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talutrymme och slutligen barnets uppfattning om lärarens talutrymme. De teoretiska utgångspunkterna i studien 

är barnperspektiv och genusperspektiv. Genom enskilda intervjuer med tretton barn i år tre har vi samlat in 
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Inledning 
Varje dag möts lärare och elever i klassrummet. Eleverna ska lära sig olika saker och lärarna 

ska finnas där för att stötta eleverna i deras lärandeprocess. Elever i den svenska skolan 

tillbringar mellan tio och tretton år i skolan och under dessa år möter de klassrumssituationer 

som är avgörande för interaktion och talutrymme. Kommunikationen i klassrummet består 

både av att läraren talar individuellt med eleverna, men också av att läraren undervisar hela 

klassen.  

 

Något som vi själva upplevt på de olika verksamhetsförlagda enheter vi hittills varit på under 

vår utbildning till lärare, är att det är läraren som tar det största talutrymmet i klassrummet, 

något som också stöds av tidigare forskning. Läraren står ofta längst fram i klassrummet och 

undervisar hela klassen och elevernas talutrymme består då endast i att de svarar på frågor 

som läraren ställer. Forskningen på det här området pekar också på hur ojämnt fördelat 

talutrymmet är mellan pojkar och flickor (Granström & Einarsson, 1995).   

 

Enligt Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet har 

skolan: ”ett ansvar för att motverka traditionella könsmönster. Den skall därför ge utrymme 

för eleverna att pröva och utveckla sin förmåga och sina intressen oberoende av 

könstillhörighet” (Lpo 94, s 4). I läroplanen står det också att: ”läraren ska verka för att flickor 

och pojkar får ett lika stort inflytande över och utrymme i undervisningen” (Lpo 94, s 13). 

Genom att genomföra denna studie hoppas vi bland annat få större insikt om hur elever 

uppfattar att lärare fördelar talutrymmet mellan pojkar och flickor.  

 

Som blivande lärare anser vi att det är viktigt att uppmärksamma barnperspektivet, dels då det 

är något som inte behandlats i någon större utsträckning i forskningen och dels för att vi 

finner det betydelsefullt att undersöka hur barnen uppfattar fördelning av talutrymme. Därför 

kommer vi i den här studien att lyfta fram barns upplevelser av talutrymme i klassrummet.1

 
 

                                                 
1 I uppsatsen kommer begreppen barn, elev och informant att användas huvudsakligen som synonymt. 
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Syfte och frågeställningar 
Syftet med vår studie är att analysera elevers uppfattning om talutrymmet i klassrummet ur ett 

barnperspektiv. Studien bygger på enskilda intervjuer genomförda med elever i år tre, under 

våren 2008. 

 

Syftet kan preciseras i följande frågeställningar: 

• Hur beskriver barnet sitt eget talutrymme? 

• Vilken uppfattning har barnet om klasskamraternas talutrymme? 

• Vilken uppfattning har barnet om lärarens talutrymme? 

 

Tidigare forskning 
Det finns en relativt omfattande forskning kring talutrymme, både ur ett internationellt och ett 

nationellt perspektiv. Både den nationella och den internationella forskningen domineras av 

ett intresse för genusfrågor, det vill säga hur pojkar och flickor beter sig och behandlas i 

skolan. Forskare har också uppmärksammat skillnader i talutrymme i förhållande till 

undervisningsämne, ålder och gruppstorlek i klassrummet. Den forskning vi funnit sträcker 

sig från 1970-talet och framåt. Vi har sökt över hela forskningsfältet och kommer i följande 

avsnitt teckna en bild kring elevers talutrymme i klassrummet från 1970-talet och framåt.  

 
Huvuddelen av forskningen har rumsligt utgått från elever och lärare i mellan- och högstadiet. 

Endast ett fåtal av de studier vi funnit har genomförts med elever i de lägre åldrarna. Den 

forskning som gjorts på området har som tidigare nämnts till stor del fokus på genusfrågor. 

Barnperspektivet, det vill säga att utgå från barns upplevelser om fördelning av talutrymme, 

är däremot mera ovanligt.  

 

De metoder som forskarna har använt sig av är observationer, intervjuer (både enskilda och i 

fokusgrupper) enkäter, fältanteckningar och dagboksanteckningar. Vid observationer och 

intervjuer har en del forskare intervjuat eller observerat både elever och lärare, medan andra 

endast har fokuserat på någon av kategorierna. Detta gäller även för de andra metoderna som 

forskarna använt sig av. Det innebär att det inte på ett överskådligt sätt går att tematisera 

studierna utifrån teoretiska perspektiv, metod eller åldersgrupper. Därför presenteras den 

tidigare forskningen kronologiskt från 1970-talet fram till idag och mellan dem kommer 

kontinuerliga jämförelser göras.  
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1970-talet 
Den enda forskning, som vi funnit, som behandlar elevers kommunikation i klassrummet 

under denna tidsperiod har sitt fokus på lärares behandling av pojkar och flickor och vilka 

skillnader eller likheter som dominerar könen. Ålderns och gruppstorlekens betydelse 

behandlas också. Här står verbalt deltagande i klassens offentliga verksamhet i centrum. 

  

Inga Wernersson (1977) professor i pedagogik, skriver i sin avhandling Könsdifferentiering i 

grundskolan, där hon har gjort observationer i år fyra och år sju, om att flickor i de lägre 

åldrarna har en mer positiv inställning till skolan i allmänhet än pojkarna. Hon menar att 

flickornas positiva inställning till skolan i de lägre åldrarna övergår till en mer negativa 

inställning i de högre åldrarna, på grund av att lärarnas intresse ändras till pojkarnas fördel. 

Det bidrar till att flickornas självförtroende försämras. Flickorna kommer bättre till tals i små 

grupper än i stora grupper på grund av att de saknar träning i att tala i stora grupper. Pojkarna 

får mer uppmärksamhet och beröm av läraren än flickorna. Detta är ytterligare en orsak som 

kan leda till att flickornas självförtroende minskar skriver Wernersson. Lärare upplever pojkar 

som aggressiva och bråkiga men trots detta har det visat sig att lärare ändå tycker att pojkarna 

är mer intressanta att undervisa. 

1980-talet 
Även under denna tidsperiod står genusaspekter i fokus. Författarna gör jämförelser i 

fördelning av taltiden mellan könen både ur elevers och ur lärares perspektiv. Centrala 

begrepp är taltid och talaktivitet. 

 

Docenterna i nordiska språk Jan Einarsson och Tor G Hultman (1984) har i en undersökning 

använt bandspelare under lektioner i år ett till nio och kommit fram till att pojkarna kräver 

mer uppmärksamhet av läraren, oftast på grund av att de behöver hjälp eller bryter mot regler 

i klassrummet. Läraren använder därför en strängare och hårdare röst mot pojkarna för att de 

behöver tillrättavisas. I diskussioner får pojkarna komma med fler synpunkter som inte har 

med ämnet att göra och det uppmuntrar läraren till genom att ge motfrågor. I likhet med 

Wernersson (1977) menar Einarsson och Hultman (1984) att pojkarna får mer 

uppmärksamhet av läraren. Författarnas resultat visar att läraren tar två tredjedelar av taltiden. 

Av den resterande tredjedelen står pojkar för två tredjedelar, alltså får flickorna en väldigt 

liten del av den sammanlagda taltiden i klassrummet. Lärarna i undersökningen uppfattar inte 

att de gör skillnad mellan könen. Flickorna upplevs som små hjälpredor genom att de försöker 
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skapa lugn i klassrummet. Lärarna utnyttjar detta genom att sätta en flicka bredvid en stökig 

eller bråkig pojke. Författarna har också kommit fram till att flickorna upplevs som 

arbetsvilliga, hjälpsamma och lydiga. De är tålmodiga och väntar på sin tur och räcker upp 

handen när de vill säga något och väntar tills de fått ordet av läraren. Språket läraren använder 

mot flickorna är barnsligare och framförs med en ljusare röst än vad som normalt används. 

Flickorna hjälper oftare varandra i stället för att fråga läraren. De upplevs som tysta 

(Einarsson & Hultman 1984). 

