 

sedan kort berättade vad som skulle hända och att jag fick presentera mig och min uppsats 

kort. Jag berättade vilket universitet jag kom från och att jag var i klassen för att lyssna på 

eleverna när de talar. Ibland berättade jag om hur man översätter tal till skrift och eleverna 

blev väldigt fascinerade. Jag höll hårt på att inte utelämna för mycket information innan 

lektionen var klar och inspelningen över för att inte riskera att elever eller lärare började styra 

samtalet. Ofta var det lärarna som var mer frågvisa om vad det var jag letade efter i språket 

och en lärare kom till och med fram under själva inspelningen och frågade. Jag försökte då 

berätta att jag hade många infallsvinklar och att mycket handlade om turtagning. Detta svar 

nöjde sig generellt lärarna med. 

 I regel ställde jag en modul på katedern för att fånga lärarens tal och en längre bak i 

klassrummet för att fånga elevernas svar. Därefter satte jag mig längst bak i klassrummet, 

gärna vänd från eleverna, och tog anteckningar. Under en av inspelningarna fanns det inte 
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plats längst bak och jag var tvungen att sitta längst fram istället vilket gjorde min närvaro 

mycket tydligare. 

 Anteckningarna jag förde under lektionens gång bestod av dokumentation av lektionens 

struktur och innehåll, men även noggrann granskning av hur eleverna uppfattade mikrofonen 

och min närvaro och vilken påverkan dessa faktorer hade på inspelningen. Antal elever och 

deras kön antecknades också samt bänkplaceringar, grupperingar och hur eleverna rörde sig i 

klassrummet. Jag koncentrerade mig på att dokumentera det jag tyckte var viktigast och har 

inte skrivit upp någon talarlista eller antecknat namn på eleverna. Istället dokumenterar 

anteckningarna lektionens innehåll, händelser, rörelser och förflyttningar i klassrummet och 

till viss del tal och reaktioner som inte är i form av talat språk och därmed osynliga i 

inspelningen. Återkommande rubriker i anteckningarna är brus, min närvaro, kartor över 

klassrummet, antal elever, vilken klass som spelas in, information läraren delgett mig om 

klassen, tidsangivna pauser samt lektionsinnehåll. Vid lektionens slut lämnade eleverna 

rummet och jag stängde av mina inspelningsmoduler och packade ihop, tackade läraren och 

vid tillfälle svarade något utförligare på frågor (dock enbart om det var sista inspelnings-

tillfället med samma lärare och klass). 

 Den tekniska utrustning jag har använt mig av är en två olika typer av diktafoner samt en 

mobiltelefon som reserv i fall någon de andra inspelningarna av någon anledning inte skulle 

gå att använda. 

4.3 Transkriptionsnivåer 

Talad kommunikation är svår att återge i skrift då tonlägen, intonation och kroppsspråk faller 

bort. För att kunna återge och analysera mina inspelningar har jag valt att transkribera delar av 

materialet i enlighet med CA. Eftersom materialet är så pass stort (cirka 12 timmar inspelat 

material) har jag valt att dela in dessa transkriptioner i tre nivåer: 

 

Nivå 1. Händelsetranskription 

Nivå 2. Punkttranskription 

Nivå 3. Fullständig transkription 

 

Händelsetranskription innebär att en kort beskrivning av inspelning görs där viktiga händelser 

markeras och strukturen på inspelningen i stort definieras. Exempelvis:  

 

Inspelning 1. Minut 1-5: lärare pratar. Minut 5-8: instick från elever. Minut 8-33: monolog från lärare. Minut 33-

46: eleverna tittar på film. Minut 46-57: dialog elever-lärare. 

 

De flesta inspelningar har jag till en början händelsetranskriberat för att kunna urskilja vilka 

passager som eventuellt är av intresse för studien. De inspelningar som blivit så pass lyckade 

och intakta i sin form att det varit av intresse att transkribera inspelningen i sin helhet har 

direkt blivit fullständigt transkriberade. Övriga inspelningar har genomgått händelse-

transkriptionen först.  
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 I punkttranskriptionen har jag sedan gått vidare till att transkribera de ställen i inspelningen 

som varit intressanta och relevanta för min studie.  

 Sista nivån av transkription är fullständig transkription. Då har lektionen transkriberats i 

sin helhet från början till slut så autentiskt som möjligt. 

4.4 Etiska överväganden 

Studier som omfattar informanter eller behandlar information som kan uppfattas som känslig 

för tredje part behöver beakta etiska aspekter. Vetenskapsrådet (2002) pekar på fyra 

huvudfåror att ta i beaktning; informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet 

samt nyttjandekravet. 

 Då min studie har ett stort antal informanter med 154 deltagande elever och 7 lärare har jag 

i enlighet med dessa riktlinjer informerat samtliga skriftligen om deras medverkan i studien 

samt inhämtat samtycke (se bilaga 1). Informationen de fått har varit av sådan karaktär att den 

låtit informanterna veta tillräckligt mycket om studien för att kunna förstå innebörden av sin 

medverkan, men inte så detaljerad att den kunnat riskera studiens reliabilitet då 

överinformerade informanter skulle kunna tendera att påverka studiens resultat. 

 I de fall där eleverna har varit under 15 år har jag informerat och bett om samtycke från 

elevernas vårdnadshavare (se Bilaga 2). Jag har även tydligt uttryckt till både föräldrar och 

elever att deltagandet i studien är helt frivilligt, både i skrift i samtyckeslappen samt inför 

varje inspelning. Informanterna har också informerats om att de har rätt att avbryta sin 

medverkan. Ingen har dock valt att göra detta, men ett fåtal elever har tackat nej till att delta. 

Dessa elever har under inspelningens gång fått arbeta med skriv- eller läsuppgifter på egen 

hand utanför klassrummet.  

 Vidare har all information som rör informanterna hanteras på ett sådant sätt att obehöriga 

inte kan komma åt det. För att minska risken för att informanternas totala anonymitet ska 

rubbas har jag inte samlat in några personuppgifter utöver namnunderskrifter i samtyckes-

lapparna. De namn som syns i transkriptionerna är fingerade och i mina anteckningar har jag 

endast dokumenterat elevernas placering i klassrummet och vilket kön de har. Också 

skolornas namn är fingerade. 
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5. Resultat 

I kapitel 5 presenteras resultatet av studien. Resultatredovisningen utgår från aspekterna 

talartidsfördelning, mönster för turtagning, talarnominering, replikskiften samt skapande och 

återupphållande av klassrumsnormer i samtalet. Talartidsfördelningen presenteras i tre olika 

typer av tabeller. Den första beskriver den totala talartidsfördelningen, den andra fördelningen 

mellan flickor och pojkar enbart och den sista den individuella talartidsfördelningen. I de 

inspelningar det inte gått att identifiera vem som talar när i ett större omfång har den sista 

typen av tabell utgått.  

 För att undersöka turtagning, talarnominering, replikskiften och klassrumsnormer har jag 

transkriberat och analyserat delar av de inspelade lektionerna. I transkriptionerna förkortas 

läraren L, lärarkandidaten LK, okända elever E, okända flickor EF och okända pojkar EP. 

Övriga symboler förklaras i en transkriptionsnyckel i början av denna uppsats. 

5.1 Årskurs 3, Krusbärsskolan 

Inspelningarna från Krusbärsskolan är uppdelade i 1a-d och alla är gjorda under samma dag. 

Eleverna som spelas in går i årskurs 3 och utöver läraren, Eva, finns även en hjälplärare på 

plats. Hjälpläraren är enbart aktiv i helklassamtalet i inspelning 1d. Antal elever i klassen är 

26 fördelat på 16 flickor och 10 pojkar. Dagens schema är indelat i följande avsnitt: 

 

Samling (helklass) 
Ingår i inspelning 1a 

Matematik (helklass) 

Engelska (halvklass) Ingår i inspelning 1b 

LUNCH 

Engelska (halvklasserna byter plats) Ingår i inspelning 1c 

Elevens val (helklass) 
Ingår i inspelning 1d 

Genomgång av morgondagens utflykt (helklass) 

Högläsning av läraren (helklass)  

Tack för idag  

 

Inspelning 1a behandlar inledningen av dagen, en kort samling på morgonen samt dagens 

första lektion i matematik. Därefter delas klassen in i två halvklasser, den ena gruppen lämnar 

klassrummet för att bli undervisade i musik och de som stannar kvar fortsätter med engelska, 

vilket beskrivs i inspelning 1b. Efter lunch byter grupperna plats. Uppbyggnaden, innehållet 

och strukturen för lektionerna i engelska är identiskt och grupp 2 beskrivs i inspelning 1c. När 

engelsklektionen är slut kommer eleverna tillbaka efter hand och elevens val tar vid. I detta 

avsnitt arbetar eleverna självständigt med valfria restuppgifter. När hela klassen är samlad 

igen bryter läraren och hjälpläraren lektionen för att presentera morgondagens utflykt. Dessa 

två avsnitt återfinns i inspelning 1d. Slutligen läser läraren högt för eleverna ur en bok. 

 De inspelningssekvenser som presenteras och analyseras i uppsatsen är de som innefattar 

tal på offentlig nivå, det vill säga när hela klassen är engagerad i samma samtal. Privata samtal 
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mellan elever kallas här samtal på lokal nivå. Inspelning 1a-c presenteras därför i sin helhet 

medan enbart den del av inspelning 1d som rör genomgången av morgondagens utflykt 

presenteras.  

5.1.1 Inspelning 1a – Matematik 

Matematiklektionen är uppbyggd i ett regelbundet mönster. Först presenterar läraren en 

ekvation via en Powerpoint och ber sedan eleverna att tänka själva tyst. Efter cirka en minut 

ger hon startsignalen för att prata med bänkgrannen och efter ytterligare en liten stund ber hon 

en av bänkgrupperna som räcker upp handen att presentera sitt svar och motivera det. Resten 

av klassen får då chansen att hålla med eller säga emot och alternativa lösningar efterfrågas 

också. Hur denna struktur ser ut visas i exempel KRUS-A. 

Exempel KRUS-A. Struktur för matematiklektionen.  

1 L: då kör vi nästa 

2  (8.8) 

3 EP: ⁰enkelt (0.2) samma sak⁰ 
4  (0.4) 

5 L: tänk själv en liten stu?nd 

6  (15.3)  

7  ((ELEVER VISKAR OCH SKRATTAR))  

8  (3.3) 

9 L: gåre inte att lura er↑ 

10 Fler: ne:ej 

11 L: >prata med kompis då< 

12  ((ELEVER PRATAR MED BÄNKGRANNE I CA 20 SEKUNDER)) 

13 L: .h Milla å Klas nån idé↑ 

14 M/K: noll 

15 L: noll (0.2) >säger dom< (0.4) håller ni me↑ 

16 Fler: ja:: 

17 L: varför de↑ (2.6) varför håller ni me (.) Evert↑ 

18 Evert: f:ör va heter de: (.) de e typ de e: exakt samma sak  

19  bara att man har en annan som är borta  

20  (0.8)  

21 Evert: kolla (0.2) .h åtta plus fem är lika med tretton plus  

22  noll (0.4) åtta plus fem är lika med tretton plus (1.3)  

23  nånting (0.4) då ere- de är exakt samma sak h. för de  

24  är bara att tänka så här noll (0.2) man- de är bara att  

25  kolla på andra uppgiften 

26 L: det är bara att kolla på andra upp  [gift-] 

27 E:     [Eva] (0.4) de: (.)  

28  de är precis likadant bara att man ha:r satt tretton  

29  där och bytit ut no [llan 

30 L:  [aa (1.2) ⁰>exakt<⁰ det går inte å  
31  lura er 

32 Fler: ne: [j 

33 E:  [vi är för duktiga] 

34 L:   [va tråkigt då 

35 Evert: vi är för duktiga 

36  (2.2) 

28 L: händer de nåt (0.4) när vi adderar med noll 

29 Evert: naj 

30 Fler: nej 

31 E: inte ett dugg 

32 L: inte ett smack (1.2) när vi subtraherar med noll då 

33 Fler: ne:j 

34 EP: inte ett dugg 
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35 EK: inte en smack 

36 L: inte ett smack 

 

Mönstret som visas i exempel KRUS-A upprepas 9 gånger under lektionens 24 minuter och 

det är 8 olika bänkgrupper som får svara. Totalt sitter det 12 bänkgrupper i klassrummet, 

varav tio stycken består av två elever och resterande två med tre elever.  

 En bänkgrupp med tre elever väljs att svara två gånger. Utöver de 8 bänkgrupper som 

nomineras av läraren nomineras även 8 elever (4 flickor och 4 pojkar) individuellt av läraren 

då de räcker upp handen. Två av pojkarna nominerar även sig själva utan handuppräckning 

vilket i vissa fall leder till att de blir åternominerade av läraren, och i andra fall att deras 

kommentar ignoreras. Vid ett tillfälle korrigerar en kvinnlig bänkgranne elevens 

självnominering och korrigerar honom för att han pratar rakt ut.  

 I exemplet ser vi hur läraren dels använder sig av namnnomineringar och dels av kollektiva 

turer. I den här klassen är det alltså främst läraren som initierar turbytet och nominerar en ny 

talare. Denna typ av nomineringar kallas på engelska address terms (Sidnell 2013:46) och 

beskriver en direkt nominering där nästa tur redan är förutbestämd. En sådan nominering är 

med andra ord explicit adresserande (Hayashi 2013:169). En nominering kan även ske öppet 

(ex. ”Har nån en idé?”), och nästa talare är i så fall inte utnämnd på förhand utan måste göra 

en självnominering.  

 I exemplet KRUS-A nomineras Milla och Klas som bänkgrupp på rad 13 och på rad 17 

nomineras Evert som ensam talare. På rad 17 sker nomineringen i direkt anslutning till en 

fråga och läraren har därmed skapat förstaledet i ett närhetspar. Evert förväntas då att svara på 

frågan och inte anropet som hans namn utgör. Här visas hur de olika turerna förhåller sig till 

varandra och vikten av kontexten för förståelsen av den sociala handling som uttrycks. Everts 

svar visar att han har förstått kontexten och vad han förväntas svaras på.  

 Även på rad 13 går att förstå att den utelämnade delen av yttrandet (troligtvis ”Milla å Klas 

har ni nån idé) skvallrar om språkhandlingens karaktär och även här förväntas eleverna 

besvara förstaledet i närhetsparet, vilket realiseras genom deras yttrande på rad 14. Svaret i 

sin tur repeteras direkt efter av läraren, något som Sidnell (2013:73) skriver accepterar svaret 

och bekräftar det. Läraren använder alltså upprepning som ett sätt att bekräfta elevernas svar 

utan att säga om de svarat rätt eller fel.  