 
De brittiska genusforskarna Norman Worrall och Helen Tsarna (1987) har gjort en 

undersökning där lärare på högstadiet i England blivit intervjuade om hur de själva uppfattar 

att de förhåller sig till pojkar respektive flickor. Den generella uppfattningen bland lärarna var 

att de inte beter sig olika gentemot flickor och pojkar. Detta stämmer överens med det som 

lärarna i Einarsson och Hultmans (1984) undersökning beskriver. En del lärare uppgav 

däremot att de hade olika förväntningar på pojkar och flickor i olika ämnen. Ett exempel är att 

lärarna sade sig ha större krav på pojkar i naturvetenskapliga ämnen och större krav på flickor 

i språk. En slutsats som författarna gör är att det både är lärarnas uppfattning om eleverna och 

genusaspekter som avgör i vilken utsträckning eleverna får talutrymme i klassrummet 

(Worrall & Tsarna, 1987).  

 

Genusforskaren Alison Kelly (1988) har i sin observationsstudie i den amerikanska 

grundskolan kommit fram till att flickor generellt får mindre möjlighet än pojkar att svara på 

frågor, trots att flickor i större utsträckning än pojkar räcker upp handen. Kelly menar att 

flickorna i hennes studie tydligt visar att de vill delta i kommunikationen, men att de inte får 

utrymme eller möjlighet. Hon menar vidare att det är lärarna som bär ansvaret för att det råder 

en obalans i vilken utsträckning pojkar eller flickor ges talutrymme.  

1990-talet 
Under denna tidsperiod används begrepp som interaktion och lärarkontakt för att beskriva hur 

fördelningen av taltiden disponeras mellan pojkar och flickor. Författarna börjar under den 

här perioden använda begreppet talutrymme. Genus är fortfarande i fokus men forskarna 

börjar också intressera sig för hur faktorer som ämnets betydelse och lärarens förhållningssätt 

till eleverna kan ha betydelse för fördelningen av talutrymme. 

 

Elisabet Öhrn (1990) är professor i pedagogik och har i sin avhandling Könsmönster i 

klassrummet – en observations – och intervjustudie av högstadieelevers lärarkontakter gjort 
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observationer och intervjuer med lärare och elever. Hon har kommit fram till att 

könsskillnader kan bero på vilket skolämne som behandlas. Hennes studie visar att ämnet är 

avgörande för om flickorna ska ta del av talutrymmet och att det främst är i de 

samhällsorienterade ämnena, svenska och barnkunskap som flickorna har mer lärarkontakt än 

pojkarna. När det gäller interaktionen i klassrummet visar det sig att pojkarna oftare söker 

kontakt med läraren för att få hjälp. Individuell kontakt mellan lärare och elever visar sig 

fördelas relativt lika mellan pojkar och flickor, men i helklassituationer blir fördelningen 

ojämn på grund av att en mindre grupp i en klass dominerar talutrymmet så till den grad att 

andra elever hämmas i sin möjlighet till att göra sig hörda. Vidare skriver hon att lärarna har 

olika förväntningar på pojkar och flickor (Öhrn, 1990). 

 

Harriet Bjerrum-Nielsen är professor i genusforskning och har tillsammans med Monica 

Rudberg (1991) professor i pedagogik skrivit Historien om flickor och pojkar. I boken 

beskriver de hur flickor ofta talar så lågt i klassrummet att läraren inte hör vad de säger och att 

de ofta måste be dem att upprepa vad de säger, vilket flickorna upplever som jobbigt. Flickor 

är ofta aktiva vid läxförhör, men passiva i diskussioner i helklass, då de istället börjar 

småprata med bänkkamraten eller fläta håret på varandra. Pojkarna däremot har ett motsatt 

beteende. De är ofta passiva under förhör av läxan, men aktiva i diskussioner i helklass. 

Pojkarna är ofta så ivriga att få säga vad de tycker att de glömmer att räcka upp handen och 

pratar i stället rakt ut. Om läraren inte lyssnar på pojkarnas inlägg säger de gärna om samma 

sak flera gånger och höjer rösten. Läraren bestämmer vad som räknas som ett relevant inlägg i 

en diskussion. Om pojkarnas inlägg inte ses som relevanta av läraren, blir de tillrättavisade 

(Bjerrum-Nielsen & Rudberg, 1991). 

 

Else-Marie Staberg (1992) är universitetslektor i pedagogik. I sin avhandling Olika världar 

skilda värderingar. Hur flickor och pojkar möter högstadiets fysik, kemi och teknik har hon 

genom observationer, intervjuer och enkäter kommit fram till att det finns ett genussystem på 

högstadiet som innebär att det föreligger skillnader mellan pojkars och flickors förutsättningar 

i de naturvetenskapliga ämnena. Hon pekar på att det finns ett historiskt perspektiv som 

förklarar dessa skillnader. En förklaring som hon ger är att flickorna är sämre förberedda än 

pojkarna på grund av att flickorna har mindre erfarenheter eftersom deras lekar ser annorlunda 

ut mot pojkarnas. Vidare skriver hon att lärarna använder flickor som hjälpredor för att skapa 

lugn och arbetsro i klassrummet. Detta resultat har även Einarsson och Hultman (1984) 

kommit fram till. Flickorna ser sig som mer ansvarsfulla och hjälper varandra (Staberg, 1992). 
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Genusforskaren Susan McGee Baileys (1993) studie bygger på observationer i klassrummet 

mellan lärare och elever i grundskolan och högstadiet i amerikanska skolor. I likhet med 

Staberg (1992) menar Bailey (1993) att det är i de naturvetenskapliga ämnena som skillnaden 

mellan pojkars och flickors talutrymme är mest framträdande, där det är pojkarna som tar det 

största utrymmet. Hon menar att i en klassrumssituation är läraren mer benägen att vända sig 

till pojkar för att få svar på frågorna och därmed är det pojkarna som har mest kontakt med 

lärarna i klassrummet. Hon har också konstaterat att då läraren delar upp klassen i smågrupper 

där pojkar och flickor blandas, känner flickorna att de inte vågar ta plats och prata fritt, vilket 

leder till att de känner sig hämmade. I smågrupperna vänder sig pojkarna ofta till flickorna för 

att få hjälp med skolarbetet medan pojkarna struntar i att göra detsamma för flickorna (Bailey, 

1993).  

 

Sociologen Barrie Thorne (1993) skriver i Gender Play – Girls and Boys in School att hon i 

sin etnografiska studie gjord i USA genom klassrumsobservationer i år ett till sex, under ett 

år, funnit att pojkarna är de som tar störst talutrymme i diskussioner som sker i klassrummet i 

jämförelse med flickorna. Hennes studie visar att det främst är i samhällsorienterade ämnen 

som skillnaderna är störst. Detta skiljer sig från både Staberg (1992) och Bailey (1993) som 

menar att skillnaderna är störst i de naturvetenskapliga ämnena.  

 

Docenten i pedagogik och psykologi Kjell Granström och beteendevetaren Charlotta 

Einarsson (1995) har i Forskning om liv och arbete i svenska klassrum studerat elever i 

grundskolan. De menar att det är läraren som fördelar ordet och även avgör när eleverna får 

prata. Detta resultat stämmer överens med det som Bailey (1993) funnit i sin studie. Läraren 

styr för det mesta både struktur och innehåll av det som diskuteras under en lektion 

(Granström & Einarsson 1995). 

 

Ann Steenberg (1997) som är lärare i mellanstadiet har i sin bok Flickor och pojkar i samma 

skola genom observationer i klassrummet kommit fram till liknande resultat som Bjerrum-

Nielsen och Rudberg (1991) när det gäller elevers beteende i klassrummet, nämligen att 

pojkarna har mer dialog med läraren. Pojkar räcker ofta upp handen och är snabba på att 

svara. De har också en större benägenhet än flickor att tala rätt ut i klassrummet om de inte 

förstår vad de ska göra. Författarens åsikt är att det är lärarens ansvar att se till att fördela 

talutrymmet jämt mellan pojkar och flickor i klassrummet och med det menar hon att det inte 
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handlar om mätbar statistik utan om lärarens förhållningssätt gentemot eleverna. För att 

eleverna ska känna att de får talutrymme, måste läraren skapa ett tillåtande klimat i 

klassrummet där det finns förutsättningar för lärande och respekt för alla. Att 

förhållningssättet har betydelse för talutrymmet är något som också Worrall och Tsarna 

underströk i sin studie från 1987. 