 På rad 27 byts rollerna och en elev gör en självnominering där läraren blir nominerad att 

svara. Lärarens svar på detta initiativ bekräftar att elevens iakttagelse är korrekt, men 

upprepar inte yttrandet. Detta kan vara ett tecken på att hon distanserar sig något från den här 

typen av nominering, och avfärdar den lätt genom att inte ge en längre replik. I de fall hon 

repeterar elevernas svar gör hon ett större anspråk på intimitet mellan sig själv och föregående 

talare än när eleverna nominerar sig själva, och därmed bryter mot klassrumsnormen som 

säger att eleverna inte får tala utan att räcka upp handen. Genom denna minimala skiftning i 

intimitet kan hon reglera normerna på ett subtilt sätt utan att det blir ansiktshotande. I denna 

klass dominerar de strategier som antingen distanserar sig från, ignorerar eller förkastar ett 

yttrande som brutit mot normen och på så sätt upprätthålls strukturen för samtalet i 

klassrummet. 

 I tabell KRUS-1 redovisas talartidsfördelningen mellan lärare och elever under matematik-

lektionen. Talartidsfördelningen är baserad på den totala talartiden, alltså inte lektions- eller 
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inspelningstiden. Denna lektion och inspelning är 24 minuter lång, men talartiden är bara 10 

minuter. Övrig tid ägnas åt exempelvis att eleverna diskuterar med bänkgrannen eller plocka 

fram böcker. 

Tabell KRUS-1. Fördelning av talartid. 

 Lärare Flickor (16) Pojkar (10) Elever av 

okänt kön 

Elever totalt 

(26) 

Tid (min) 6,4 1,5 1,7 0,4 3,6 

Procentandel 

av total talartid 

(10 min) 

64 % 15 % 17 % 4 % 36 % 

I tabell KRUS-1 framgår talartidsfördelningen mellan läraren och eleverna. Elevgruppen är 

också uppdelad i flickor och pojkar. I spalten ”Elever av okänt kön” finns den sammanslagna 

tiden för de elever som talar men inte kan identifieras i inspelningen. 

 Av resultaten i tabell KRUS-1 ser vi att läraren tar 64 % av den totala talartiden medan 

eleverna talar 36 %. En del av elevernas turer består av kollektiva turer. Detta innebär att 

läraren ställer en öppen fråga där hela klassen förväntas att svara i kör. Ett exempel på en 

sådan kollektiv tur påvisas i exempel KRUS-A, bland annat på raderna 15-16.  

 Sammanlagt upptar flickorna 15 % av den totala talartiden och pojkarna 17 %. Endast 8 av 

klassens 16 flickor talar identifierbart under lektionen, 4 av dessa individuellt nominerade och 

5 nominerade i grupp. Ytterligare 4 flickor nomineras i grupp men det går inte att urskilja från 

inspelningen vem i gruppen det är som talar. För pojkarna är det 5 stycken som talar 

identifierbart under lektionen, 4 nominerade individuellt och 1 i grupp. Alltså är det exakt 

hälften av klassens elever som är identifierbart muntligt aktiva på lektionen utöver kollektiva 

turer. 

 För att kunna se hur talartidsfördelningen ser ut mellan pojkar och flickor har alla flickor 

respektive pojkars sammanslagna resultat ställts i proportion mot hur stor andel av klassen de 

utgör i tabell KRUS-2. I tabellen presenteras dels flickorna och pojkarnas respektive talartid, 

men även den procentuella könsfördelningen i klassen. 

Tabell KRUS-2. Talartidsfördelning mellan pojkar och flickor. 

 Flickor (16) Pojkar (10) Okända elever 

Tid (min) 1,5 1,7 0,4 

Procent av total 

elevtalartid (3,6) 

42 % 47 % 11 % 

Procentuell 

könsfördelning 

16 = 62 % 10 = 38 % - 

I tabell KRUS-2 visas hur talartidsfördelningen mellan flickorna och pojkarna ser ut. 

Flickorna utgör 62 % av eleverna och upptar 42 % av den totala elevtalartiden. Pojkarna utgör 

38 % av eleverna och upptar 47 % av den totala elevtalartiden. Flickorna talar alltså något 

mindre och pojkarna något mer under denna lektion (42 % mot 47 %). Eftersom flickorna 

procentuellt sett är fler är talartidsfördelningen skev till pojkarnas fördel.  
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 Individuella variationer kan givetvis vara en bidragande faktor till att talartidsfördelningen 

ser ut som den gör och i tabell KRUS-3 sätts elevtalartiden i relation till den individuella 

fördelningen av talartid bland eleverna. 

Tabell KRUS-3. Fördelning av individuell talartid. 

Elev Tid (s) 
Procent av total 

elevtalartid (3,6 min) 

Procent av total talartid 

(10 min) 

Evert 43 20 % 1,2 % 

Anja 30 14 % 0,8 % 

Okända elever 24 11 % 0,6 % 

Lars 23 11 % 0,6 % 

Iris 21 10 % 0,6 % 

Ernst 16 7 % 0,4 % 

Inga 12 6 % 0,3 % 

Vera 11 5 % 0,3 % 

Olof 11 5 % 0,3 % 

Anton 9 4 % 0,2 % 

Anna 6 3 % 0,2 % 

Lyra 5 2 % 0,1 % 

Ylva 4 2 % 0,1 % 

Sofie 2 0,9 % 0,1 % 

 

I tabellen för den individuellt fördelade talartiden visas vilka elever som talar och hur mycket. 

Evert är den elev som talar mest, och står för 20 %, alltså en femtedel, av den totala elevtalar-

tiden. Anja talar tretton sekunder mindre och därmed 14 % av elevtalartiden. Lyra, Ylva och 

Sofie är de som talar minst under lektionen bortsett från de elever som inte talar alls. Den 

individuella talartidsfördelningen visar alltså att det inte är alla pojkar som är pratiga och alla 

flickor som är tysta, utan att den individuella variationen spelar roll. Dock är det under denna 

lektion fler pojkar än flickor som pratar mer, och även en pojke som pratar allra mest av alla. 

5.1.2 Inspelning 1b – Engelska 

När matematiklektionen är slut går halva klassen iväg för musiklektion medan resterande 

elever stannar kvar för att ha engelska. I klassrummet stannar 12 elever, 7 flickor och 4 

pojkar. Lektionens ägnas åt att lära sig färger på engelska. Efter en introduktion och en stunds 

interaktiv undervisning där eleverna svarar på frågor och repeterar fraser får eleverna varsin 

lapp med en färg och ett epitet, exempelvis ”Mrs. Pink”. Elevens uppgift är sedan att hitta den 

andra delen av paret, det vill säga ”Mr. Pink”. Denna sekvens är borträknad ur 

talartidsfördelningen då alla elever rör sig i klassrummet och samtidigt talar med varandra. 

När alla elever hittat rätt partner presenteras de färdiga paren framme vid tavlan. Alla elever 

kommer till tals på offentlig nivå när paren presenteras i tur och ordning. Därefter ägnas en 

kort stund åt självständigt arbete i läroboken och av inspelningens 24 minuter är därför cirka 5 

minuter tysta. I tabell KRUS-4 visas fördelningen av talartid. Eftersom alla elever går att 

identifiera som flickor eller pojkar presenteras ingen kolumn för ”Elever av okänt kön”. 
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Däremot presenteras de kollektiva turerna separat i stället då dessa bidrar till den totala 

elevtalartiden. 

Tabell KRUS-4. Fördelning av talartid. 

 Lärare Flickor (7) Pojkar (4) Kollektiva 

turer 

Elever totalt 

(26) 

Tid (min) 6,2 1,0 0,6 0,5 2,1 

Procent av total 

talartid (8,3 

min) 

75 % 12 % 7 % 6 % 25 % 

 

I tabell KRUS-4 visas att läraren talar tre fjärdedelar av den totala talartiden och eleverna en 

fjärdedel. Flickorna står för 12 % av den totala talartiden och pojkarna för 7 %. Eftersom 

lektionen är interaktiv men relativt instruktionstung kan detta anses vara ett väntat resultat. I 

tabell KRUS-5 visas hur talartidsfördelningen mellan pojkar och flickor ser ut. I denna tabell 

är de kollektiva turerna borträknade. 

 

Tabell KRUS-5. Talartidsfördelning mellan flickor och pojkar. 

 Flickor (7) Pojkar (4) 

Tid (min) 1,0 0,6 

Procent av total elevtalartid 

utan kollektiva turer (1,6) 

62,5 % 37,5 % 

Procentuell könsfördelning 7 = 64 % 4 = 36 % 

I tabell KRUS-5 visas elevernas talartid i jämförelse med den procentuella könsfördelningen. 

Flickorna som är sju stycken utgör 64 % av eleverna i klassrummet och talar 62,5 % av tiden. 

De fyra pojkarna utgör 36 % av klassen och talar 37,5 % av elevtalartiden. Talartidsfördel-

ningen mellan flickorna och pojkarna är därmed relativt jämn. I tabell KRUS-6 presenteras 

den individuella fördelningen av talartid. Enbart 6 av de totalt 11 eleverna är identifierbara i 

inspelningen vilket förklarar omfattningen av de okända elevernas talartid. 

Tabell KRUS-6. Fördelning av individuell talartid. 

Elev Tid (s) 

Procentandel av total 

elevtalartid  

Procentandel av total 

talartid 

Okända elever F 46 37 % 9,4 % 

Okända elever 29 23 % 5,9 % 

Anton 24 19 % 4,9 % 

Okända elever P 12 10 % 2,4 % 

Dina 4 3 % 0,8 % 

Anja 3 2 % 0,6 % 

Sofie 3 2 % 0,6 % 

Ulf 2 2 % 0,4 % 

Lyra 1 1 % 0,2 % 
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I tabell KRUS-6 toppas listan av okända elever. Detta har sin förklaring i de kollektiva turerna 

där alla elever svarar samtidigt utgör en del av kategorin ”Okända elever”. Läraren använder 

sig av kollektiva turer 27 gånger och elevernas gemensamma tur består endast av ett ord. De 

kollektiva turerna upptar 5 % av den totala talartiden. 

 Den elev som i särklass är mest aktiv under lektionen är Anton. Han står för 19 % av 

elevtalartiden. Detta kan förklaras av att Anton ofta räcker upp handen och vill svara på 

frågor. När han inte blir nominerad av läraren nominerar han sig själv. Två av eleverna (en 

flicka och en pojke) blir även nominerade utan att tala utan får i uppgift att peka på tavlan 

istället. 

5.1.3 Inspelning 1c – Engelska 

I inspelning 1c har andra halvan av klassen engelska. Det är 13 elever i klassrummet, 5 pojkar 

och 8 flickor. Lektionens uppläggning är identisk med föregående grupp, alltså att läraren 

inleder med att gå igenom fraser och ord eleverna behöver för att sedan göra övningen med 

färgerna. Lektionen skiljer sig dock från inspelning 1b vad gäller talartid. I denna klass 

nomineras endast två elever med namn, varför den individuella talartidsfördelningen utgår för 

denna inspelning. I tabell KRUS-7 presenteras inledningsvis fördelningen av talartid. 

Tabell KRUS-7. Fördelning av talartid. 

 Lärare Flickor (8) Pojkar (5) Elever av 

okänt kön 

Elever totalt 

(13) 

Tid (min) 8,4 1,5 1,3 1,6 4,4 

Procent av total 

talartid (12,8 

min) 

66 % 12 % 10 % 13 % 34 % 

 

I tabell KRUS-7 visas talartidsfördelningen. Läraren talar 66 % av den totala talartiden och 

eleverna resterande 34 %. Anledningen till att elever av okänt kön talar mest beror på att de 

kollektiva turerna ingår, i detta samtal 16 stycken (vilket ger cirka 16 sekunders talartid). 

Dessutom är även elevernas gemensamma turer även inräknade här, med vilka avses turer där 

eleverna läser högt tillsammans eller upprepar vad läraren sa gemensamt. Jag skiljer på 

kollektiva turer och gemensamma turer på grund av att kollektiva turer enbart består av andra 

delen av ett närhetspar, oftast ett ”ja” eller ”nej”. Gemensamma turer består däremot av flera 

ord. I exempel KRUS-B visas en gemensam tur. 

Exempel KRUS-B. Gemensam tur.  

1 L: read after me (0.6) what page is it (1.6) sixteen (0.8)  

2  page  [sixteen 

3 E:  [(juste) 

4 E: (xx) 

5 L: schh::: (1.8) read with me (0.2) paint the big balloon  

6  red (.) everybody 

7 ALLA: paint (0.2) the big (0.2) balloon (0.2) red 

8 L: which one is the big balloon (1.2) come and point (1.8)  

9  Anna 
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I exemplet visas att de gemensamma turerna, likt övriga nomineringar, initieras i form av ett 

närhetspar. Förstaledets typ är dock inte en fråga utan en uppmaning (”read with me”) och 

elevernas svar bekräftar detta. Genom den här typen av praktiker realiseras lärarens auktoritet 

i klassrummet, och även om det är möjligt att låta bli att tala i den gemensamma turen är det 

prefererat att göra så. 

 Fördelningen mellan flickor och pojkar påverkas av de kollektiva och gemensamma 

turerna, vilket visas i tabell KRUS-7. 

Tabell KRUS-7. Talartidsfördelning mellan pojkar och flickor. 

 Flickor (8) Pojkar (5) Okända elever 

Tid (min) 1,5 1,3 1,6 

Procent av total 

elevtalartid (4,4) 

34 % 30 % 36 % 

Procentuell 

könsfördelning 

8 = 62 % 5 = 38 % - 

 

I tabell KRUS-7 presenteras talartidsfördelningen mellan flickor och pojkar. Identifierbara 

flickor talar 34 % av den totala talartiden och utgör 62 % av elevgruppen. Pojkarna talar 30 % 

och utgör 38 % av klassen. Förklaringen att flickor och pojkar enbart talar en tredjedel var 

finns i kategorin ”Okända elever” som tar 36 % av den totala elevtalartiden. De kollektiva och 

gemensamma turerna utgör 37 % av denna kategori – alltså talar antagligen, men inte 

säkerligen, alla 13 elever 14 % mer än vad som syns i övriga kategorier. 

 Trots detta går det ändå att se att flickorna i denna grupp talar 4 % mer än pojkarna, men i 

förhållande till deras antal är deras talutrymme cirka 20 % mindre än pojkarnas. I och med de 

kollektiva och gemensamma turerna kommer alla till tals, och likt lektionen innan avslutas 

övningen med en runda där alla presenterar sitt resultat vilket innebär att alla även enskilt kom 

till tals vid åtminstone ett tillfälle. 

5.1.4 Inspelning 1d – Genomgång av utflykt 

Innan skoldagen är slut samlar läraren och hjälpläraren eleverna för att gå igenom nästa dags 

utflykt till Naturhistoriska Riksmuseet. För att presentera programmet för morgondagen 

använder sig läraren av en projektor som visar ett A4-dokument på tavlan. Läraren ställer 

sedan frågor till eleverna om morgondagen och låter dem svara utifrån programmet som syns 

på tavlan. Parallellt med detta tränar de även på klockan och får översätta digital tid till 

analog. Elever nomineras av läraren eller hjälpläraren med namn och avvikelser från den 

strukturen korrigeras, avbryts eller ignoreras. I exempel KRUS-C visas hur ett sådant fall 

korrigeras. 

Exempel KRUS-C. Nominerad elev ska tala. 

1 L: då (0.6) startar dagens roliga arbete (0.2) i  

2  utställningen som heter nämligen vad då↑ 

3 EP:     [.hh ja vet 

4 L: Lyra? 

5  ((ANNA VISKAR TILL LYRA)) 

6 L: men Anna låt Lyra svara själv 
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7  (1.8) 

8 Lyra: den mänskliga resan 

9 L: >ja< .h (.) den mänskliga resan 

 

I exempel KRUS-C är det Lyra som blir nominerad att svara på lärarens fråga, trots att en 

pojke redan visat att han vet svaret. Hans självnominering realiseras genom en kraftig 

inandning innan lärarens tur slutar. Denna metod för självnominering kallas för a tacit 

technique (Hayashi 2013:174) och skulle kunna översättas till en tyst eller underförstådd 

teknik. Hans svar ignoreras dock av läraren som istället nominerar Lyra. Lyras bänkkompis 

Anna viskar till Lyra då Lyra avvaktar med att svara och blir då korrigerad av läraren att 

förhålla sig till strukturen att endast den nominerade talaren är tillåten att tala. På rad 7 svarar 

Lyra och blir då direkt och snabbt bekräftad på rad 8 av läraren som repeterar samt bekräftar 

hennes svar. I exempel KRUS-C visas alltså tre olika tekniker för att upprätthålla normen i 

klassrummet, dels att ignorera (ej ansiktshotande), korrigera (ansiktshotande) och bekräfta 

nominerad talare. 

 I exempel KRUS-D visas fler nomineringar och hur avvikelser hanteras. 

Exempel KRUS-D. Nomineringar och avvikelser. 

1 L: Anja 

2 Anja: e:h vi ska packa ihop och söka upp dam å herrum för att  

3  pudra näsan (.) .hh innan vi lämnar museet  

4 L: å va sjuttsingen betyder de (0.5) vi ska uppsöka dam å  

5  herrum för att pudra näsan↑ (0.5) måste alla ha puder 

6  me sej då↑  va= 

7 EF:    [ja: h. 

8 Fler: [naeja 

9 L: =[va betyder de (1.2) va betyder de (0.4) Sven↑ 

10 Sven: att man ska gå på toa 

11 L: aa: 

12 E: dom sa de på (x) 

13 L: m (2.0) de: låter lite finare än att säga att man ska  

14  gå på toa (0.6) att man går å pudrar näsan 

15 EP: [[ja tycker gå på toa är (fint) (xx) 

17 EF: [[då borde de va  [pudra (1.2) rumpan] 

18 L:   [hur länge kan vi vara på toa  

19  rå (2.8) hur länge kan vi vara på= 

20 EF: [⁰i en kvart⁰ 

21 L: =toa (4.5) från tolv å femton till tolv å tretti (.)  

22  hur många minuter har gått då (0.5) Lars↑ 

23 Lars: femton 

24 L: femton minuter (.) en kvart 

 

Den första som blir nominerad i detta exempel är Anja som blir direkt nominerad med sitt 

namn. Anja har blivit ombedd att berätta vad som händer när klassen kommit till museet och 

hon läser innantill från dokumentet på tavlan. Läraren svarar med att vad hon just sagt och på 

rad 5 gör läraren istället en öppen nominering. Detta leder till att flera elever talar samtidigt 

och en kollektiv tur formas. På rad 9 initieras ett nytt närhetspar i form av en följdfråga och 

Sven blir nominerad att svara. En onominerad elev gör ett tillägg på rad 12  som blir 

ignorerat. Efter att läraren förklarat de bakomliggande faktorerna till uttrycket ”pudra näsan” 
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är det fler elever som annonserar att de vill tala men ignoreras. På rad 18-19 ställs en ny fråga 

som får ett direkt svar av en onominerad flicka. Svaret ignoreras och frågan upprepas istället, 

varefter Lars nomineras. 

 Ett annat sätt att nominera talare som läraren använder sig av är att nominera i tredje 

person. I exempel KRUS-E och KRUS-F visas hur detta ser ut. 

Exempel KRUS-E. Vera nomineras i tredje person. 

1 L: va är klockan dårå (.) när hon är fjorton å tjugi (2.7) då ser  

2  hon ut så där (1.5) hur mycket e e klockan då (1.6) vet Vera de 

3 Vera: tjugi över två 

4 L: tjugi över två ja 

Exempel KRUS-Fa. Lars nomineras i tredje person. 

1 E: inte godis (.) de får man inte ta me 

2 L: nä inte godis å chips å läsk ⁰å såna saker⁰» 

3 EP:  [å kakor inte kakor väl 

4 EF: å inte choklad heller 

5 L: »utan en vettig massäck (1.4) en vettig massäck ska man ha me  

6  sej (.) .hh har Lars en fråga 

7 Lars: ja får  [man ta me- 

8 L:   [schh nu hör inte ja va han säger 

9 Lars: får man ta me kanske en pytteliten bit (0.5) kaka↑ 

 

I exempel KRUS-E och KRUS-Fa visas nomineringar i tredje person. Dessa nomineringar 

skiljer sig från andra nomineringar genom att de har formen av en fråga i tredje person. I det 

första exemplet ser elevens tur ut som vid vanliga nomineringar (rad 2-3) medan Lars i 

exempel KRUS-F på grund av den indirekta nomineringen först svarar på själva 

nomineringen innan han framför sin egen fråga (rad 6-7). Genom att nominera elever på detta 

vis skapas ett mindre anspråk på intimitet än vid en direkt nominering. 

 En tydlig struktur och ett återkommande mönster för hur läraren besvarar elevernas frågor 

framkommer i fortsättningen av exempel KRUS-Fa.  

 

Exempel KRUS-Fb. 

9  Lars: får man ta me kanske en pytteliten bit (0.5) kaka↑ 

10    (4.3) 

11  L: får man ha me sej kakor↑ 

12  E: [nej 

13  E:  [man fick väl ta me sej kakor förra gången 

14  E:  .hhh 

15  EF:  nej de fick man inte 

16  E:  (xx) 

17  EF:  nej 

18  E:  näej (.) de fick man inte 

19  E:  ja kommer inte ihåg de 

20  EP:  man får inte de 

21  L:  ⁰ja minns inte⁰ 

 

I exempel KRUS-Fb repeterar läraren förstadelen av Lars närhetspar som andradel. Hon 

initierar därmed ett nytt närhetspar. Detta föregås dock av en paus som skvallrar om att ett 



33 
 

problem har uppstått. Denna strategi visar sig på rad 21 vara motiverad av att hon inte har ett 

färdigt svar på Lars fråga. Läraren låter istället hela klassen vara delaktiga i diskussionen 

genom att låta dem svara först, innan ett slutgiltigt svar presenteras. Hon köper sig därmed 

mer betänketid och kan då frångå normen kring relationen mellan förstaled och andraled i 

närhetspar. 

 Av exemplen att döma är eleverna relativt aktiva under genomgången. I tabell KRUS-8 

visas talartidsfördelningen för detta avsnitt av skoldagen. 

Tabell KRUS-8. Fördelning av talartid. 

 Lärare Hjälplärare Flickor 

(16) 

Pojkar 

(10) 

Elever av 

okänt kön 

Elever 

totalt (26) 

Tid (min) 10,6 2,2 1,6 2,5 0,2 4,3 

Procent av 

total talartid 

(17,1 min) 

62 % 13 % 10 % 15 % 0,01 % 25 % 

Tabell KRUS-8 presenterar den huvudsakliga fördelningen av talartid. Läraren står för 62 % 

av den totala talartiden och hjälpläraren för 13 %. Eleverna talar en fjärdedel av tiden, 

uppdelat i 10 % för flickorna och 15 % för pojkarna. Resultaten visar därmed i jämförelse 

med dagens tidigare inspelningar att hjälplärarens talartid minskar elevernas talartid, medan 

lärarens talartid är densamma som utan närvaro av hjälplärare. I tabell KRUS-9 visas 

fördelningen mellan flickorna och pojkarna. 

Tabell KRUS-9. Talartidsfördelning mellan flickor och pojkar. 

 Flickor (16) Pojkar (10) Elever av okänt 

kön 

Tid (min) 1,6 2,5 0,2 

Procent av total 

elevtalartid (4,3) 

38 % 58 % 4 % 

Procentuell 

könsfördelning 

16 = 62 % 10 = 38 % - 

 

Flickorna som utgör 62 % av klassen talar 38 % av den totala elevtalartiden i det här avsnittet. 

Pojkarna som utgör 38 % av klassen talar i sin tur 58 % av den totala elevtalartiden. Flickorna 

talar betydligt mindre under denna lektion än under tidigare lektioner. Detta kan ha sin orsak i 

den strukturella förändring som sker i slutet av genomgången där eleverna fritt får ställa 

frågor. Detta utrymme utnyttjas främst av Lars och Evert vilket syns i tabell KRUS-10 där 

den individuella talartidsfördelningen mellan eleverna presenteras. 

Tabell KRUS-10. Fördelning av individuell talartid. 

Elev Tid (s) 

Procent av total 

elevtalartid (4,3 min) 

Procent av total talartid 

(17,1 min) 

Lars 42 16 % 4,1 % 

Evert 38 15 % 3,7 % 

Okända flickor 35 14 % 3,4 % 
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Okända pojkar 26 10 % 2,5 % 

Ivar 23 9 % 2,2 % 

Lyra 18 7 % 1,8 % 

Sofie 15 6 % 1,5 % 

Anja 12 5 % 1,2 % 

Okända elever 11 4 % 1,1 % 

Vincent 11 4 % 1,1 % 

Sven 8 3 % 0,8 % 

Dina 7 3 % 0,7 % 

Anna 6 2 % 0,6 % 

Vera 2 1 % 0,2 % 

Olga 2 1 % 0,2 % 

Ulf 1 0,4 % 0,1 % 

Lina 1 0,4 % 0,1 % 

Klas 1 0,4 % 0,1 % 

I tabell KRUS-10 kan vi se att det enbart är 15 av klassens 26 elever som nomineras med 

namn i inspelningen. Om övriga elever talar eller ej är oklart, men troligtvis ingår några fler i 

kategorierna ”Okända flickor/pojkar/elever”.  

 I detta avsnitt är det alltså två pojkar som talar mest, Lars och Evert. Detta beror till stor 

del på att de i slutet av lektionen ställer frågor som utvecklas och att fler replikskiften sker. De 

tar även tid på sig att formulera frågorna och ökar därmed talartiden.  

5.2 Årskurs 6, Vinbärsskolan 

Inspelning 2 spelades in i årskurs 6 på Vinbärsskolan. Under lektionerna är det någon eller 

några elever som kommer för sent till lektionsstarten men totalt är det 22 (15 flickor och 7 

pojkar) elever som deltar i inspelning 2 utöver läraren. Ämnet är svenska och uppläggningen 

av lektionen är en interaktiv föreläsning, där eleverna deltar genom att svara på frågor. 

 Lektionen inleds med en genomgång av svenska skrivregler. Bland annat talar klassen om 

stavning och jämför ofta med andra språk. Elever med annat modersmål än svenska får 

chansen att berätta hur deras språk fungerar och är uppbyggda. Efter genomgången läser 

läraren högt ur en berättelse klassen påbörjat tidigare och därefter får eleverna några minuter 

på sig att sammanfatta vad de just hört. Två av eleverna får sedan läsa upp sina samman-

fattningar. I tabell VIN-1 presenteras den övergripande fördelningen av talartid. 

Tabell VIN-1. Fördelning av talartid. 

 Lärare Flickor (15) Pojkar (7) Elever av 

okänt kön 

Elever totalt 

(22) 

Tid (min) 33,4 7,4 7,2 0,3 14,9 

Procent av total 

talartid (48,3 

min) 

69 % 15,3 % 14,9 % 0,6 % 31 % 
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I tabell VIN-1 kan vi se att läraren talar 69 % av den totala talartiden och att flickorna och 

pojkarna talar ungefär 15 % vardera av resterande 30 %. För att se hur denna fördelning ser ut 

i proportion till antalet flickor och pojkar presenteras i tabell VIN-2 talartidsfördelningen 

mellan eleverna. 

Tabell VIN-2. Talartidsfördelning mellan flickor och pojkar. 

 Flickor (15) Pojkar (7) Okända elever 

Tid (min) 7,4 7,2 0,6 

Procent av total 

elevtalartid (14,9) 

49,7 % 48,3 % 0,04 % 

Procentuell 

könsfördelning 

15 = 68 % 7 = 32 % - 

I tabell VIN-2 redovisas talartidsfördelningen mellan eleverna. Flickorna och pojkarna talar 

ungefär 50 % av den totala elevtalartiden var, vilket verkar jämnt. Tittar man på resultaten i 

förhållande till den procentuella könsfördelningen talar dock flickorna som utgör 68 % av 

klassen nästan 20 % mindre än vad de skulle göra om talartidsfördelningen varit 

proportionerlig och likaså talar pojkarna som utgör 32 % av klassen nästan 20 % mer. Detta 

kan givetvis bero på individuella skillnader och i tabell VIN-3 presenteras den individuella 

talartidsfördelningen. 

Tabell VIN-3. Fördelning av individuell talartid. 

Elev Tid (s) 

Procent av total 

elevtalartid (14,9 min) 

Procent av total talartid 

(48,3 min) 

Måns 227 25 % 7,8 % 

Linda 135 15 % 4,7 % 

Aftab 116 13 % 4,0 % 

Okända pojkar 76 9 % 2,6 % 

Isa 66 7 % 2,3 % 

Per 65 7 % 2,2 % 

Okända flickor 57 6 % 2,0 % 

Safa 32 4 % 1,1 % 

Elton 26 3 % 0,9 % 

Olle 18 2 % 0,6 % 

Greta 17 2 % 0,6 % 

Okända elever 16 2 % 0,6 % 

Noah 13 1 % 0,4 % 

Frida 7 1 % 0,2 % 

Lisa 6 1 % 0,2 % 

Nils 6 1 % 0,2 % 

Mira 6 1 % 0,2 % 

Erika 2 0,2 % 0,1 % 

Ivar 2 0,2 % 0,1 % 

Hanna 1 0,1 % 0,0 % 
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I tabell KRUS-13 kan vi se att eleven Måns talar en fjärdedel av den totala elevtalartiden och 

resterande elever delar på återstående tid. Den elev som talar näst mest är Linda som talar 15 

% av den totala elevtalartiden vilket kan förklaras i att hon blev nominerad av läraren att läsa 

upp en längre sammanfattning som hon skrivit.  

 Anledningen till att Måns tar så mycket av elevernas talutrymme beror till viss del på hur 

han hanterar den rådande normen i klassrummet. Han talar ofta onominerat, och nominerade 

turer föregås ofta av onominerade. När andra elever (i inspelningen enbart flickor) talar 

avbryter han för att ge sin version av svaret. Hur läraren hanterar de situationer som uppstår 

vid turbytena varierar. I de fall Måns avbryter andra elever blir han alltid korrigerad. Detta 

visas i exempel VIN-A. 