 

Michael Younger, Molly Warrington och Jacquetta Williams (1999) som alla forskat kring 

genus och utbildningsfrågor, har i sina intervjuer med högstadieelever i England kommit fram 

till att pojkarna tycker att de ofta blir oskyldigt tillrättavisade av läraren i klassrummet. 

Pojkarnas uppfattning är att flickorna slipper tillrättavisningar eftersom läraren ignorerar 

flickornas beteende. Flickornas upplevelser däremot är att pojkarnas tillrättavisningar är 

befogade på grund av sitt beteende i klassrummet. Lärarna är medvetna om att de gör 

skillnader mellan könen och menar att det är befogat. De har en allmän uppfattning om att 

pojkar och flickor har olika beteenden. Flickorna är bättre organiserade, mer självgående och 

sköter sina läxor i större utsträckning än pojkarna. Lärarna anser att pojkarna har svårare att 

koncentrera sig på skolarbetet, är mer högljudda och inte lika självgående som flickorna. 

Författarna slutsats är att könet har betydelse för talutrymme, något som även Worrall och 

Tsarnas (1987) understryker. 

 

Professorerna Maurice Galton, Linda Hargreaves, Chris Comber, Debbie Wall och Tony Pell 

(1999) arbetar alla med forskning och utbildningspsykologi i England med inriktning på barn 

och menar att kommunikationen mellan elever och lärare har förändrats genom tiderna. I ett 

forskningsprojekt från 1999 har de jämfört sina resultat med en liknande studie de gjorde 20 

år tidigare där de i båda fallen observerat elever i engelsk grundskola. I slutet av 1970-talet 

förde läraren mer individuella konversationer med eleverna jämfört med det som framkom i 

studien från 1999. I den senare studiens resultat visar det sig att lärare i större utsträckning 

kommunicerar med eleverna i grupp eller helklass. Kommunikationen i klassrummet går ut på 

att läraren pratar och eleverna sitter tysta och lyssnar och svarar på frågor som läraren ger. 

Resultatet av författarnas klassrumsobservationer överensstämmer med Baileys (1993) 

nämligen att läraren i större utsträckning vänder sig till pojkarna med frågor och att pojkarna 

interagerar mer med läraren än vad flickorna gör (Galton m.fl, 1999). 
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2000-talet 
I de studier som producerats under 2000-talet är det framför allt genus, ålder, ämne och 

gruppstorlek som lyfts fram som centrala förklaringsvariabler för fördelningen av talutrymme 

mellan pojkar och flickor. 

 

I likhet med Bailey (1993) och Galton m.fl (1999) har etnologen Anna Sofia Lundgren (2000) 

i sin avhandling Tre år i g genom deltagande observationer och intervjuer i en högstadieklass 

kommit fram till liknande slutsatser. Hennes resultat visar att pojkarna är de som tar mest 

plats både fysiskt och verbalt. Samtidigt menar hon att detta inte gäller alla pojkar, utan en 

stor del ville aldrig självmant svara på lärarens frågor eller tala högt. Lundgrens (2000) 

resultat visar att det också finns flickor som tar för sig av talutrymmet i klassrummet.  

 
Universitetsadjunkterna Synnöve Prage och Per-Olov Svedner (2000) har i Tala, samtala, 

lära kommit fram till att det finns elever som alltid räcker upp handen på allt läraren frågar 

om, men ibland måste läraren ignorera de eleverna och istället låta någon som aldrig räcker 

upp handen svara. Speciellt ska läraren enligt Prage och Svedner tänka på uppdelningen av 

flickor och pojkar som får svara eftersom det är klart konstaterat att pojkarna tar mer 

talutrymme. Även Steenberg (1997) betonar vikten av att läraren fördelar talutrymmet jämnt 

mellan pojkar och flickor. Detta förhållningssätt menar Prage och Svedner (2000) gäller alla 

åldrar, från förskolan upp till gymnasiet. 

 

Genom att läraren anpassar undervisningsämnet till något som främst intresserar pojkarna 

menar socionomen Ulla Forsberg (2002) i sin avhandling, Är det någon ”könsordning” i 

skolan? att läraren lättare får med eleverna i talutrymmet. Detta resultat har hon fått fram 

genom observationer, intervjuer och dagboksanteckningar med elever från förskoleklass till år 

sex. Hon menar att läraren agerar på det sättet för att väcka pojkarnas motivation och 

uppmuntrar till vidare diskussioner i ämnet. Vidare menar Forsberg att åldern har betydelse 

för talutrymme och att flickorna i de lägre åldrarna i större utsträckning än de äldre flickorna 

säger ifrån när pojkarna tar för stort talutrymme vid arbete i mindre grupper. Hon har i sin 

studie också kommit fram till att flickorna skulle vilja ha rena flickklasser. Detta menar hon 

beror på att flickorna upplever att pojkarna är högljudda och har svårt att sitta stilla när arbete 

i helklass pågår. Flickorna upplever att de har svårt att få något gjort på grund av pojkarnas 

beteende. Flickorna kan också vara pratiga vilket även Lundgren (2000) konstaterar i sin 

studie, men de för mer lågmälda diskussioner som inte uppfattas som störande av andra i 
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klassrummet (Forsberg, 2002). I likhet med Bjerrum-Nielsen och Rudberg (1991) har 

Forsberg (2002) sett att pojkar tar mest plats i diskussioner och genomgångar som sker i 

helklass. Eftersom flickorna upplever pojkarna som högljudda och störiga, väljer de att gå 

undan. Hon menar att flickorna i och med detta inte får träning i att ta plats och göra sina 

röster hörda. Arbetet i helklass är viktigt både för pojkar och flickor för att de ska bli 

jämställda individer.  

 

Beteendevetaren Charlotta Einarsson (2003) har i sin avhandling Lärares och elevers 

interaktion i klassrummet - betydelsen av kön, ålder, ämne och klasstorlek samt lärares 

uppfattningar om interaktionen gjort klassrumsobservationer av elever mellan sju och femton 

år och fokusgruppsintervjuer med lärare. Hon har kommit fram till att klassernas storlek har 

viss betydelse men att det främst är kön och ålder som påverkar talutrymmet. Hon har dock 

inte funnit att undervisningsämnet har någon större betydelse för talutrymmet i klassrummet. 

Detta talar emot det som bland annat Bailey (1993) och Öhrn (1990) säger om att ämnet har 

betydelse för talutrymmet. Einarsson (2003) har i sin studie observerat interaktionen mellan 

pojkar och flickor i ämnena matematik och svenska. Hennes resultat visar ingen skillnad i 

talutrymmet mellan pojkar och flickor som kan härledas direkt till undervisningsämnet. 

Vidare menar Einarsson att pojkar som grupp dominerar kommunikationen i klassrummet. 

Pojkarna tar oftare än flickorna initiativet att fråga läraren och är mer benägna att snabbt få 

svar. Lärarna upplever att pojkar mognar senare än flickor och behöver mer stöd och hjälp. I 

de lägre åldrarna har eleverna mer behov av handledning från läraren för att klara av sina 

skoluppgifter och detta tror Einarsson är en anledning till att åldern har betydelse. En 

utgångspunkt i hennes forskning har varit att pojkar i större utsträckning än flickorna får mer 

uppmärksamhet av läraren. Genomgående för alla årskurser i skolan är att pojkar har mer 

interaktion med läraren än flickorna. Wernersson (1977) och Forsberg (2002) skriver att detta 

bara gäller i de lägre åldrarna. Ett av de vanligaste felen som görs i skolan eller förskolan, 

menar Einarsson (2003), är att lärare tror att de har ett naturligt förhållningssätt till de båda 

könen. Hon konstaterar att pojkar generellt är de som är mest aktiva i klassrumsinteraktionen 

och oftare än flickorna samtalar med läraren. Detta menar hon stämmer överens med tidigare 

forskningsresultat. Hon menar vidare att pojkarna både ges större talutrymme av läraren, men 

att de också själva förser sig med detta.  