Exempel VIN-A. Snabbt och snappt. 

1 L: aa att man stavar fel i antalet konsonanter kan de va (.) de  

2  finns faktiskt ett lustigt annat fel (0.2) Erika↑ 

3 Erika: att man (skriver) me pe 

4 L: just de (.) för de låter ju så (.) att man skriver me pe (0.9) 

5  snappt 

6 EP:     [snappt 

7 EP: oh [snap 

8 E:  [oh snap 

9 L: [(snappt) snappt (.) det låter ju så  

10  Måns: ne::j de gör det inte alls  

11 Fler: [[snappt snäppt 

12 L: [[det är för att munnen förbereder sig lite på det där teet ⁰så  

13  det blir snappt⁰  

14  ((FLER ELEVER VISKAR SNAPPT I BAKGRUNDEN)) 

15  (3.2) 

16 L: så snabbt å snappt (.) mm 

17 EF: (xxx) 

18 Måns: [ja brukar skriva- 

19 L: schh en i taget  

20 EF: ibland brukar ja skriva fel när jag skriver snygg (.) då brukar  

21  jag skriva med två N istället för två G  

22 L: a: (.) alla kan skriva fel ibland på rent slarv (.) det gör jag  

23  också 

 

I denna sekvens är många elever involverade och nästan alla testar att upprepa ordet ”snabbt” 

med konsonanten ”p” i stället för ”b”. Två elever blir nominerade i sekvensen, dels Erika på 

rad 2 och ytterligare en flicka på rad 16. Måns talar vid två tillfällen. På rad 10 svarar han på 

lärarens tur med en vändande replik. Denna dialogliknande samtalsöppnare blir ignorerad av 

läraren och försvinner i sorlet från resten av klassen som testar att säga ”snappt”. 

 På rad 16 nomineras en flicka efter handuppräckning. Vad hon säger hörs inte då Måns 

avbryter henne för att själv börja berätta hur han brukar skriva. Han avbryts i sin tur av läraren 

som därigenom korrigerar honom och påminner om gällande normsystem i klassrummet. 

 I nästa exempel åternomineras Måns efter en tidigare onominerad tur och läraren 

återkopplar till vad han sagt och ber honom svara flera gånger igen. 
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Exempel VIN-B. Måns åternomineras. 

29 L: känna känns- men n- just här håller det ju sig till  

30  regeln eller hur (0.2) ord som är släkt stavas  

31  lika (.) känna och känns där ser ni: två N där (0.8) å  

32  två N där (2.7) å då var det fiffigt av dig  

33  Måns att du påminde om undantaget (.) för de tog vi ju  

34  faktiskt upp här om dan (1.4) hur e det när man ska  

35  säga kände och känt (1.0) hur stavas det då (.) Måns  

36  ska du säga det kanske du som kommer ihåg  [de 

37 Måns:  [va de stavas K Ä N T 

 

Eftersom Måns initierat diskussionen kring ”kände” och ”känt” ges han möjlighet att berätta 

för klassen hur ordet stavas först. Genom lärarens återkoppling till honom ökar hans utrymme 

i klassrummet. I exempel VIN-C syns återigen Måns strategi att först tala onominerat för att 

sedan att bli nominerad. 

Exempel VIN-C. ”Å du i mitt språk”. 

1 Safa: får ja fråga en sak 

2 L mm 

3 Safa: men asså (xx) att svenska är lite enklare än andra språk 

4 L: ja: det kanske är för att du har det som ditt språk 

5 E: [(xx)] 

6 Safa: [(xx) (liksom) på mitt språk (.) då måste man liksom kunna  

7  massor punkter över (.) .h det är som franska accenterna måste  

8  [man- 

9 L: [m: du tänker på arabiska 

10 Safa: a (.) de är också så här man måste koppla  [ihop bokstäverna mer 

11 L: [a 

12 Måns:  ->     [å du i mitt språk- 

13 L: vilket språk tycker du att du kan bäst Safa↑ 

14 Safa:  ((SKRATTAR)) svenska 

15 L: svenska (.) mm .hh för du pratar mest svenska eller hur 

16 Safa: aa 

17 L: aa juste (.) å (x) kanske  [(xxx) 

18 Måns:    [(xxx) 

19 L: a: Måns 

20 Måns:  på mitt (1.2) språk- 

21 E: vicket då 

22 Måns: amharinja 

23 L: mm: 

24 Måns: a: (.) .hh de (0.4) e mycke svårare för de har över 200  

25  bokstäver (1.8) så att det är liksom så» 

26 L:  [m   [oj oj 

27 EP:          [u(h)u(h)uuh 

28 Måns: »hära (0.9) lite typ så här (xxx) 

29 EP:   [oj oj oj oj 

30 L: [[särskilt å skriva (då) 

31 Måns: [[ja tycker att det är-  

32 EF:  [ja trodde du va svensk 

33  L: hörrni 

34 Måns: trodde du att ja va helsvensk (0.4) att ja ba solat 

35 L: Per↑ 

36  ((FLER ELEVER TALAR SIMULTANT)) 

37 L: hörrni nu är det Per 
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Eftersom Safa pratar om sitt språk, arabiska, vill Måns också gärna tala om sitt språk, 

amharinja. Han utnyttjar turbytesplatsen efter Safas avslutade tur och lärarens uppbackning 

för att påbörja en egen tur utan att bli nominerad. Han utnyttjar här alltså turtagningssystemet 

för att få tala, och hans tal är därmed inte så oorganiserat som det kan uppfattas i 

klassrummet. Måns blir ignorerad och avbruten av läraren som åternominerar Safa, genom att 

nämna hennes namn. Måns gör ett nytt försök på rad 18 och talar då överlappande med 

läraren som denna gång svarar med att nominera honom. En mindre diskussion bryter ut efter 

att Måns berättat att han talar amharinja och hans etnicitet etiketteras, vilket Måns motsätter 

sig. Han reparerar därmed missförståndet angående sin etnicitet så att det stämmer överens 

med hans egen uppfattning. 

 Sammanfattningsvis visas här exempel på en elev som ständigt bryter mot klassrums-

normen. Han gör detta med hjälp av turtagningssystemet och det är därför hans talartid är så 

hög som 25 %.  

5.3 Årskurs 7, Vinbärsskolan 

I inspelning 3 går eleverna i årskurs 7 på Vinbärsskolan. Utöver den manliga läraren deltar 20 

elever, 10 flickor och 10 pojkar. Ämnet är SO och lektionen är uppdelad i en dubbeltimma 

med lunch emellan. Enbart första delen av dubbeltimman är inspelad och innehåller en 

helklassdiskussion där lärare och elever pratar om ett prov de haft i judendom. Eleverna 

ställer frågor och läraren svarar, men läraren ber även om elevernas åsikter om både provet 

och betygskriterierna. Samtalet kan ses som en utvärdering och medan eleverna sitter på 

bestämda platser i bänkarna står läraren framför katedern under hela lektionen.  

 Lektionen börjar genom att läraren presenterar dagen uppläggning. Detta görs relativt fort 

efter själva lektionsstarten. I exempel VIN-D visas hur läraren inleder själva lektionen. 

Exempel VIN-D. 

1 L: men vad vi ska göra idag (.) mina vänner (0.9) de ä: h. vi har  

2  ju dubbellektion (1.3) Inna om du är med här också  

3 Inna: ja ska ba  [(byta)] 

4 L:   [s:]å: <ska vi::> (0.5) diskutera va vi har läst å  

5  hur det gick bra (.) första timmen (.) sen är de lunch (.) å  

6  därefter så ska vi börja med geografi  

7  (2.0)  

8 Sune: [[så vi ska- 

9 L: [[xx hur vi] kan börja me- (.) ja↑  [Sune ↑] 

10 Sune:   [vi ska] bara liks- vi ska  

11   bara diskutera [(det här) x]  

12 L:  [ja å nu är de] a precis å då då då vill ja- va  

13  va ja är intress- vad ja är intresserad av då de är ju liksom  

14  lite vad tycker ni var bra vad tycker ni var dåligt å hur tycker  

15  ni dom olika sakerna va .hh så då ska ni dels (.) eh: d- ja ja  

16  har delat upp de i tre: tre delar mest för enkelhetens skull  

17  (0.5) måldokumentet (.) asså informationen om vad ni skulle  

18  kunna innan (0.5) .h lektionerna asså hur hur»  

19 Sune:     [mm] 

20  L: »undervisningen gick till och sen så på ⁰lektionerna⁰ (1.0)  
21  J[ohn↑] 
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I exempel VIN-D visas att läraren inleder med en övergripande presentation av hela dubbel-

timmens uppläggning, inklusive lunchen. Nästan alla lektioner i undersökningen inleds på 

detta sätt, alternativt med komplement av en kortare repetition av föregående lektion. Därefter 

övergår han till att specificera vad som förväntas av eleverna första timmen. På rad 8 börjar 

eleven Sune och läraren tala samtidigt vilket leder till att både Sune och läraren avbryter sin 

tur. Läraren nominerar sedan Sune att tala. Detta är ett återkommande mönster för denna 

lektion, att läraren är snabb med att dels uppmärksamma men också uppmuntra elevinitiativ. 

Till viss del sker handuppräckning, men inte alltid och i de fall fler vill tala gör läraren en 

talarordning och fördelar sedan ordet till en elev i taget. 

 Fördelningen av talartid i detta klassrum påverkas av lärarens samtalsledning och i tabell 

VIN-4 presenteras den totala talartidsfördelningen. Tilläggas bör dock att inspelningen bryts 

efter 24 minuter. Enligt anteckningar pågick lektionen i cirka en timma. Strax efter att 

inspelningen bryts byter läraren samtalsform från helklassamtal till att eleverna först 

diskuterar med sin bänkgranne och sedan i tur och ordning berättar vad de kommit fram till. 

Alla elever kom alltså till tals åtminstone en gång under lektionen.  

Tabell VIN-4. Fördelning av talartid. 

 Lärare Flickor (10) Pojkar (10) Elever totalt 

(20) 

Tid (min) 8,4 2,8 7,3 10,1 

Procent av total 

talartid (18,5 

min) 

45 % 15 % 40 % 55 % 

I tabell VIN-4 framgår att läraren talar 45 % av tiden medan eleverna står för resterande 55 %. 

Eleverna talar alltså mer än läraren under denna lektion. Av dessa 55 % talar flickorna totalt 

2,8 minuter vilket ger en total procent på 15 %. Pojkarna talar 7,3 minuter vilket ger en total 

procent på 40 %. Det är dock bara ett fåtal elever som är muntligt aktiva under denna 

inspelning. Hur talartiden mellan talande flickor och pojkar är fördelad i förhållande till hur 

många de är presenteras i tabell VIN-5. 

 

Tabell VIN-5. Talartidsfördelning mellan talande flickor och pojkar. 

 Flickor (2) Pojkar (5) 

Tid (min) 2,8 7,3 

Procentandel av total 

elevtalartid (10,1) 

28 % 72 % 

Procentuell könsfördelning 2 = 29 % 5 = 71 % 

Resultaten i tabell VIN-5 visar att bland de elever som faktiskt deltar är könsfördelningen av 

talartiden jämn. 2 flickor av 11 talande elever utgör 29 % och talar 28 % av den totala 

elevtalartiden. Resterande 5 pojkar utgör 71 % av de talande eleverna och deras talartid är 72 

% av den totala elevtalartiden. Med hela klassen inräknad blir dock resultatet annorlunda. I 

tabell VIN-6 visas hur fördelningen ser ut med alla elever inräknade. 
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Tabell VIN-6. Talartidsfördelning mellan flickor och pojkar. 

 Flickor (10) Pojkar (10) 

Tid (min) 2,8 7,3 

Procent av total elevtalartid 

(10,1 min) 

28 % 72 % 

Procentuell könsfördelning 10 = 50 % 10 = 50 % 

 

I tabell VIN-6 kan vi se att i förhållande till antalet flickor och pojkar i klassrummet tar 

pojkarna betydligt mer talutrymme än flickorna. Flickorna utgör 50 % av klassen men talar 

bara 28 % av tiden mot pojkarnas 72 %. I tabell VIN-7 visas elevernas individuella fördelning 

av talutrymmet. 

 

Tabell VIN-7. Fördelning av individuell talartid. 

 Tid (s) Procent av total 

elevtalartid (10,1 

min) 

Procent av total talartid  

(18,5 min) 

John 233 38,3 % 21 % 

Ebba 139 22,9 % 12,5 % 

Tobias 88 14,5 % 7,9 % 

Micke 61 10 % 5,5 % 

Sune 33 5,4 % 3 % 

Adde 23 3,8 % 2 % 

Sofie 20 3,3 % 1,8 % 

Tabell VIN-7 visar de individuella skillnaderna mellan eleverna. I tabellen syns att det är två 

elever som är mer aktiva än resterande, John och Ebba, och då i synnerhet John. John pratar 

nästan 40 % av den totala elevtiden medan Ebba talar drygt 23 %. Johns resultat är jämförbart 

med Måns i årskurs 6. Skillnaden mellan dem är dock att John håller sig till klassrumsnormen 

och istället för att avbryta andra talare signalerar han till läraren att han vill tala ofta, utnyttjar 

replikskiften till att förlänga sina turer och tar god tid på sig att förklara vad han vill ha sagt. 

5.4 Årskurs 8, Vinbärsskolan 

Inspelning 4 kommer från årskurs 8 på Vinbärsskolan. Ämnet för lektionen är likt inspelning 

3 SO och lektionen består av en muntlig diskussion om arbetsmarknaden där ungefär halva 

klassen deltar, 14 elever. Läraren är densamme som i inspelning 3. Elever och lärare sitter 

runt en rektangulär formation av sammansatta bänkar så att de alla ser varandra. Möbleringen 

liknar snarast ett middagsbord, där alla deltagande aktörers fysiska position är jämställda.  



41 
 

 Det är sammanlagt 12 personer som talar i inspelningen. En av dessa är läraren, 7 stycken 

är flickor och 4 stycken är pojkar. Det är alltså 2 flickor och 1 pojke som inte talar i denna 

inspelning
1
. I tabell VIN-8 presenteras talartidsfördelningen mellan samtalsdeltagarna. 

 

Tabell VIN-8. Fördelning av talartid. 

 Lärare Flickor (9) Pojkar (5) Elever totalt 

(14) 

Tid (min) 4,8 4,2 1,7 5,9 

Procentandel av 

total talartid 

(10,6 min) 

45 % 40 % 16 % 55 % 

 

I tabell VIN-8 framkommer att flickorna tar upp 40 % av det totala talartidsutrymmet och 

pojkarna utnyttjar 16 %. Att flickornas talartid är så hög beror till viss del på att eleven Klara 

gör många långa utläggningar och ensam talar mer än alla pojkar tillsammans. I tabell VIN-9 

presenteras flickornas och pojkarnas talartidsfördelning.  

 

Tabell VIN-9. Talartidsfördelning mellan flickor och pojkar. 