 

I Könsgestaltningar i skolan, en etnografisk studie har genusforskaren Ingrid Karlsson (2003) 

gjort observationer, intervjuer och fältanteckningar och kommit fram till att skillnader mellan 
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pojkar och flickor gällande talutrymme varierar med olika händelser i klassrummet. Eleverna i 

hennes studie går i en integrerad år ett till tre klass och vid en helklassobservation, där läraren 

ställer frågor rakt ut i klassrummet, menar hon att pojkarna är de som tar det största utrymmet. 

Detta menar hon blir särskilt tydligt i naturvetenskapliga ämnen, ett resultat som även Staberg 

(1992) och Bailey (1993) kommit fram till. När lektioner genomförda i helklass byter ämne 

från de naturvetenskapliga ämnena, kan könsfördelningen i talutrymmet ändras. Vid de 

tillfällen då läraren har en mer handledande roll och eleverna arbetar individuell och under 

eget ansvar visade sig könsskillnaderna minska (Karlsson, 2003). 

 

Sammanfattningsvis beskriver den tidigare forskningen att det föreligger skillnader mellan 

pojkars och flickors möjlighet till talutrymme. När det gäller gruppstorlekens och ämnets 

betydelse har forskarna olika uppfattningar om i vilken utsträckning detta påverkar 

talutrymmet. Mycket av den tidigare forskningen vi tagit del av utgår från vad vuxna kommit 

fram till om barns talutrymme. Därför finner vi det betydelsefullt att undersöka vilken 

uppfattning barn har om sitt talutrymme. 

 

Teori 
I den kommande delen av uppsatsen behandlas två perspektiv som vi anser vara 

grundläggande och relevanta för studien. Dessa är barnperspektivet och genusperspektivet. 

Studien utgår från ett barnperspektiv där barnets uppfattning om klassrumsinteraktionen står i 

centrum för intresset. Det undersöks även om barnen själva lägger vikt vid skillnader mellan 

pojkar och flickor när det gäller talutrymme eftersom den tidigare forskningen som tagits del 

av lägger stor vikt vid betydelsen av genus. Nedan förtydligas innebörden av de båda 

perspektiven.  

Barnperspektiv  
Gunilla Halldén (2003) professor vid tvärvetenskapliga Tema Barn, Linköpings universitet, 

anser att det är viktigt att skilja på de olika begreppen barnperspektiv och barns perspektiv. 

Barnperspektivet måste innehålla barnets syn på sin egen identitet och inte något konstruerat 

av personer som företräder barnet (Halldén, 2003). Forskaren eller pedagogen bör behandla 

barn med samma respekt som vuxna och försöka tolka och förstå hur barn uttrycker sig, för 

att ge barnen möjlighet till meningsskapande utifrån sin egen förmåga (Pramling Samuelsson 

& Sheridan, 2003). En gemensam utgångspunkt i barndomsforskningen är att se barn som 

sociala aktörer och inte som ”becomings”. Detta innebär att barn ska ses som intressanta för 
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sin egen rätt och inte som individer på väg mot vuxendomen. Barnperspektivet innebär att 

verka för barns bästa och ta tillvara barns villkor (Halldén, 2003). Politiska beslut kan få 

konsekvenser för hur barns positioner i samhället uppmärksammas menar Halldén (2007). 

Barns perspektiv innebär att barnen själva har fått göra sina röster hörda. Hon beskriver i Den 

moderna barndomen och barns vardagsliv att begreppet barnperspektiv kan vara både 

ideologiskt och metodologiskt. Begreppet är ideologiskt i den bemärkelsen att det fungerar 

politiskt enande det vill säga är politiskt obundet och inte preciserat. En metodologisk 

betydelse är att låta barn göra sig hörda. Därmed antas barns perspektiv.  

 

Anna Sparrman (2006) tvärvetare på Tema Barn menar att Halldéns (2003) resonemang om 

att göra en vetenskaplig skillnad mellan barnperspektiv och barns perspektiv kan liknas vid att 

se begreppen ur ett kulturellt perspektiv. Sparrman (2006) skiljer på begreppen barnkultur och 

barns kultur. Med barnkultur menar hon det som är skapat av vuxna för barn. Innebörden av 

barns kultur menar hon är det som barn gör i samspel med andra barn. Genom att visa respekt 

för barnen ger vuxna dem en viss kompetens, det vill säga låter barnen göra sina röster hörda. 

I ett nationellt perspektiv är barnkonventionens budskap att barn ska respekteras. 

Barnombudsmannen (2006) skriver om hur Barnkonventionen ständigt ska arbeta för att 

förbättra barns villkor och med det menas att attityder och förhållningssätt är centrala frågor i 

arbetet med att föra fram barnperspektivet. Det är också viktigt att öka kunskap och 

medvetenhet hos vuxna som arbetar med barn. Detta har nära anknytning till dagens 

styrdokument menar Pramling Samuelsson och Sheridan (2003) som signalerar att skolan ska 

sträva efter att värna om mänskliga värden. Styrdokumenten betonar vikten av demokrati i 

skolan. För att skapa demokrati är det viktigt att tolka barns perspektiv och verka för deras 

rätt till inflytande och delaktighet (Pramling Samuelsson & Sheridan, 2003). 

Genusperspektiv 
Genusforskaren Eva Gothlin (1999) tar i sin text Könsperspektiv i forskning och undervisning 

upp begreppet genus. Hon definierar att det är tolkningen av de kulturella och biologiska 

skillnaderna mellan män och kvinnor som utgör begreppet genus. Genusbegreppet rör sig om 

en hel process där människor formas till manligt eller kvinnligt som grundar sig i en 

kategorisering av människan sett ur ett biologiskt, praktiskt och institutionellt perspektiv. 

Vidare menar hon att genus är relaterat till makt i det avseendet att det är ett socialt 

förhållande som är baserat på en uppfattning om att det är skillnad mellan könen. Det är 

genom genus som makten kan uttryckas och förmedlas (Eva Gothlin, 1999). 

 11



 
   

 

För att kunna förstå genus, menar professor Raewyn Connell (2003) som är forskare inom 

sociologi och genus, att vi måste se förbi själva könet. Genus är inte bara något som är av 

naturen givet men inte heller något som är påtvingat av sociala eller politiska normer. Genus 

är ett mycket vidare begrepp som omfattar betydelsen av att se vad som är skillnader och vad 

som är likheter mellan könen, det vill säga naturliga skillnader som behandlar kroppen och de 

skillnader som är konstruerade av samhället. Kvinnor och män har olika uppsättningar 

egenskaper när det gäller emotionella och mentala egenskaper. Under 1890- talet började 

forskare mäta olika egenskaper hos män och kvinnor, pojkar och flickor och resultatet av den 

forskningen visar att det inte föreligger någon nämnvärd skillnad mellan könen. I likhet med 

Gothlin (1999) menar Connell (2003) att genus är det socialt och det kulturellt konstruerade 

könet till skillnad från det biologiska.  

 

I vår uppsats tar vi ett barnperspektiv genom att vi ställer barnet i fokus. Detta gör vi genom 

att vi utgår från barnets uppfattning och upplevelser rent metodologiskt, det vill säga att vi 

genom intervjuer låter barnen definiera och formulera sina egna föreställningar och 

erfarenheter av hur talutrymme ges och tas i klassrummet. Den tidigare forskningen tecknar 

en bild av barns talutrymme och utgår framförallt från vad vuxna kommit fram till. Vi vill ge 

barnen möjlighet att ge sin bild. I vår studie undviker vi att ställa frågor som har direkt 

koppling till genus, eftersom vi inte vill påverka barnens uppfattning om skillnader mellan 

pojkar och flickor. Det innebär med andra ord att intervjuguiden formulerats på ett sådant sätt 

att den inte direkt innefattar frågor som anknyter till pojkar och flickor. I förlängningen 

innebär det att vi i analysen hela tiden har barnets röster och utsagor i fokus och att 

kontinuerliga jämförelser med tidigare forskning som utgår från andra perspektiv görs. I 

synnerhet gäller det genusfrågor då vi är intresserade av om barn själva lägger vikt vid det 

som anses vara typiskt pojk- eller flickaktigt och om de därmed kan sägas bidra till 

konstruktionen av ett genusspecifikt talutrymme. 