 Flickor (9) Pojkar (5) 

Tid angiven i minuter 4,2 1,7 

Procentandel av total 

elevtalartid (5,8) 

71 % 29 % 

Procentuell könsfördelning 7 = 64 % 4 = 36 % 

 

Av tabell VIN-9 framkommer att talartidsfördelningen mellan könen är relativt jämnt för-

delad, men att flickorna talar något mer än sin procentuella andel och pojkarna något mindre. 

Den totala elevtalartiden, alltså den sammanlagda tid enbart eleverna talar, är 5,8 minuter. 

Flickorna som utgör 64 % av de deltagande eleverna talar 71 % av den tiden och pojkarna 

som utgör 36 % av deltagarna talar 29 % av tiden. I tabell VIN-10 redovisas fördelningen av 

talartid mellan enskilda individer. 

 

Tabell VIN-10. Fördelning av individuell talartid. 

 Tid angiven i 

sekunder 

Procentandel av 

total elevtalartid 

(5,8 minuter) 

Procentandel av total 

talartid  

(10,6 minuter) 

Klara 120 34,3% 18,7% 

Fanny 48 13,8% 7,5 % 

Anton 37 10,5% 5,8 % 

Mona 29 8,2 % 4,5 % 

Frida 26 7,7 % 4,1 % 

Kasper 24 6,9 % 3,8 % 

                                                           
1 Anledningen till detta är att inspelningen bryts efter 22 minuter (då gruppsamtalet hållit på i 

cirka 11 minuter). Samtalet är alltså inte komplett. Enligt anteckningar kom alla elever till tals 

under samtalets fulla gång. 
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Gabbe 22 6,3 % 3,5 % 

Kalle 17 4,9 % 2,7 % 

Åsa 15 4,2 % 2,3 % 

Saga 8 2,2 % 1,2 % 

Lena 5 1,4 % 0,7 % 

 

I tabell VIN-10 visas hur lång tid var och en av eleverna talar. Intressanta skillnader i tabellen 

är att eleven Klara överlägset har längst sammanlagd talartid och därmed gör en avgörande 

skillnad mellan flickornas och pojkarnas talartid i inspelningen. Trots att flickorna överskrider 

sin procentuella andel talartid är det en flicka som talar minst av alla, Lena som totalt talar 5 

sekunder under det 10,6 minuter långa samtalet.  

 Talartidsfördelningen kan förklaras i samtalets organisation och struktur. Under lektionen 

är det läraren som fördelar ordet mellan de olika talarna. Det är även läraren som uppmuntrar 

elevernas repliker och ställer följdfrågor. Ofta sker turbytet mellan olika talare genom att 

läraren presenterar antingen en ny fråga med öppen nominering och inväntar att eleverna ska 

signalera att de vill svara eller ställer en följdfråga på ett tidigare elevuttalande och därefter 

ger turen till en annan elev. Läraren fördelar ordet sammanlagt 18 gånger till nya talare. 13 av 

dessa görs genom direkta frågor i likhet med de som visas i exemplen. Skillnaden mellan 

dessa två exempel är den lilla pausen innan Fanny blir nominerad som visar på att en 

handuppräckning har skett. 

Exempel VIN-E. Fanny nomineras efter att ha räckt upp handen. 

37 L: vad fick de här för betydelse för för befolkningen (.)  

38   asså för människorna som jobba där (0.6) Fanny 

 

Exempel VIN-F. Anton nomineras utan att ha räckt upp handen. 

109 L: precis (.) vill du utveckla de Anton 

 

Vid fyra tillfällen tilldelas ordet i form av tillägg, det vill säga att läraren ger ordet till elever 

som vill addera något till en kamrats tidigare utlåtande och därigenom svara på lärarens 

tidigare ställda fråga. Detta exemplifieras i exempel VIN-G. 

Exempel VIN-G. Läraren ger ordet till en elev genom tillägg 

114 L: .hh de var lite som ni gick igenom i (0.6) geografi i:: våras  

115  var de va (.) om förädling (.) att man man köper in å sen säljer  

116        -> man vidare förädling (1.6) precis (0.8) Mona 

117 Mona:  aa nä men när man blir rikare så kan man ju prioritera pengarna  

118  på saker (man verkligen vill göra) då (.) som typ så hära  

119  frisörer: å aa men typ tjänsteyrken å så (0.8) så då så kom dom  

120  nya yrkena 

 

Det Mona svarar på i exempel VIN-G är inte den tur som står i direkt anslutning med hennes 

egen. Istället utnyttjar hon turbytesplatsen till att nominera sig själv och göra ett tillägg till en 

tidigare topik. Några sekvenser tidigare frågar läraren Kalle hur Sverige kan bli rikare när 

arbetstillfällen går förlorade vid inköp av utländska tjänster och Kalle svarar på frågan med 

tillägg från Anton. Antons svar får sedan läraren att koppla till något eleverna lärt sig i 



43 
 

geografi föregående vår och byter därmed samtalsämne. När Mona tilldelas ordet återgår hon 

till det ursprungliga ämnet och återgår till den utlagda frågan. 

 Vidare talar elever vid två tillfällen utan att ha blivit nominerade av läraren. Här räknas 

inte replikskiften som följer ett yttrande initierat av lärare genom fråga eller tillägg. I det ena 

fallet handlar det om en öppen fråga som ställs i anslutning till ett elevsvar. Se exempel VIN-

H. 

Exempel VIN-H. Öppen fråga, elevinitierat elevsvar. 

39 Fanny:  att eh: det blev mycket fler i staden ↑ (.) å då så då  

40  var det inte så bra arbetsförhållanden från börj [an-] 

41 L:   [.hhär]  

42  måste jag bara avbryta med min favoritfråga (.) de blir mycke  

43  mer i staden va kallar vi det 

44 Fanny: urbanisering 

 

I exempel VIN-H ställer läraren en fråga i anslutning till ett elevsvar. I detta fall svarade 

Fanny som även var den elev som hade turen innan och därmed blev avbruten av läraren, men 

hade Fanny inte vetat svaret på frågan hade ordet varit fritt att ta för de andra eleverna. 

Eftersom Fanny svarar snabbt och utan att tveka kan en hierarki i elevsvaren skönjas där 

frågan, trots sin öppna form av nominering, erbjuds Fanny i egenskap av föregående (och 

pågående men avbrutna) talare i första hand.  

 I exemplet ser vi även att läraren använder en elevs mening för att återkoppla till ett 

begrepp eleverna tidigare lärt sig. Läraren initierar ett avbrott genom en kraftig inandning i 

samband med ordet ”här” och realiserar sin språkhandling i yttrandet (”måste jag bara 

avbryta”). Eleven bryter då sitt yttrande och låter läraren ta över turen. Schegloff (2000) 

beskriver att överlappande tal är ett bevis för att samtalsdeltagarna lyssnar noggrant på 

varandra och följer rytmen i talet för att veta exakt när turbytesplatserna kommer. I exemplet 

har läraren identifierat turbytesplats och garanterar sig nästa TKE genom avbrottet. Han har 

därmed eliminerat risken att Fanny ska påbörja en ny TKE innan han hunnit ställa sin fråga. 

 Det är inte bara läraren som avbryter eleverna. I exempel VIN-I är det Kalle som avbryter 

läraren. Läraren har tidigare nominerat Kalle att tala och har under hans tur gett stödsignaler 

med uppbackningar. Efter ett tag bekräftar läraren att Kalle haft rätt i sitt utlåtande men 

påpekar samtidigt att det inte var det svaret han var ute efter. Eftersom förstaledet och 

andraledet i närhetsparet inte stämmer överens gör läraren en reparation genom att initiera ett 

nytt närhetspar med samma fråga. Kalle avbryter då läraren med rätt svar. I exempel VIN-I 

visas hela sekvensen från lärarens första fråga fram till Kalles avbrott. 

Exempel VIN-I. Elev avbryter läraren 

94 L:  jo precis ⁰precis⁰ (.) men va var det som (.) det låter ju (som) 
95  motsägelsefullt de här att de är bra med arbetet (så) vi flyttar 

96  de till andra andra: (0.7) länder och då får vi välfärd (.) hur  

97  hänger de ihop hur kan vi bli rikare (0.8) när när vi blir av  

98  med arbetstillfällen (0.2) Kalle 

99 Kalle:  men de: (.) dom har ju billgare arbets(kraft)  [där]» 

100 L:       [aa] 

101 Kalle:  »å då tjänar vi pengar på de för vi får inte lika: (.) eller  

102  betala lika mycke för (de) du (.) köper ju in å så eh som vi  

103  skulle behöva göra i Sverige» 

104 L: mm 
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105 Kalle: »eh: för att lönerna här är väl hö- högre å vi har bättre  

106  arbetsförhållande å de kostar mer 

107 L: aa (.) de stämmer (.) .hh men hu- hu- (.) jag tänker de här de 

108  här förhållandet att man (.) då blir man av med lön- med  

109  arbetena här i Sverige (.) [alltså så där] 

110 Kalle: ->  [men vi kommer] på andra saker  

111  att göra (0.6) 

112 L: precis (.) vill du utveckla de Anton 

 

Avbrottet sker här inte lika smidigt som i exempel VIN-H där läraren avbröt en elev. Sek-

vensen av samtidigt tal är längre vilket innebär att det tar längre tid för Kalle att avbryta 

läraren än vad det tog för läraren att avbryta Fanny. Detta kan visa på relationen mellan 

auktoritet-underställd. När läraren avbryter en elev ligger fortfarande makten hos lärare som 

auktoritet, medan en elev snarare behöver lärarens tillåtelse att få genomföra sitt avbrott för 

att det ska kunna lyckas. Trots det öppnar läraren upp till att bli avbruten genom att hans 

egentliga fråga om hur Sverige ska hantera att bli av med lön- och arbetstillfällen redan är 

ställd när Kalle avbryter.  

5.5 Årskurs 9, Vinbärsskolan 

Inspelning 5 är inspelad på Vinbärsskolan i årskurs 9. Klassen består av 23 elever varav 11 

flickor och 12 pojkar. Ämnet i inspelning 5 är SO och lektionen består av en lektionsinledning 

som återkopplar till föregående lektionstillfälle. Läraren föreläser sedan om kvinnornas väg 

till demokratin. I början är det nästan bara läraren som pratar, men efterhand börjar eleverna 

både svara på frågor och ställa frågor. Inspelningen är 48 minuter lång och ungefär halva 

lektionen består av den här typen av undervisning. Därefter tar eleverna rast och när de 

kommer tillbaka tittar de gemensamt på en film resten av lektionen.  

 Läraren talar under första delen mycket berättande även om turbyten sker under korta 

frågor. Turbytena går oftast till så att en elev avbryter eller talar onominerat i pauser, men vid 

några tillfällen nomineras även nya talare som troligen räcker upp handen. Endast fyra elever 

nomineras med namn, varav en flicka och tre pojkar. Av detta skäl presenteras ingen tabell 

över den individuella talartidfördelningen för denna klass. I exempel VIN-J visas hur en elev 

utnyttjar en paus där läraren skriver på tavlan för att tala onominerat. 

Exempel VIN-J. Elevinlägg efter längre paus. 

1 L: på grund av manlig immigration skriver ja 

2  (7.4) 

3 EP: men tog inte dom me sig sina (0.4) liksom (0.6) ⁰fruar⁰ 

4 L:     [aeh ibland så kom dom  

5  efter (.) fruarna (0.2) .hh å de här de här känner du ju igen  

6  från senare tid (.) även ida är de ju väldigt vanligt .hh att  

7  männen flyttar iväg å jobbar nånstans (0.8) å: ja ja tänker på  

8  (.) e:hm: (1.3) när ja va (1.2) i: (0.8) e:h (0.6) förenade  

9  arabemiraten en gång på semester 

   

I exempel VIN-J är det en pojke som efter en paus på 7.4 sekunder ställer en onominerad 

fråga. Frågan är första delen av ett närhetspar och läraren svarar omedelbart och bygger sedan 
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vidare på sitt eget svar genom att berätta en anekdot. Själva anekdoten syns inte här men det 

tar cirka 20 sekunder innan läraren återgår till vad hon skrivit på tavlan och återupptar 

föreläsningen. Hon återkopplar alltså inte mer än så till eleven. I dessa typer av pauser är det 

en del enskilda talare som tar turen som i exemplet VIN-J, men desto oftare fler elever som 

talar samtidigt och diskuterar med varandra och läraren i ett kort informellt samtal innan 

läraren bryter av och återupptar föreläsningen igen. Detta visas i exempel VIN-K. 

Exempel VIN-K. Från institutionellt samtal till vardagligt. 

1 L: men myndighetsåldern var mycket högre än ida (.) den va tjufem  

2  år 

3  (2.6) 

4 EP1: så om man inte hunnit gift sig innan man är tjufem då blir man  

5  myndig (0.9) eller va 

6 EP2: nej 

7 EF: [nej 

8 L: aa↑ 

9 EP1: va (.) blir man myndig 

10 EP3: men om man (blir) gift blir man inte myndig då 

11 E1: [[(xx) 

12 L: [[nej då tar mannen över [då tar mannen över 

13 E2:   [men då vill man ju inte gifta sig för man  

14  vill ju va myndig  

12  (1.2) eller↑ 

13  (1.8) 

14 L: fast man vill va gi [ft 

15 EF:   [alla såg väl ner- alla såg väl ner på dom  

16  som (xxx) 

17  ((FLER ELEVER TALAR SAMTIDIGT)) 

18 L: Nita↑ 

19 Nita: om man gifter sig efter det då 

20 L: ae då blir man omyndig 

21  (3.2) 

22 EP3: då då då vill man ju 

23 EF:  [fast grejen är väl den att alla såg ju ned på dom  

24  som- 

25  ((FLER ELEVER TALAR SAMTIDIGT))   

 

I exempel VIN-K är det flera elever som bryter in och deltar i samtalet. Alla är onominerade 

talare utom Nita som nomineras av läraren på rad 17. Nomineringen i det här exemplet sker 

alltså först då läraren anser att det är nödvändigt att återgå till en högre grad av formellt 

samtal, vilket i det här fallet vill säga att läraren ger ordet till eleverna. Innan dess är det förste 

talare som själviniterar som får ordet och i fall där två turer inleds samtidigt förhåller sig 

eleverna till varandra som i vardagliga samtal och efter att båda avbrutit sig är det den som 

först fortsätter som får ordet (se rad 11-12).  

 Inledningsvis i detta avsnitt beskrevs att elevernas samtalsdeltagande under denna lektion 

var lägre än vid tidigare inspelningar. I tabell VIN-11 visas fördelningen av talartid. 
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Tabell VIN-11. Fördelning av talartid. 

 Lärare Flickor (11) Pojkar (12) Okända 

elever 

Elever totalt 

(23) 

Tid (min) 27,3 0,5 2 0,4 2,9 

Procentandel 

av total talartid 

(30,2 min) 

90 % 2 % 7 % 1 % 10 % 

Tabell VIN-11 visar att elevernas talartid under lektionen är väldigt begränsad. Läraren talar 

90 % av den totala talartiden och eleverna endast 10 %. Flickorna talar 2 % av den totala 

talartiden och pojkarna 7 %. Hur talartidsfördelningen ser ut mellan flickorna och pojkarna 

visas i tabell VIN-12. 