 

Metod  
I det nedanstående metodavsnittet belyses forskningsansatsen. Följande redovisas urvalet, 

förberedelsen, utformningen av intervjufrågor, pilotstudien, de forskningsetiska principerna, 

undersökningens genomförande och slutligen metoddiskussion.  
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Kvalitativ studie 
Valet att göra en kvalitativ studie byggd på intervjuer överensstämmer med syftet, det vill 

säga hur barn uppfattar, förklarar och skapar mening kring sitt eget och andras talutrymme. 

Steinar Kvale (1997) definierar en forskningsintervju som ”en intervju vars syfte är att erhålla 

beskrivningar av den intervjuades livsvärld i avsikt att tolka de beskrivna fenomenens 

mening” (Kvale, 1997 s 13). Staffan Stukat (2005) menar att genom ostrukturerade intervjuer 

täcks det ämnesområde som ska undersökas in. Oftast sker det med hjälp av en frågeguide 

med en uppsättning huvudfrågor som ställs likadant till alla. Varje fråga kan ställas utifrån 

individen och beroende på svaren anpassas följdfrågorna med till exempel: Hur menar du nu? 

Varför tror du det? och så vidare. Därmed blir varje intervju individuell oavsett vilka 

huvudfrågor som är utgångspunkten. I inledningsskedet av studien valde vi mellan att göra 

individuella intervjuer och fokusgruppsintervjuer. Valet föll på att göra individuella intervjuer 

då vår uppfattning är att eleverna kan påverkas av varandra och därför inte svara helt ärligt på 

grund av det grupptryck som kan uppstå vid fokusgruppsintervjuer.2  

Urval 
Vi genomförde studien på två skolor som vi tidigare varit i kontakt med och därmed hade god 

kännedom om både eleverna och deras lärare. Anledningen till att dessa skolor valdes var att 

vi ansåg det vara viktigt att ha en relation till barnen, att de därigenom skulle känna en 

trygghet inför intervjusituationen. Båda klasserna är åldersintegrerade. Eleverna i den ena 

klassen går i en integrerad år två till tre klass som består av 21 elever. Eleverna i den andra 

klassen går i en integrerad år ett till tre klass med ungefär 50 elever som i sin tur är uppdelade 

i två klasser. Vi valde att endast intervjua treorna i vår studie då vi tror att de har en 

uppfattning om och kan ge en bra beskrivning av talutrymmet i klassrummet på grund av att 

de är lite äldre. På den ena skolan består treorna endast av sju elever och därmed blev urvalet 

naturligt avgränsat i och med att det inte fanns fler elever att tillgå. En elev ville inte delta i 

studien, vilket innebar att sex elever intervjuades. På den andra skolan är treorna 22 till 

antalet, vilket innebar att vi var tvungna att göra en begränsning. Vi frågade därför samtliga 

22 barn om de ville delta i intervjustudien. Det var 13 barn som var intresserade av att delta. 

Intervjudagen hade endast åtta barn lämnat in det samtycke från föräldrarna för deltagande i 

studien som vi på grund av att barnen är minderåriga begärt in. Ett av dessa barn var sjukt. 

                                                 
2 Fokusgrupp innebär en form av gruppintervju där en grupp samtalar om ett ämne som moderatorn bestämt. För 
ett resonemang om fokusgruppsintervjuers för- och nackdelar, se Victoria Wibeck (2000) Fokusgrupper, om 
fokuserade gruppintervjuer som undersökningsmetod. 
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Därmed återstod sju barn och vi valde att intervjua alla. Sammantaget har vi alltså intervjuat 

13 barn, varav nio är flickor och fyra är pojkar. 

Förberedelse  
Inför studien togs kontakt med rektorerna på skolorna för att få ett godkännande att 

genomföra intervjuer med eleverna. Kontakt togs sedan med klasslärarna för att även där få 

ett godkännande. Därefter togs kontakt med eleverna som blev tillfrågade om de ville delta i 

studien och bli intervjuade. När detta var klart fick föräldrarna till eleverna som ville delta i 

studien ett missiv (se bilaga 1) med information om studiens syfte och etiska hänsyn. 

Samtidigt söktes ett godkännande från föräldrar att intervjua deras barn. 

Utformning av intervjufrågor 
Intervjuguiden konstruerades utifrån både öppna och slutna frågor. Valet motiveras av att 

båda typerna ökar chansen att få fram generella uppfattningar om talutrymme. Vår 

uppfattning var att eleverna inte skulle förstå innebörden av begreppet talutrymme och därför 

valde vi att använda ordet prata istället. Den första intervjufrågan är av ”berättarkaraktär” (se 

bilaga 2) för att få eleverna att berätta om något de tycker är roligt vilket Doverborg och 

Pramling-Samuelssons (2000) rekommenderar. Därefter riktades frågorna mer mot vårt syfte. 

I den tidigare forskning som tagits del av ligger fokus på genusaspekter, på att pojkar och 

flickor ges och tas olika mycket talutrymme i klassrummet. Vi ville därför med hjälp av våra 

frågor ta reda på om eleverna själva upplever någon sådan skillnad. För att inte ge ledande 

frågor om genus utformades frågorna på ett sådant sätt att det var upp till eleven att själv 

reflektera över och formulera sig kring detta. En fråga löd till exempel Vilka är det som räcker 

upp handen mest?  

Pilotstudie 
När intervjufrågorna var formulerade gjordes en pilotstudie med två elever som inte skulle 

ingå i studien. De två eleverna tillhör inte någon av skolorna där studien ska genomföras och 

de eleverna är ett år äldre än eleverna i undersökningsgruppen. Vi ansåg ändå att det var 

relevant att fråga de eleverna eftersom åldersskillnaden inte var så stor. Syftet med 

pilotstudien var att testa frågorna. Utifrån pilotstudien ändrades formuleringarna på en del 

frågor för att göra dem mer lättförståliga och även lägga till några frågor för att få fler och 

mer beskrivande svar. Dessutom ändrades ordningen på en del frågor.   
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Forskningsetiska principer 
Innan missivet formulerades tog vi del av de forskningsetiska principerna inom humanistisk 

och samhällsvetenskaplig forskning (Vetenskapsrådet, 1990). De etiska regler som måste tas 

hänsyn till vid en forskningsstudie är informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Informationskravet uppfylldes genom att 

deltagarna informerades om studiens syfte, hur studien skulle genomföras och hur resultatet 

kommer att presenteras. Samtyckeskravet uppfylldes genom att barnen tillfrågades om de 

ville delta i studien och efter deras godkännande, fick även målsman ge sitt godkännande 

eftersom barnen är minderåriga. Barnen deltar frivilligt i studien och i enlighet med 

samtyckeskravet har de rätt att när som helst avbryta deltagandet. Konfidentialitetskravet 

uppfylldes genom att alla involverade informerades om att både namn på personer och namn 

på skola kommer att behandlas konfidentiellt i resultatredovisningen. Namnen som används i 

analysen är därmed fingerade. Slutligen informerades de som deltog eller hade anknytning till 

studien om att vårt insamlade forskningsmaterial enbart kommer att användas till denna studie 

och att det kommer att förstöras efter godkännande av genomförd studie. Därmed kommer 

hänsyn att tas till nyttjandekravet.  

Genomförande 
Vi åkte ut till skolorna i god tid innan intervjuerna skulle genomföras. På den ena skolan gick 

genomförandet till som följer. Klassläraren hade samlat in lapparna med godkännande från 

föräldrarna. Intervjuerna genomfördes i ett avskilt rum. Bandspelarna testades för att se att de 

fungerade som de skulle inför bandandet av intervjuerna och sedan gick vi in i klassen och 

hälsade på alla eleverna och berättade varför vi var där. Vi valde att ta med en elev i taget. 

Eleven fick sitta i en soffa och den som ställde frågorna satte sig mitt emot eleven. Eftersom 

vi var två, informerades eleven om att en av oss skulle ställa frågorna och den andra skulle 

sitta vid sidan om och föra anteckningar, men kunde även inflika frågor eller följdfrågor som 

förde intervjun framåt. Detta godtogs av alla elever. Alla eleverna fick lyssna på delar av 

intervjun efteråt för att höra hur de lät på bandet. Stukát (2005) menar att intervjusituationer 

med två intervjuare är positivt i den bemärkelsen att två personer kan upptäcka mer än en och 

komma överens om att ha olika fokus under intervjun. Han menar vidare att det finns en risk 

med att vara två eftersom den som utfrågas kan uppleva underläge som skulle kunna förändra 

svaren (Stukát, 2005). På den andra skolan gick genomförandet till på följande sätt. Vi tittade 

igenom vilka barn som hade lämnat lappar med godkännande. Intervjuerna genomfördes i ett 

avskilt rum precis som på den andra skolan. Förfarandet gick till på i princip samma sätt som 
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vi beskrivit ovan. Efter genomförda intervjuer transkriberades dessa, det vill säga skrevs ut 

ordagrant. Vi tog dock ingen hänsyn till sådant som dialektala uttryck, pauser och 

upprepningar. Det transkriberade materialet kategoriserades sedan utifrån våra 

frågeställningar. 

Metoddiskussion 
Trots att frågorna reviderats, upplevde en del elever att frågorna var svåra att förstå vilket 

resulterade i många följdfrågor. Kvale (1997) skriver om hur viktigt det är att intervjuaren är 

snabb att bestämma vilka svar som ska följas upp med följdfrågor och vilka som inte behöver 

det. Detta var något som vi upplevde var svårt och efter att ha lyssnat igenom banden har vi 

insett att det på flera ställen kunde ha ställts fler följdfrågor. Vi ställde många följdfrågor 

under intervjuns gång, men de kanske inte alltid resulterade i några givande svar. Trots att en 

frågeguide med öppna frågor förberetts var det lätt att en del följdfrågor som ställdes under 

intervjuns gång blev ledande eftersom vi är färgade av tidigare forskning och egna 

erfarenheter och därmed försökte leda in barnen mot detta. 

 

Eftersom vi har kännedom om skolorna och har bildat oss en uppfattning om hur 

klassrumsinteraktionen ser ut, har vi förutfattade meningar om fördelningen av talutrymmet. 

Vår uppfattning är att lärarna tar det största talutrymmet och att elevernas talutrymme främst 

består av att svara på de frågor som läraren ställer. Detta är något som även den tidigare 

forskningen visar.  

 

Efter att intervjun avslutats, ställde vi en sista fråga där eleverna fick reflektera över om det 

var något ytterligare de ville tillföra eller som uppkommit under intervjuns gång. Samtliga 

elever svarade nej, men trots detta uppstod en dialog med eleven som i vissa fall gav 

ytterligare bra material till studien. Vår tolkning är att det var bra att vara två som var 

närvarande under intervjun. Det var visserligen en som hade huvudansvaret att ställa frågorna, 

men den andra kunde inflika med följdfrågor och även studera kroppsspråk såsom 

ansiktsuttryck eller gester, vilket visade sig vara ett värdefullt komplement för att tyda 

nyanserna i det som barnen pratade om. Dessa stödanteckningar kunde eventuellt bidra till att 

förtydliga arbetet med att lyssna igenom intervjumaterialet. Vi är medvetna om att svaren i 

våra intervjuer inte kan betraktas som representativa för samtliga barn i år tre utan att de 

framför allt gäller för vår undersökningsgrupp.  
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Arbetsprocessen 
Samarbetet har under uppsatsarbetet fungerat väl och vi har båda varit delaktiga i samtliga 

moment, det vill säga vi har båda läst litteratur, reflekterat över och tolkat denna. Slutligen har 

vi författat hela arbetet tillsammans. Vi har kompletterat varandra och dragit fördel av våra 

olika egenskaper och kunskaper. 

 

Resultat och analys 
Kvale (1997) menar att de metoder som finns för intervjuanalyser gör materialet lättare att 

hantera. Analystekniken är ett verktyg för att underlätta för forskaren i sitt forskningsarbete. 

Vi började med att transkribera intervjuerna och gå igenom svaren. Med utgångspunkt i vår 

intervjuguide grupperades svaren och kategoriserades i enlighet med de tematiker som då blev 

synliga. I enlighet med dessa tematiker har sedan analysavsnittet disponerats. 

 

Under den första tematiken behandlas klassrumsmiljön och barnens beskrivningar av hur de 

finner strategier för att förbättra klassrumsmiljön. Vidare behandlas elevernas upplevelser av 

hur mycket de själva pratar.  

 

Nästa tematik handlar om barnens reflektioner kring om de får säga vad de tycker i 

klassrummet. Här analyseras hur de uppfattar sig själva i förhållande till de övriga i klassen. 

Vidare behandlar avsnittet elevernas uppfattningar om vem som pratar mest i klassrummet 

och vilka regler som finns för när det är tillåtet att prata.  

 

Under den sista och avslutande tematiken behandlas barnens uppfattningar om hur mycket 

läraren pratar.  

Barnets uppfattning om det egna talutrymmet  
De första frågorna i intervjuguiden var av allmän karaktär och handlade om sådant som hur 

eleverna tycker att det är att gå i skolan och hur de trivs. Syftet var att informanterna skulle 

ges möjlighet att prata om något som var välbekant för dem och samtidigt skapa en 

metodologisk ingång för att prata om talutrymme. Resultatet av intervjusvaren på de 

inledande frågorna visar tydligt att alla elever upplever miljön i klassrummet som väldigt 

högljudd och pratig. Miljön är en förutsättning för att alla elever i klassrummet ska kunna 

prata. Några informanter har använt uttrycket ”stökigt”, vilket de anser beror på att många 

barn går till andra bord i klassrummet eller springer efter fröken för att få hjälp. Orsaken till 
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att det blir pratigt och högljutt uppger barnen vara att de hjälper varandra med skolarbetet och 

att det leder till att det blir pratigt.  

 

I stycket ovan har vi beskrivit hur eleverna upplever arbetsmiljön i klassrummet. Vi frågade 

därför eleverna om de hade några förslag på åtgärder till den stökiga eller högljudda miljön. 

En flicka sa att hon går och hämtar hörlurar för att få arbetsro. En annan flicka svarade att när 

det är pratigt brukar hon sitta tyst på sin plats.  
 

Intervjuare:  Hur gör du när det är väldigt högt i klassrummet? 
Saga:  Jag är tyst då, så att alla andra ska tystna. 
Intervjuare:  Är det någon annan som gör som du? Jag tänker om du och din bänkkamrat är 

tysta? 
Saga:  Ja, hela vårt bord blir tyst, men så pratar alla andra. 
Intervjuare:  De märker inte att ni är tysta, utan fortsätter?  
Saga:  Mmm 
Intervjuare:  Säger du till dem någon gång att de ska vara tysta? 
Saga:  Ibland 

 

Det resonemang som Saga för är ett exempel på hur eleverna skapar egna strategier för att få 

ett bra klimat där alla kan få arbetsro i klassrummet. I nedanstående citat berättar en annan 

flicka om vilka strategier lärarna använder sig av för att skapa lugn i klassrummet. 

 
Intervjuare:  Vad gör fröken när det är pratigt? 
Sara:   Hon säger att man ska sluta och gör man inte det då får man gå ut i hemvisten och 

sen komma tillbaka när man har lugnat ner sig igen. 
 

Eftersom samtliga elever ger uttryck för att det är pratigt i klassrummet, ville vi ge barnen 

möjlighet att berätta hur de uppfattar hur mycket de själva pratar i klassrummet, det vill säga 

hur stor plats de upplever att de tar. De flesta svarade att de inte pratar särskilt mycket. Två av 

flickorna uppger dock att de tar mycket talutrymme i vissa situationer. Båda beskriver att de 

gärna pratar under morgonsamlingen, när de går igenom almanackan eller när det hänt något 

roligt som de vill berätta: 
 

Intervjuare:  Finns det någon som pratar mer än någon annan i klassrummet? 
Sara:   Det brukar jag göra (fnissar). /…/ För att på morgonen är det roliga saker som hänt 

både kanske på morgonen eller dagen innan på kvällen eller på förmiddagen eller 
om det hänt något på sportlovet eller helgen som det gjorde.  