Tabell VIN-12. Talartidsfördelning mellan flickor och pojkar. 

 Flickor Pojkar Okända elever 

Tid (min) 0,5 2 0,4 

Procent av total 

elevtalartid (2,9) 

17 % 69 % 14 % 

Procentuell 

könsfördelning 

11 = 47 % 12 = 52 % - 

I tabell VIN-12 visas att flickorna som utgör 47 % av klassen talar 17 % av elevtalartiden. 

Pojkarna utgör 52 % och talar 69 %. Trots att elevtalartiden är väldigt liten i denna klass är 

det flickornas talartidsutrymme som missgynnas och pojkarnas som överskrids. 

5.6 Första året på gymnasiet, Tranbärsskolan 

Inspelning 6 är gjord på en gymnasieskola och ämnet är svenska. Det är många elever i 

klassrummet, hela 29 stycken varav 23 stycken flickor och 6 stycken pojkar. Det är en 

lärarkandidat som håller i lektionen och ordinarie lärare är endast med vid början av lektionen 

och i slutet. Däremellan tittar hen in då och då, men utan att delta.  

 Hela lektionen är i form av ett helklassamtal och eleverna diskuterar svordomar till-

sammans med lärarkandidaten. Bänkarna i klassrummet är formade som en hästsko med en 

liten ”ö” i mitten och nästan alla platser är fulla utom några längst bak i hörnet. Alla pojkar i 

klassen utom en sitter vid ”ön” i mitten tillsammans med två av flickorna. Resten sitter i 

hästskon. Längst ute på kanten vid dörren sitter den sista pojken. 

 Turbytena under den här lektionen är snabba och lärarkandidaten talar sällan över en minut 

i sträck, oftast mycket kortare. Lektionen är mer av en diskussion än en föreläsning och 

eleverna talar mycket samtidigt och även med varandra under lektionens gång. Det är alltså 

många samtal som förs samtidigt i klassrummet och endast 9 av eleverna blir nominerade med 

namn att tala. En av dessa blir nominerad två gånger så totalt gör läraren 10 

namnnomineringar under 90 minuter.  

 Istället nominerar eleverna sig själva och varandra med följden att det enbart är ett fåtal 

elever som talar. Någon individuell talartidsfördelning kommer därför ej presenteras för 

denna klass. I tabell TRAN-1 presenteras istället inledningsvis lektionens totala 

talartidsfördelning. 
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Tabell TRAN-1. Fördelning av talartid. 

 Lärare Lärarkandidat Flickor 

(23) 

Pojkar (6) Okända 

elever 

Elever 

totalt (28) 

Tid (min) 1,3 30,3 5,8 6,6 1,3 13,7 

Procent av 

total talartid 

(45,3 min) 

3 % 67 % 12,8% 14,6% 2,9 % 30 % 

I tabell TRAN-1 visas att den totala talartiden under den här lektionen är 45 minuter. 

Lektionens övriga tid används till att se på ett kort videoklipp, diverse gruppdiskussioner både 

med bänkgranne och i större grupperingar, en skrivuppgift där eleverna ska skriva ned alla 

svordomar de kan på ett papper, rast samt utdelning av personliga mappar. Alla elever 

kommer alltså till tals under lektionen, dock inte på offentlig nivå. 

 Av den cirka 45 minuter långa talartiden talar lärarkandidaten i 30,3 minuter vilket 

motsvarar 67 % av tiden. Läraren som bara är med för att starta upp lektionen och avsluta den 

talar i en minut vilket mosvarar 3 % av talartiden. Eleverna talar tillsammans 30 % varav 

nästan 13 % är flickornas talartid och nästan 15 % pojkarnas talartid. Elever som inte går att 

identifiera talar cirka 3 %.  I tabell TRAN-2 visas talartidsfördelningen mellan eleverna. 

Tabell TRAN-2. Talartidsfördelning mellan flickor och pojkar. 

 Flickor Pojkar Okända elever 

Tid (min) 5,8 6,6 1,3 

Procent av total 

elevtalartid (13,7) 

42 % 48 % 10 % 

Procentuell 

könsfördelning 

23 = 79 % 6 = 21 % - 

I tabell TRAN-2 kan vi konstatera att trots att talartidsfördelningen flickor och pojkar verkade 

relativt jämn (13 % respektive 15 %), är förhållandet mellan könen i själva verket väldigt 

skev. Flickorna är 23 stycken och utgör därmed 79 % av klassen men talar endast 42 % av den 

totala elevtalartiden, vilket till och med är mindre än pojkarnas totala talartid. Pojkarna som 

bara är 6 stycken utgör resterande 21 % av klassen och talar i sin tur 48 % av den totala 

elevtalartiden.  

 Varför talartidsmönstret ser ut så här har givetvis fler anledningar. En av anledningarna 

skulle kunna vara strukturen för nomineringar. I exempel TRAN-A visas hur en elev 

nomineras att tala. 

Exempel TRAN-A. Nominering av elev. 

1 LK: e::h (0.5) och (2.4) jag skulle vilja (0.8) veta (0.2) hur ni h.  

2  (0.5) tror att äldre personer pratar (1.2) hur pratar äldre  

3  (1.0) om ni skulle säga liksom hur pratar eran mormor eller  

4  morfar eller (.) .hh e:h +äldre+ granne eller gammal lärare ni  

5  haft ⁰som pratade på  [ett (x) sätt⁰ (.) +hur+ pratar dom  

6  (1.0) Mia↑ 

7 EP:     [a-      [vi (pratar x) 

8 EF: så segt 

9  (0.6) 

10 Mia: dom eh brukar inte svära så mycket 
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11 LK: dom brukar inte svära så mycket (0.8) mm↑ (0.2) okej (1.2)  

12  Olivia nåt mer↑(1.2)(som) äldre personer brukar säga↑ (.) eller  

13  brukar göra↑ (2.8) 

14 Olivia?: dom använder inte slang 

15 LK: dom använder inte slang (.) dom svär inte (1.2 [varför inte de  

16  då↑ 

17 EP:         [aa:o 

18 EF: men dom svär ju (xx) vissa svär ju mer (x) trafiken 

19 EP: [[(xx)  (det är personligt) 

20 LK: [[(x) olika (0.5) det är olika a:m det är personligheten  

21  som avgör (.) okej .hh men överlag (0.7) så svär inte (1.5)  

22  äldre personer eller använder slangord 

 

I exemplet är det två elever som blir nominerade att tala och två elever som nominerar sig 

själva. De elever som talar på rad 7 och 8 talar med lägre röst vilket antyder att de har en 

privat konversation.  

 Lärarkandidaten initierar ett närhetspar redan på rad 1 men utvecklar sedan frågan innan en 

elev nomineras på rad 4. Det dröjer ett tag innan det kommer ett svar från Mia som blir 

nominerad. Lärarkandidaten upprepar Mias svar i enlighet med IRE-strukturen och påbörjar 

sedan en ny nominering och väljer även där att först ställa frågan och sedan utveckla 

frågeställningen. I detta fall nomineras dock Olivia innan frågan vidareutvecklats och 

anledningen till det kan vara den fördröjning som uppstår i samband med nomineringen på 

rad 9. Olivias svar dröjer relativt länge (nästan tre sekunder) och det är osäkert om det faktiskt 

är Olivia som svarar eller någon annan som nominerat sig själv att på grund av den villkorliga 

relevansen ge frågan ett svar. Elever använder ett frekvent mönster under denna lektion 

genom att nominera sig själva och turbytena går då fortare och är ofta simultana. Samtalets 

form pendlar då mellan olika grader av formellt och informellt.  

 Nomineringar behöver dock inte nödvändigtvis leda till att den nominerade eleven är den 

som får tala. I exempel TRAN-B visas hur det ser ut när en nominering genomförs men inte 

leder till ett talarbyte. 

Exempel TRAN-B. Maränger. 

1 L: Ebba va brukar du säga (.)  [äre nån som använder järnspikar↑  

2   [seriöst 

3 Ebba:   [(xx 

4 EF:  [nä: 

5 EF:  [ja jo egentligen 

6 EF: ja jo kanske 

7 Elsa: äre nån- de va nån så här ordspråk för så här koko i marängen  

8  eller va fan sa han 

9 LK: ((SKRATTAR)) 

10 EF: koko i marängen 

11 Elsa: [[nej men såhär 

12 Liam: koko i kolan 

13 Elsa: ne:j maräng- nåntin me maränger  

14 LK: okej↑ 

15 Liam m- 

16 Elsa: va vare (.) ja vet inte 

17 Liam [[koko 

18 LK: [[(ja: men de där) kan man ha absolut  [(xx) 
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19 Elsa:   [ja men så hä:r (0.7)  

20  maräng- (1.2) nånting 

21 LK: (swisch kanske) 

22 Elsa: nä ja vet inte (2.2) koko- [nej 

23 Liam:  [vare koko (xx) 

24  ((FLER ELEVER TALAR SAMTIDIGT)) 

25 EF: ja: 

26 Liam: tjotahejti ((SKRATTAR)) 

27 E: du sare förut 

28 Liam: j:- 

29 LK: koko i bollen 

30 Elsa: ja nåt sånt dä:r 

31 LK: de har ja hö [rt 

32 Elsa:   [aa: (1.2) men de va nåt [me maränger 

33 LK:    [eller ko- kokobello kanske 

34 Elsa: aa: (0.6) men de va nåt me maränger (.) ja (xx) 

35 LK: då blir ja såhär hungrig bara för de (0.5) 

I exemplet är det Ebba som blir nominerad att tala, men sedan avbruten direkt av 

lärarkandidaten och det sker istället en öppen nominering. På rad 7 utnyttjar istället Elsa 

utrymmet till att nominera sig själv och hennes topik engagerar helklassamtalet en kortare 

stund. Främst är det dock Elsa, Liam och lärarkandidaten som ingår i det samtalet och resten 

av eleverna talar med varandra sinsemellan eller sitter tysta. Liams bidrag till konversationen 

är också självnominerat, och ingen av eleverna räcker upp handen. Ebba som från början 

skulle tala kommer inte till tals under samtalet. 

 Helklassamtalet under denna lektion kan uppfattas som stökigt och oorganiserat då mycket 

simultantal föregår och många separata konversationer förs samtidigt i klassrummet. Även om 

klassrumsnormerna inte är lika strikta som i exempelvis lågstadiet förekommer dock vissa 

regler och de framkommer främst när de bryts och korrigeras. Genom att läraren korrigerar 

vissa elever positionerar hon sig själv som auktoritet. I exempel TRAN-C visas hur detta 

realiseras i ett fall där en faktisk regel bryts. Eleverna har i detta exempel fått i uppgift att 

skriva ned alla svordomar de kan på ett blankt papper. Meningen är att eleverna ska jobba 

individuellt men de flesta elever samarbetar ändå med grannen. Eleverna i exemplet nedan 

sitter runt ”ön” i klassrummet. 

Exempel TRAN-C. Inga mobiler. 

1 Harry: ja ska söka på google på fula ord 

2  ((TVÅ FLICKOR SKRATTAR)) 

3  (2.0) 

4 LK: nä inga mobiler 

5 EF: bra jobbat (.) hora (.)  [(är x) 

6 LK:     [(Harry) 

7 EP: Harry 

8 LK: inga mobiler 

9 EP: (x) 

10 LK: en halvminut kvar 

 

I exemplet vill Harry använda sig av sin telefon för att söka på fler svordomar än han själv 

kan komma på. Lärarkandidaten hör detta och på rad fyra påminner hon om att det inte är 

tillåtet att använda mobiltelefoner i klassrummet. Harry hör inte detta, eller väljer att inte 
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lyssna, och lärarkandidaten får hjälp av en av de andra pojkarna att påkalla Harrys uppmärk-

samhet innan hon igen kan säga till honom att lägga ned telefonen. 

 Ytterligare exempel där lärarkandidaten får hjälp av en elev att korrigera normbrott sker i 

slutet av lektionen när många elever talar samtidigt. Lärarkandidaten ska presentera en hem-

läxa och innan hon hunnit berätta hela uppgiften har eleverna börjat prata med varandra om 

hur de ska göra. 

Exempel TRAN-D. Hjälp av elev. 

1 L: okej är ni mä↑ 

2 Liam: a 

3  ((FLER ELEVER TALAR SAMTIDIGT)) 

4 LK: ssch (0.5) hör ni↑ 

5 EF:  +ni kanske ska höra va uppgiften går ut på+ 

6 LK: aa precis  

 

Lärarkandidaten försöker i exempel TRAN-D att återfå elevernas uppmärksamhet två gånger. 

Hon använder sig av tre olika tekniker; dels en fråga på rad 1, ett hyssjande på rad 4 och ett 

upprop på samma rad. När ingen av dessa försök ger resultat tar en flicka i klassen över och 

tystar klassen med högre röst på rad 5 och lärarkandidaten kan fortsätta. 

 Att det blir så mycket prat eleverna sinsemellan verkar alltså vara ett problem för 

lärarkandidaten då hon har svårt att bibehålla elevernas uppmärksamhet. Till och från försöker 

hon dock återupprätta den normerade regeln med ”en talare i taget”, främst genom att 

korrigera hela klassen som grupp men ibland även pojkarna enskilt. Ingen flicka blir enskilt 

korrigerad även om flickorna för liknande separata konversationer som pojkarna. I exempel 

TRAN-E visas när Liam blir tillsagd att avbryta konversationen han och hans bänkgrannar för 

på lokal nivå samtidigt som lärarkandidaten försöker hålla ett helklassamtal på offentlig nivå. 

Exempel TRAN-E. En i taget. 

1 LK: [ä::h okej↑ (då har vi) två till 

2  ((FLER ELEVER TALAR SAMTIDIGT)) 

3 EF: så kan dom säga typ såhära [(xx) 

4 LK:     [betoningen 

5 EF: asså 

6 EF: sch på fuck  [you 

7 LK:     [om jag säger sto:l då är inte de ett svärord 

8 EP:     [shut up (x)  

9 EP:       [a fuck you 

10 LK:  Liam (.) lyssnar du↑ (.) om ja säger stol då är inte det ett  

11   svärord men om ja säger (1.0) +sto:l+↑ (0.2) då: är de ett  

12   svärord (.) enligt honom (.) ja håller inte mä:: honom 

13 EP:  nä 

 

I samtalet är två flickor involverade och Liam och de diskuterar ordet ”censur” som tidigare 

dykt upp under helklassamtalet. Lärarkandidaten har däremot gått vidare och lämnat topiken 

bakom sig för att påbörja nästa som handlar om betoningen av ord. Fram till rad 9 talar 

eleverna och läraren samtidigt, men på rad 10 korrigeras Liam och elevsamtalet dör ut. 