 

Morgonsamlingen utgör dock bara en liten del av skoldagen. Någon koppling till att de pratar 

mycket på lektionstimmen görs inte. Medan Sara tycker att hon pratar mycket säger Smilla, 

en annan flicka, att hon inte pratar så mycket. Vi ställde en följdfråga till Smilla: 
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Intervjuare:  När pratar du helst? 
Smilla:   Jag brukar spara mitt prat till på rasterna, men ibland så pratar jag med Kajsa om 

det är någonting som jag inte kan /…/ 
Intervjuare:  Du frågar inte så ofta läraren? 
Smilla:   Nä men Kajsa sitter ungefär mittemot mig så och fröken brukar jämt ta lite tid men 

Kajsa och jag brukar mest prata lite lägre, på lite lägre volym så att det inte hörs 
över hela klassrummet. 

 

Smillas resonemang tyder på att hon upplever att det finns en viss kvot av talutrymme som får 

användas eftersom hon säger att hon sparar sitt prat till på rasten. Smilla är en av de elever 

som uppger att de ofta frågar en kamrat om hjälp innan de frågar läraren. På en av skolorna 

som ingår i vår studie har elever och lärare gemensamt på klassrådet bestämt att de ska fråga 

tre kamrater om hjälp innan de frågar läraren. Även om ingen av informanterna på den andra 

skolan nämner att detta beslutats på ett klassråd, så svarar flera barn att de först frågar en 

kamrat innan de frågar läraren. Läraren kan inte hjälpa alla elever som behöver hjälp 

samtidigt och detta är barnen medvetna om och väljer därför att fråga en kamrat. I den tidigare 

forskningen beskriver Forsberg (2002) i sin studie att flickor kan vara pratiga men att de 

oftast är mer lågmälda än pojkarna. Detta stämmer överens med det som Smilla säger om hur 

hon själv brukar bete sig i klassrummet. Smilla berättar att hon ofta frågar en kamrat om hjälp 

för att det många gånger tar långt tid innan läraren kommer.  

 

Båda klasserna, som ingår i studien, är relativt stora och vår uppfattning är att det kan vara en 

bidragande faktor till hur stort talutrymme eleverna vågar ta. Därför ville vi ta reda på om 

eleverna hade en liknande uppfattning. Eleverna blev tillfrågade hur de tycker att det är att 

prata inför hela klassen. Både pojkar och flickor tycker att det är pinsamt och ”läskigt” att 

prata inför hela klassen och menar att det beror på att de är många i klassen. Barnen berättar 

att de sitter i smågrupper med mellan fem och sju elever, blandat pojkar och flickor, vid varje 

bord. När de sitter i smågrupperna säger de sig inte ha några problem att prata fritt eller 

uttrycka sina åsikter. De kopplar inte blandade pojk- och flickgrupper till något som är 

”läskigt”. De har heller inga problem med att fråga några av sina kamrater vid bordet om till 

exempel hjälp med en uppgift. Vår uppfattning är att barnen helst pratar i mindre grupper, 

men om de känner sig trygga ser de inte några problem med att prata inför hela klassen. Det 

är något som talar emot Baileys (1993) resultat där hon menar att när läraren blandar pojkar 

och flickor i smågrupper, känner flickorna sig hämmande och inte vågar ta plats eller prata 

fritt. Några elever reflekterar samtidigt över att de vågar prata inför klassen mer nu när de har 

blivit lite äldre.  
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Intervjuare:  Hur tycker du att det är att prata inför hela klassen? 
Smilla:   Det är mycket större skillnad från när jag gick i tvåan för då gillade jag inte alls att 

prata inför klassen.  
Intervjuare:  Varför inte då? 
Smilla:  Jag vågade inte. 
Intervjuare:  Men nu när du går i trean känner du att du vågar? 
Smilla:  Ja 

 

Smilla tycker att det känns bättre att prata inför hela klassen nu när hon går i trean. Nu har 

hon gått tillsammans med samma klasskamrater ett år till och känner dem bättre och tycker 

därför inte att det känns lika ”läskigt”. Eftersom hon går i en integrerad år ett till tre klass och 

nu är äldst i klassen kan också det vara en orsak till att hon vågar. Så här svarar Svea på hur 

hon tycker att det är att prata inför hela klassen:  
 

Svea:  Ibland är det lite läskigt och ibland är det kul. 
Intervjuare: När är det kul att prata inför hela klassen? 
Svea:  När man läser en saga som man har skrivit.  
Intervjuare:  Då är det okej, eller? 
Svea:  Mmm 
Intervjuare:  Varför känns det inte okej att prata inför hela klassen? 
Svea:   För att det är ”läskigt” om man säger fel eller nåt och ibland kan de börja skratta 

och så där. 
 

Svea tycker det är kul att prata när det är något hon känner sig stolt över. Hon tycker att det är 

roligt att skriva och kanske är det därför hon känner sig trygg, eftersom det är något hon själv 

tycker att hon är bra på. Samtidigt visar hon osäkerhet eftersom hon säger att hon är rädd för 

att klasskamraterna ska skratta i situationer där hon inte känner sig lika säker på svaret.  

 

Simon som inte gått i klassen så länge, säger att han sällan räcker upp handen på grund av att 

han känner sig osäker och förklarar att det beror på att han inte fick lära sig speciellt mycket 

på sin förra skola och därför inte kan så mycket.  

 
Simon:   Mmm, jag brukar inte svara på någonting eftersom jag inte kan så mycket än. Jag 

fick nästan inte lära mig någonting på min andra skola. Jag fick bara lära mig en 
massa med annat som jag inte ens visste som fanns. Här fick jag lära mycket mera 
och…ja… 

 

Ibland frågar läraren honom i alla fall om svaret på en fråga och då säger han att han brukar 

kunna klura ut det och han tycker att det är okej att han får svara fast att han inte har räckt upp 

handen. Detta tyder på att han känner sig trygg och att han vet att alla elever i klassen inte 

ligger på samma kunskapsnivå. Steenberg (1997) betonar hur viktigt det är med ett tillåtande 

klimat i klassrummet för att det ska finnas förutsättningar för lärande och respekt för alla. Vår 
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uppfattning är att det i den studien vi gjort finns en viss toleransnivå mellan klasskamraterna. 

Samtliga informanter förmedlar att det är ett tillåtande klimat i klassrummet, då de uppger att 

de vågar säga vad de tycker och att de blir accepterade för den de är.  

 

En faktor som vi ser att eleverna lägger vikt vid är att det är roligt att gå i skolan, har en 

positiv inställning till skolarbetet och sina klasskamrater. Vi frågar eleverna hur de tycker att 

det är att gå i skolan:  
 

Siri:  Man får lära sig mycket.  
Intervjuare: Ja, är det något särskilt du tänker på som du lär dig? 
Siri:  Matte 
 
Sture:  Roligt 
Intervjuare:  På vilket sätt tycker du att det är roligt? 
Sture:   Vänner och så. 

 

Det faktum att eleverna har en positiv inställning kan vara ett resultat av att de känner att det 

är ett tillåtande klimat och att de då vågar ta mer talutrymme. Elevernas svar visar att det i den 

här åldern är viktigt att ha vänner och de upplever att skolarbetet är roligt. Vår uppfattning är 

att eleverna i de lägre åldrarna fortfarande har en positiv inställning till att gå i skolan men att 

den inställningen förvisso kan förändras ju äldre barnen blir.  

 

Som vi beskriver ovan har informanterna en positiv inställning till skolan och skolarbetet. De 

nämner att de har olika favoritämnen och de ämnen som de flesta nämner är matematik, 

svenska och engelska. Den tidigare forskningen visar att ämnet har betydelse för elevers 

talutrymme. Våra informanter hade olika uppfattningar om i vilken utsträckning ämnet har 

betydelse för hur mycket de pratar i klassrummet. Svaren skilde sig åt och en del underströk 

att ämnet har betydelse. De flesta hänvisade till sitt favoritämne som det som var avgörande 

för hur mycket de pratar. När vi frågade om man pratar mer om man är duktig i något ämne 

svarade Siri:  
 

Siri:  Ibland kanske det är så.  
Intervjuare:  Varför tror du att det är så? 
Siri:  Därför att man tycker att sakerna är så enkla.  