Lärarkandidaten har då monopol på talarutrymmet, och inlägg sker istället vid turbytes-

platserna vilket visas på rad 12.  
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5.7 Andra året på gymnasiet, Tranbärsskolan 

De äldsta eleverna som ingår i denna undersökning finns i inspelning 7 från Tranbärsskolan. 

Lektionen som spelats in är ett individuellt val och elevantalet är därför lågt. 8 flickor och 3 

pojkar, totalt 11 elever befinner sig i klassrummet tillsammans med läraren. Ämnet är 

psykologi och lektionen kan delas in i två föreläsningar av läraren; det kognitiva perspektivet 

och det biologiska. I den senare delen av lektionen används tekniska hjälpmedel så som 

Powerpoint, medan den första delen bedrivs i samtalsform och återkopplar till tidigare 

lektioner. 

 Under denna lektion är elevdeltagandet lågt. Läraren uttrycker att det är svårt att engagera 

eleverna och få dem muntligt aktiva. Talartidsfördelningen under lektionens 90 minuter 

redovisas i tabell TRAN-3. 

Tabell TRAN-3. Fördelning av talartid. 

 Lärare Flickor (8) Pojkar (3) Okända 

elever 

Elever totalt 

(11) 

Tid (min) 59 0,9 2 0,05 2,9 

Procent av total 

talartid (62 

min) 

95 % 1,4 % 3,3 % 0,1 % 5 % 

Lärarens upplevelse av inaktiviteten hos eleverna bekräftas i tabell TRAN-3. Av lektionens 

totalt 90 minuter talar läraren sammanlagt 59 minuter. Eleverna talar endast cirka 3 minuter. 

Övrig tid går åt till att starta lektionen (cirka 7 minuter), hämta böcker i skåpet samt enskilt 

fråga vissa elevgrupper hur deras grupparbeten framskrider medan resten av klassen väntar på 

att lektionen ska fortsätta. Hur talartidsfördelningen ser ut mellan eleverna visas i tabell 

TRAN-4. 

Tabell TRAN-4. Talartidsfördelning mellan flickor och pojkar. 

 Flickor Pojkar 

Tid (min) 0,9 2 

Procent av total elevtalartid 

(2,9) 

31 % 69 % 

Procentuell könsfördelning 8 = 73 % 3 = 27 % 

 

Flickorna som är 8 stycken utgör 73 % av klassen men talar bara 31 % av den totala elevtalar-

tiden. Pojkarna som är 2 stycken står för resterande 69 % av den totala elevtalartiden trots att 

de bara utgör 27 % av klassen. 

 Elevernas interaktion är minimal och lärarens monologer långa. I exempel TRAN-F och 

TRAN-G visas dels hur elevinläggen kan se ut när eleverna väl är interaktiva. 

Exempel TRAN-F. Interaktion 1. 

1 L: om ja bara skulle fråga er så här (.) från ingenstans (.) kommer  

2  ni ihåg- °är° det nån som kommer ihåg nånting om .h (0.5)  

3  utvecklingen av °psykologin°  

4  (2.5) 

5 L: kommer ni ihåg att vi pratade nånting om de 

6  (3.1) 

7 L: titta på den första frågan (.) (ser du) första frågan Andre 
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8  (2.3) 

9 Andre: psykologins utveckling verkar börja redan på (0.9) (trehundra)  

10  före kristus i Grekland (0.9) °hur° beskrev man människans  

11  temperament då 

12  kommer ni ihåg nånting gamla (.) ja 

13  Evy: vare inte olika tre grejer (0.5) typ e:hm: (.) svart (.) å sånt  

14  dära 

15  L: a↑  

16  Mick: [[precis vad ja tänkte säga 

17  Evy:  [[ja åså sku-  man (.) man skulle typ (.) om man mådde=  

18  L:   [a    [a 

19  Evy:   =dåligt skulle man tömma sig på blod (1.2) så att man skulle må  

20    bättre 

21  L:   precis (.) åderlå- åderlåtning 

Exempel TRAN-G. Interaktion 2. 

1 L: nån som har nån aning om hur man (.) om vi bara (0.5) drar lite  

2  snabbt (.) uppfostrade barn på: (.) sjuttiotalet 

3  (3.2) 

4 L: när är era föräldrar födda 

5  (1.6) 

6 Andre: (x) 

7 L: runt↑ 

8 Andre: artonhundratalet 

9  L: artonhundratalet (1.0) känns de som (1.2) när dom inte fattar  

10  nånting 

11  Andre: m 

12 L: m: 

13  Mick: (man hade) en annan disciplin också (.) man fick slå barn 

14  L: +man fick slå barn+ (0.4) jättebra 

15  Mick: när tog dom bort de 

16  L: tidigare fick man slå barn (0.6) tror att de står i bo- (0.5)  

17  det står faktiskt årtal på när barnaga (1.2) e:h (0.8) ja tror  

18  att de va sjuttital 

 

I exempel TRAN-F och TRAN-G visas hur elevinteraktionen under lektionen ser ut. I nästan 

samtliga fall föranleds de av en fråga från läraren och i flera fall av omformulerade frågor på 

samma sätt som på rad 4 i exempel TRAN-G. Schegloff skriver att utelämnadet av en 

andradel av närhetsparet i en konversation kan leda till att talaren även försöker upphäva 

förstadelen, ofta genom att på nytt initiera ett annat närhetspar, exempelvis genom en 

parafraserad fråga (1968), och detta är en återkommande händelse under samtalet. Läraren 

ställer en fråga först och omformulerar sedan frågan till en annan fråga efter att ingen av 

eleverna svarat på den initiala frågan. Under lektionens gång är det bara en elev som blir 

nominerad vid namn och det sker i exempel TRAN-F på rad 7 då Andre blir ombedd att läsa 

upp en av instuderingsfrågorna. Därefter sker självinitierade nomineringar från elevernas sida, 

antingen genom att de räcker upp handen, som Evy i exempel TRAN-F på rad 13, eller att de 

nominerar sig själva genom att bara börja tala som Mick och Andre i exempel TRAN-G.  

 Det är Andre, Mick och Evy som är muntligt aktiva på offentlig nivå under lektionens 

gång, resten av eleverna talar ibland sinsemellan eller är helt tysta. Trots att läraren 

regelbundet initierar frågor enligt IRE-strukturen får hon sällan svar av eleverna.  
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 Även om eleverna inte är aktiva på lektionen nämns de ibland vid namn utan att bli 

nominerade att tala. Detta sker främst när läraren försöker upprätthålla klassrumsnormer och 

positionera sig själv som auktoritet. I exempel TRAN-I visas hur läraren ber en elev att 

indirekt lyssna på henne. 

Exempel TRAN-I. Inga hörlurar. 

1 L: genetik betyder dom gener vi är födda me (0.2) vi e alltså födda  

2  me nåt genetiskt fel eller nån rubbning (.) .h som gör att vi  

3  får för lite seratonin (0.6) ja vill inte att du har hörlurarna  

4  på dej Andre 

 

Andre är givetvis medveten om att man inte får ha hörlurar på sig under lektionstid men 

ifrågasätter ändå lärarens auktoritet genom att göra ett aktivt val att utestänga hennes röst med 

hörlurarna. Det är fler elever som har hörlurar på sig men bara Andre som blir korrigerad. Vid 

återupprättandet att normen i klassrummet fogar sig Andre och tar av sig hörlurarna. 

5.8 Sammanfattning av resultatkapitlet 

I resultatkapitlet har talartidsfördelningen från sju inspelningar från årskurs 3 till gymnasie-

nivå mätts och redovisats. I alla klasser utom två (årskurs 7 och 8) talar läraren mer än 

eleverna. I genomsnitt ligger lärarens talartid på 67,8 % och elevernas på 32,2 %. Talartiden 

mellan eleverna har också undersökts och i genomsnitt talar flickorna 41,1 % av den totala 

elevtalartiden och pojkarna 58,6 %. För varje klass har dessa siffror satts i relation med den 

procentuella könsfördelningen i klassen och i alla klasser utom en talar pojkarna mer eller 

betydligt mer än sin procentuella andel. 

 För att kunna kartlägga strukturen av samtalet i klassrummet har transkriberade stycken 

presenterats och analyseras. I samtalets organisation har läsaren kunnat följa samtalets 

struktur och uppbyggnad, samt kunnat urskilja individuella variationer och avvikelser samt 

deras grund. 

 I följande kapitel (kapitel 6) jämförs klassernas resultat gällande tidsfördelning och 

struktur med varandra. 
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6. Jämförelse och analys 

I resultatdelen presenterades talartidsfördelningen från de sju olika klasserna. I följande 

kapitel kommer resultaten jämföras med varandra. Till en början jämförs klasserna i fråga om 

total talartidsfördelning. Därefter jämförs hur mycket flickorna respektive pojkarna talar 

under lektionen. Avslutningsvis analyseras vilka strukturer och vilken typ av samtalsmönster 

som varit gynnsam för en viss typ av talartidsfördelning. 

6.1 Total talartidsfördelning 

Den totala talartidsfördelningen varierar något mellan klasserna. I diagram 1 har ett 

genomsnitt för lågstadieklassen räknats ut för att bli jämförbart med övriga klassers resultat.  

 

Diagram 1. Total talartidsfördelning. 

I diagram 1 visas alla klassers talartidsfördelning och en del mönster går här att urskilja. Den 

mörkare stapeln visar lärarens procentsats och den ljusare stapeln elevernas. I alla klasser 

utom årkurs 7 och 8 talar läraren mer än eleverna. Årskurs 3, 6 och Gymnasium 1 delar alla 

samma typ av talartidsfördelning och årskurs 9 och Gymnasium 2 liknar även de varandra. 

 Sambandet mellan klasserna av liknande typ ligger i undervisningsformen. Både årskurs 3 

och 6 har snarlika strukturer för en interaktiv föreläsning där eleverna hjälper läraren att föra 

föreläsningen framåt genom att bli nominerade att svara på frågor. Talartidsfördelningen som 

följer för dessa klasser blir nästan exakt i enlighet med 2/3-modellen, alltså att läraren talar 

två tredjedelar av lektionen (66 %) och eleverna en tredjedel (33 %). Gymnasium 1 delar detta 

mönster och lektionen är till viss del uppbyggd på samma sätt som låg- och mellanstadiets 

lektionspass. Lärarkandidaten har förberett en föreläsning och tar hjälp av eleverna för att 

genomföra den. Elevinteraktionen är därmed stor. Skillnaden mot låg- och mellanstadiet är att 

elevernas bidrag inte är lika hårt reglerade. Lärarkandidaten ställer fler öppna frågor och 
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lämnar ordet fritt till den elev som känner för att svara. Handuppräckning och namn-

nominering tillämpas ej i den höga grad som låg- och mellanstadiet påvisar. Lektionen på 

gymnasienivå skulle därmed kunna ses som en hybrid mellan en föreläsning och en 

helklassdiskussion då elevbidragen är friare och påbyggs mer än årskurs 3 och 6. 

 I årskurs 7 och 8 är talartidsfördelningen identisk och lektionerna är båda av samma typ 

och undervisas av samma lärare. Vid båda tillfällena fungerar läraren som en samtalsledare 

som både bestämmer vem som ska få tala, i vilken turordning och vilka topiker som ska 

behandlas. Detta sker genom både handuppräckning och namn-nominering och i denna klass 

förekommer förhållandevis lite samtidigt tal. Dessa lektioner är de enda i undersökningen som 

visar ett talartidsmönster där eleverna talar mer än läraren. Denna typ av lektion kan jämföras 

med Gymnasium 1 som visar ett liknande diskussionsmönster med utan tydlig styrning av 

läraren. Lärarens funktion som samtalsledare kan alltså både användas till att minska elev-

talartiden och till att öka densamma. 

 De sista två klasserna med liknande resultat är Årskurs 9 och Gymnasium 2. Elev-

interaktionen på dessa lektioner är mycket låg och lärarens talartid överstiger i bägge fall 90 

%. Dessa två lektioner är uppbyggda som föreläsningar där interaktion varken förväntas eller 

eftersträvas. I Gymnasium 2-klassen uttryckte läraren att detta var ett problem och hade gärna 

sett större elevinteraktion. Under dessa två lektioner användes öppna frågor och inte sällan 

svarade läraren på sina egna frågor efter att ha mötts av tystnad från eleverna. 

 Resultaten av talartidsfördelningen går alltså att sätta i relation till undervisningsformen 

och lärarens grad av moderation. Hög grad av moderation i samband med helklass–

diskussioner ger enligt dessa resultat högst andel elevinteraktion. Låg grad av moderation i 

samband med längre föreläsningar ger lägst andel elevinteraktion. Hög grad av moderation i 

samband med föreläsning eller lektionspass påvisar mönster för talartidsfördelning i enlighet 

med 2/3-modellen. 

6.2 Talartidsfördelning mellan elever 

Efter att ha undersökt den totala talartidsfördelningen i klasserna har jag även undersökt 

talartidsfördelningen eleverna sinsemellan. Jag har beskrivit hur stor del av den tid eleverna 

talar, den totala elevtalartiden, som elever av kvinnligt kön talar och elever av manligt kön 

talar. Detta är direkt kopplat till hur mycket utrymme som respektive elev ges i klassrummet 

och min målsättning har varit att härleda vilka mönster för moderation och struktur som leder 

till vilka resultat i talartidsfördelningen mellan flickor och pojkar. I diagram två visas 

talartidsfördelningen eleverna emellan. Alla klasser har fyra staplar baserade på respektive 

procentsats som redovisades i kapitel 5. De första två staplarna (Taltid flickor och Taltid 

pojkar) visar hur mycket flickorna respektive pojkarna talar under lektionen. De nästkom-

mande två staplarna (Andel flickor och Andel pojkar) visar den procentuella fördelningen 

mellan pojkar och flickor i klassen. Det vill säga, skulle det vara 10 flickor och 10 pojkar i 

klassen och de talar 50 % vardera skulle alla staplarna visa 50 %. 
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Diagram 2. Talartidsfördelning mellan flickor och pojkar. 

I diagram 2 kan vi se att i alla klasser utom en (Årskurs 8) talar pojkarna en större del av den 

totala elevtalartiden än den procentuella andel de utgör i klassen. I Årskurs 8 talar eleverna 

nästan i proportion till sin klassandel och är därmed den klass som i det här perspektivet kan 

anses mest jämställd vad gäller talartidsutrymme. 

 Vad som är intressant är dock hur talartidsfördelningen kopplas till undervisningsformen 

och lärarens roll som moderator. De första två klasserna, Årskurs 3 och 6, uppvisar likt 

diagram 1 ett nästan identiskt mönster. Flickorna och pojkarna talar nästan lika mycket under 

lektionens gång, flickorna något mer. Gymnasium 1, som har liknande undervisningsform 

men med annan typ av nominering än Årskurs 3 och 6 talar de 6 pojkarna i klassen 6 % mer 

än de 23 flickorna. Baserat på dessa resultat verkar det alltså som att lärarens roll som 

samtalsledare och valet av struktur i klassen inte bara har inverkan på elevernas 

samtalsdeltagande utan även könsfördelningen mellan talarna. Relevant att påpeka här 

givetvis är det begränsade omfånget av materialet som gör att några generella slutsatser är 

svåra att ge men att antydningar till vissa typer av mönster ändå går att se. 

 I Årskurs 7 och 8 såg den totala talartidsfördelningen exakt likadan ut i diagram 1. I 

diagram 2 visas att de skiljer sig markant. I Årskurs 7 talar pojkarna betydligt mycket mer än 

flickorna, hela 72 %, trots att de utgör 50 % av klassen. I Årskurs 8 är som redan nämnts 

fördelningen jämnare. Detta resultat kan till viss del bero på omfånget av inspelningarna. 

Bägge lektioners inspelning avbröts innan lektionen var klar. Det kan därför inte uteslutas att 

dessa resultat är missvisande. 

 Årskurs 9 och Gymnasium 2 tillämpade samma typ av undervisningsform och 

nomineringsmönster. Vad som tydligt visas i diagram 2 är att pojkarnas talartid gynnas av 

öppna frågor och fria nomineringar. Jämförbart är även resultaten från Gymnasium 1 i detta 

sammanhang. Resultaten från dessa klasser visar att det främst är pojkar som tillägnas talartid 

vid låg grad av bestämd talarordning och nominering. Resultaten från Årskurs 9 och 

Gymnasium 2 visar även att långa föreläsningar med högre grad av berättande inslag från 
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läraren gör att pojkarna visar större tendens att ställa frågor och avbryta än flickorna, vilket 

ökar deras talartid. Givetvis måste här tas hänsyn till individuella egenskaper hos eleverna, 

och exempelvis finns det många tystlåtna pojkar och initiativtagande flickor. Vad som kan 

sägas om dessa resultat är dock att de initiativtagande pojkarna är fler och tar samt ges större 

utrymme än de initiativtagande flickorna i klassrummet, vilket efter mer än 30 år inte är en så 

stor utveckling från det material som Einarsson & Hultman undersökte 1984.  

6.3 Strukturer och strategier 

Utöver den statistiska redovisningen har en djupare insyn i framför allt samtalets struktur och 

mönstret för nomineringar presenterats i resultatkapitlet. I detta avsnitt lyfts de huvudsakliga 

resultaten av den fördjupningen fram. 

 Inledningsvis har utgångspunkten för alla samtal varit att titta närmare på strukturen och 

organisationen, då främst gällande de sekvenser som innehåller elevinteraktion. På låg- och 

mellanstadiet har det visat sig att IRE-strukturen är metodisk och genomgående, men den 

återfinns även i högre klasser så fort samtalet närmar sig en mer formell och institutionell 

form. I de högre klasserna, framför allt årskurs 9 och gymnasiet, har gränsen mellan formellt 

och informellt samtal tangerats mer än i lägre klasser. Faktum kvarstår dock att det formella 

samtalet är prefererat, vilket visar sig genom lärarens upprepade försök att omstrukturera 

samtalet till att bli mer formellt institutionellt. 

 Det finns två sätt för en elev att muntligt interagera under lektionerna, antingen genom att 

bli nominerad eller genom att eleven nominerar sig själv. Nominering i institutionella samtal 

av detta slag bygger på att den som innehar den professionella rollen har makt att välja vem 

som ska tala härnäst och den prefererade strukturen i låg- och mellanstadiet är att läraren gör 

en namnnominering, antingen efter att eleverna räckt upp händerna för att signalera att de kan 

svara eller genom att läraren väljer ut en eller flera av eleverna som ska svara. Få fall av 

självnominering finns, och majoriteten av de försök som görs korrigeras av läraren. I 

högstadiet är gränsen mellan nominering och självnominering med utsuddad och det faller ett 

större ansvar på eleverna att själva förstå samtalets organisation för att veta när det är tillåtet 

att självnominera. I de högre klassrummen är denna gräns ännu otydligare och det är ovanligt 

att läraren nominerar elever som inte självnominerat först. De normbrott som korrigeras rör 

oftast inte samtalsstrukturen mer än när de bryter mot normala samtalsprinciper så som en 

talare i taget.  

 Effekten av systemet för nomineringar går att koppla till fördelningen av talartid. I de 

inspelningar som undersökts har det visat sig att en högre grad av namnnomineringar varit 

gynnsamt för en högre talartid för flickor.  

 Avslutningsvis vad gäller avvikande talare finns det nästan en elev i varje klass som står ut 

från mängden i fråga om talartid. Den fördjupade insynen i samtalen har kunnat visa att dessa 

talare utnyttjar turtagningssystemet för att få ordet, men upplevs inte som problematiska 

såvida de inte bryter de normerade samtalsreglerna i klassrummet.  
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7. Sammanfattning och diskussion 

I den här undersökningen har jag med hjälp av inspelningar från olika svenska klassrum med 

elever i olika åldrar haft som syfte att kartlägga samtalsstrukturen och mönstret för taltartid. 

 Genom att undersöka interaktionen i klassrummet har jag kunnat studera maktasymmetrin i 

det institutionella samtalet mellan lärare och elever. En förutsättning för interaktionen är 

deltagarnas förståelse och acceptans av det institutionella samtalet och de normer som följer 

med undervisningssituationen. I och med maktasymmetrin har läraren ett större ansvar för 

talartidsfördelningen i klassrummet, och resultatet i undersökningen har visat att ju närmare 

det institutionella samtalet helklassamtalet ligger, desto jämnare blir talartidsfördelningen dels 

mellan lärare och elever men också mellan elever internt. Öppna nomineringar har visat sig 

kunna kopplas samman till en högre talartid för pojkar, då pojkarna i dessa klasser 

självnominerat sig mer och oftare än flickorna. Öppna nomineringar har även visat sig vara 

mindre gynnsamt för elevinteraktionen och därmed gett en lägre elevtalartid. Hög grad av 

samtalsledning och tydliga nomineringar leder alltså till högre interaktion och en könsmässigt 

mer proportionerlig talartidsfördelning.  

 Att läraren med hjälp av struktur kan styra interaktionen i klassrummet har påvisats i 

tidigare forskning. Jämförs den här studiens resultat med Einarsson & Hultmans (1984) 

undersökning finns fler likheter än skillnader, trots att det gått drygt 25 år sedan studien 

gjordes. Det är fortfarande pojkar som tar för sig mer i klassrummet, och i de allra flesta fall 

gynnas de av den generella struktur som samtalen i klassrummet bygger på. Resultatet kan 

anses vara förvånande med tanke på den förändring mot en högre genusmedvetenhet som 

gjorts i samhället under det senaste decenniet. Viktigt att påpeka är dels att materialet som 

undersökts i denna uppsats är begränsat, och slutsatser som följer är därmed svåra att 

generalisera och applicera i ett större sammanhang, men även också att den typ av under-

visning som ingår i studien är av liknande slag i alla inspelningar och därför jämförbar 

inbördes, men inte med andra typer av undervisningsformer. En lärare måste givetvis i alla 

undervisningssituationer fundera över vilken funktion samtalstypen har och att den är 

ändamålsenlig.  

 Undersökningen har tydligt kunnat visa att den uppskattning som Einarsson & Hultman 

(1984) gjorde om lärarens talartid inte är generaliserbar för hela grundskolan, utan att lärarens 

talartid ökar i takt med att eleverna blir äldre. Detta beror till viss del på att mönstret för 

nomineringar förändras och öppna nomineringar ges större plats än namnnomineringar. 

Öppna nomineringar visade sig i sin tur gynna pojkarnas talartid, varför även pojkarnas 

talartid steg ju äldre eleverna blev. En annan anledning till detta mönster kan vara elevernas 

utvecklingskurva. I lågstadiet produceras och reproduceras klassrumsnormerna hårdare än i 

övriga stadier då eleverna är nya för utbildningssituationen och det institutionella samtalet.  

 Uppsatsens undersökning har även visat likheter med Vogels (2007) studie av talartid. 

Framför allt kan det konstateras att under den lektion flickorna talade mest (se årskurs 8, 

avsnitt 5.4), upplevdes deras tal som oproportionerligt i förhållande till pojkarnas. Ett uppslag 

till framtida forskning skulle kunna vara hur vår perception av talartid påverkas av sociala 

normer.  
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 Tillämpningen av CA-materialet har kompletterat den statistiska sammanställningen av 

talartiden på ett tillfredställande sätt, men även öppnat upp för en del frågor som följer 

analysen. För att besvara vidare frågor kring helklassamtalens organisation, interaktion men 

även själva konstruktionen av roller och identiteter i klassrummet skulle en mer renodlad och 

utförlig CA-analys krävas. Metodens fördelar har dock varit att enskilda talares 

samtalsmönster har kunnat studeras på en mikrosociologisk nivå, där det blivit tydligt hur de 

går till väga för att få ordet samt vilka normer som styr hur de uppfattas i klassrummet. En 

nackdel är absolut materialets omfång som egentligen är lite för stort för att djupgående CA-

analyser ska kunna genomförs inom uppsatsens ramar. Analyserna hade gjorts mer rättvisa i 

en kontext med CA som ensam metod och med andra forskningsfrågor. 

 En praktisk aspekt av undersökningen gäller utrustningen för materialinsamlingen. 

Eftersom jag i denna undersökning endast har haft tillgång till ljudupptagning har jag inte 

kunnat studera övrig interaktion i klassrummet så som blickar, kroppsspråk och andra 

kommunikationsmedel som är osynliga i ljudupptagningen. Nackdelen med videoupptagning 

är att det är svårare att få komma in i klassrummen och spela in samt att kameran blir 

påtagligt synligare än en diktafon och riskerar därmed att störa interaktionen.  

  Avslutningsvis vill jag även lyfta fram det tvärvetenskapliga perspektivet undersökningen 

initierar inom främst pedagogik. Under arbetets gång har många pedagogiska frågor uppstått, 

och i vidare forskning skulle en tvärvetenskaplig vinkling med fördel kunna tilläggas för att 

besvara dem. 
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Bilaga 1. Samtyckeslapp till informant. 

Bästa Informant,  

Jag heter Aurora Hultqvist och läser mitt sista år på Masterprogrammet i Svenska vid Uppsala 

Universitet. Nu skriver jag mitt examensarbete vilket är en uppsats på 30 högskolepoäng. Jag 

har valt att göra en studie som undersöker språklig interaktion i klassrummet. 

Undersökningsmaterialet består av ljudupptagningar av klasser i olika åldersgrupper.  

     Inga personuppgifter kommer att samlas in utöver en namnunderskrift på denna 

samtyckeslapp. Detta kommer inte synas i uppsatsen, utan är bara en bekräftelse på att du har 

blivit informerad om studien och godkänt din medverkan. Om känslig information skulle råka 

komma med i ljudupptagningen kommer denna inte användas i studien eftersom mitt syfte är 

att studera interaktionen som sådan, inte klassrummets innehåll.  

     Materialet kommer endast att användas till min studie och inte göras tillgängligt för andra 

utöver eventuellt min handledare. Syftet med studien är att studera vilka språkliga medel som 

används i interaktionen i klassrummet. Detta kommer jag studera genom samtalsanalys, vilket 

innebär att jag transkriberar delar av mitt material och analyserar på mikronivå.  

     Att delta i studien är frivilligt och både du har närhelst du önskar möjlighet att avbryta din 

medverkan. Materialet kommer att sparas så länge det är aktuellt för studien och under den 

tiden förvaras på ett sådant sätt att ingen obehörig kommer åt det. När materialet inte är 

aktuellt längre kommer det att förstöras på ett sådant sätt att det inte går att återställa. 

     I den färdiga studien kommer ingen information dig att synas i texten. Inga uppgifter som 

kan avslöja vem ditt barn är kommer skrivas ut, vilket innebär att även skola och ort kommer 

vara osynliga.  

Har du fler frågor om studien eller din medverkan, så är du välkommen att höra av dig. 

Tack för din medverkan! 

Aurora Hultqvist                      aurorahultqvist@gmail.com 070xxxxxxx 

 

 

Härmed samtycker jag till att delta i studien om språklig interaktion.  

 

 

_________________________________             ___________________________________ 

Underskrift                                                            Namnförtydligande 

 

_________________________________ 

Datum                 

Ja! Jag önskar ta del av studiens färdiga resultat. Kontakta mig på min emailadress: 

  

mailto:aurorahultqvist@gmail.com
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Bilaga 2. Samtyckeslapp till föräldrar och vårdnadshavare till informant under 15 år. 

Bästa Förälder,  

Jag heter Aurora Hultqvist och läser mitt sista år på Masterprogrammet i Svenska vid Uppsala 

Universitet. Nu skriver jag mitt examensarbete vilket är en uppsats på 30 högskolepoäng. Jag 

har valt att göra en studie som undersöker språklig interaktion i klassrummet. 

Undersökningsmaterialet består av ljudupptagningar av klasser i olika åldersgrupper.  

     Ditt barns klass kommer att ingå i min undersökning och eftersom ditt barn är under 15 år 

behöver jag att du som vårdnadshavare ger ditt samtycke till att jag spelar in undervisningen i 

klassrummet. Inga personuppgifter kommer samlas in utöver en namnunderskrift på denna 

samtyckeslapp. Detta kommer inte synas i uppsatsen, utan är bara en bekräftelse på att du har 

blivit informerad om studien och godkänt ditt barns medverkan. Om känslig information 

skulle råka komma med i ljudupptagningen kommer denna inte användas i studien eftersom 

mitt syfte är att studera interaktionen som sådan, inte klassrummets innehåll.  

     Materialet kommer endast att användas till min studie och inte göras tillgängligt för andra 

utöver eventuellt min handledare. Syftet med studien är att studera vilka språkliga medel som 

används i interaktionen i klassrummet. Detta kommer jag studera genom samtalsanalys, vilket 

innebär att jag transkriberar delar av mitt material och analyserar på mikronivå.  

     Att delta i studien är frivilligt och både du och ditt barn har närhelst ni önskar möjlighet att 

avbryta barnets medverkan. Materialet kommer att sparas så länge det är aktuellt för studien 

och under den tiden förvaras på ett sådant sätt att ingen obehörig kommer åt det. När 

materialet inte är aktuellt längre kommer det att förstöras på ett sådant sätt att det inte går att 

återställa. 

     I den färdiga studien kommer ingen information om ditt barn att synas i texten. Inga 

uppgifter som kan avslöja vem ditt barn är kommer skrivas ut, vilket innebär att även skola 

och ort kommer vara osynliga.  

Har du fler frågor om studien eller ditt barns medverkan, så är du välkommen att höra av dig. 

Tack för din medverkan! 

Aurora Hultqvist                      aurorahultqvist@gmail.com 070xxxxxxx 

 

Härmed samtycker jag till att mitt barn deltar i studien om språklig interaktion.  

 

 

_________________________________             ___________________________________ 

Underskrift                                                            Namnförtydligande 

_________________________________             ____________________________________ 

Datum                Barnets namn 

 

Ja! Jag önskar ta del av studiens färdiga resultat. Kontakta mig på min emailadress: 

 

mailto:aurorahultqvist@gmail.com