 

Siri beskriver att om man kan ett ämne bra så är det enkelt. Alltså kan det innebära att det 

känns tryggt att prata när något är roligt eller om det är intressant. Sara ger en annan 

beskrivning av ämnets betydelse:  
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Sara:  Ja /…/ för att man vill visa kompisarna att jag har varit duktig i det här och så, typ 
att det här kan ni också bli duktiga i eller något sånt´. 

 

Sara menar dels att det är viktigt att inspirera andra kamrater till att bli duktiga på något. 

Samtidigt vill hon ha bekräftelse från kamrater på att hon är duktig.  

 

När det gäller talutrymmet är alla elever överens om att de måste räcka upp handen om de vill 

säga något. Den tidigare forskningen menar att det föreligger skillnader mellan pojkars och 

flickors sätt att ta för sig i detta avseende. Steenberg (1997) skriver om att pojkar ofta är 

snabba med att räcka upp handen vilket stämmer överens med det som citatet nedan visar. 

Sigrid är ett av de barnen som säger att hon räcker upp handen ofta men att hon inte är så 

snabb. Vi frågar varför hon räcker upp handen ofta.  

 
Sigrid:  Eh… jag vill inte skrika rakt ut för då blir alltid någon arg på mig. 
Intervjuare:  Räcker du ofta upp handen när läraren ställer frågor? 
Sigrid:   Ja, men jag brukar inte komma först så mycket för jag brukar alltid stanna upp och 

tänka efter /…/ 
Intervjuare:  Vem får mest svara då? 
Sigrid:  Bertil, han räcker upp handen jätte snabbt om det är något tal.  
Intervjuare:  Brukar han få svara då? 
Sigrid:  Ja  
Intervjuare:  Gör han det i alla ämnen eller är det bara i just matte han är snabb? 
Sigrid:  Ja han räcker upp handen ganska mycket i alla ämnen.  

 

Sigrid indikerar en osäkerhet i sina svar. Hon är rädd för att någon ska bli arg på henne och 

väljer därför att ta god tid på sig för att tänka ut svaret. Förutom att känna trygghet och 

uppleva att något är roligt så tycks självförtroendet ha betydelse för hur stort talutrymme 

eleverna vågar ta. Sigrid har lagt märke till hur Bertil i citatet ovan visar att han har stort 

självförtroende och vågar ta för sig. Sigrid är medveten om Bertils beteende och att han vågar 

ta för sig i ett ämne även om han inte är lika duktig i det. Själv vågar hon inte det eftersom 

hon säger att hon behöver stanna upp och tänka efter.  

 

Flera av våra informanter säger att de inte tycker om att prata inför hela klassen men att de 

inte har några problem att prata i mindre grupper. Bailey (1993) har konstaterat att flickorna 

blir hämmade och inte vågar prata fritt vid arbete i mindre grupper, blandade pojkar och 

flickor, i klassrummet. Hon beskriver hur pojkarna vänder sig till flickorna för att få hjälp 

med skolarbetet men att de struntar i att göra detsamma för flickorna. Eleverna på den ena 

skolan har berättat att de gemensamt på klassrådet bestämt att de ska fråga tre kamrater innan 

de frågar läraren om hjälp. Smilla beskriver sig själv som tystlåten. Vid hennes bord i 
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klassrummet sitter flera pojkar. Hon säger att pojken som sitter bredvid henne är störande. Vi 

frågar på vilket sätt han är störande:  

 
Smilla:  Ja, han kan ju inte stava så det är lite svårt (irriterat). 
Intervjuare:  Frågar han dig mycket då? 
Smilla:  Mmm 

 
Smillas resonemang kan dels tyda på att hon agerar hjälpfröken åt pojken bredvid, att hon vill 

skapa ett bra arbetsklimat eller att hon frågar en kamrat. Hon hjälper pojken trots att hon inte 

vill det eftersom hon uttrycker att det påverkar hennes eget skolarbete negativt. Som Bailey 

(1993) skriver så är hon hjälpsam mot pojken men av hennes svar framgår inte om hon får 

någon hjälp tillbaka. Smilla och andra flickor har tidigare uppgett att de frågar andra flickor i 

klassen om hjälp istället för att fråga läraren för att de då får hjälp fortare.  

Barnets reflektioner över klasskamraternas talutrymme  
I intervjuerna framkom att det bara är hälften av eleverna som upplever att de får säga vad de 

tycker i klassrummet. De har lite olika uppfattningar om vad detta beror på. Sebastian säger 

att de bara får säga vad de tycker om de pratar om skolarbetet. Siri tycker att de alltid får säga 

vad de tycker så länge de inte nämner några namn. Sara och Smilla ger ytterligare några 

exempel på när man får säga vad man tycker:   
 

Sara:   Egentligen ska man ju inte göra det, för om det är lite inte så snällt mot andra om 
man vet att det är lite förolämpligt. Om man har gjort en fin teckning och så tycker 
inte jag att den är så fin så säger jag ändå att den är fin för annars blir den nog 
ledsen.  

 
Smilla:  Mmm på klassrådet får man säga det.  
Intervjuare:  Annars då? På de andra lektionerna? 
Smilla:   Då får man göra det om man vill, men bäst är nog om man säger det på klassrådet 

/…/ då får ordförande säga vem som ska få ordet.  
Intervjuare:  Är det elever som är ordförande? 
Smilla:   Mmm /…/ det bestäms genom lottning, den som vill vara ordförande och den som 

vill vara sekreterare.  
 

Utifrån de svar som informanterna ger framgår det att barnen uppfattar sig själva som lugna 

och tystlåtna. De är hänsynstagande och visar att talutrymmet inte är en självklarhet, utan att 

det ges inom vissa ramar. Deras åsikt är att det främst är elever i år ett eller två som stör 

arbetsron i klassrummet och har svårt att sitta stilla. Barnen sätter därmed sitt eget talutrymme 

i relation till andra åldersgrupper snarare än till klasskamraterna i samma ålder. De svarar att 

de som är yngre behöver mer hjälp från läraren eller att de inte vet när de ska räcka upp 

handen och menar att det beror på att de inte gått i skolan lika länge som de själva har gjort. 
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Sonja säger att läraren låter de yngre barnen svara på frågorna oftare och menar att det beror 

på att de ska lära sig att svara. Hon tycker att det är lite orättvist ibland.  

 

Våra informanter, både pojkar och flickor, nämner främst pojknamn på dem som de upplever 

pratar mest i klassrummet. Endast ett par informanter ger ett avvikande svar, nämligen att de 

nämner flicknamn som de som pratar mest. Det vi finner anmärkningsvärt är att alla namn 

som informanterna nämner bland dem som pratar mest, främst är namn på både flickor och 

pojkar som går i år ett eller två. Vår tolkning är att informanterna ser till både genus och ålder 

när de beskriver vilka barn som pratar mest. Treorna som grupp består av både pojkar och 

flickor och de ger alla liknande svar. I princip all tidigare forskning vi har tagit del av 

framhåller att pojkarna är de som tar det största talutrymmet i klassrummet, något som 

förvisso även våra informanter ger uttryck för. Däremot talar inte våra informanter om 

pojkarna som en grupp utan som enskilda individer. Deras uppfattning gällande ålder anser vi 

ligger i linje med det som tidigare forskning visat. Einarsson (2003) har kommit fram till att 

åldern har betydelse för att elever i de lägre åldrarna har mer behov av handledning från 

läraren för att klara av skolarbetet. På den ena skolan nämner samtliga flickor en pojke som de 

upplever pratar mycket och stör arbetsron. Vid intervjun med denna pojke framgår att han 

upplever sig själv som lugn och inte pratar speciellt mycket. Han uppfattar snarare sig själv 

som tyst.  

 

Samtliga elever beskriver att det inte är tillåtet att prata när de vill. Eleverna säger att de måste 

räcka upp handen och läraren bestämmer då vem som får prata. Sara säger att de helst ska 

prata på rasten eller på lektionen om det är jätteviktigt eller om det är matteprat. Steenberg 

(1997) menar att det är lärarens ansvar att fördela talutrymmet jämt och att det främst beror på 

lärarens förhållningssätt gentemot eleverna hur detta sker. Läraren måste skapa ett tillåtande 

klimat där det finns förutsättningar för lärande och respekt för alla anser Steenberg. Ett 

tillåtande klimat är något som flera elever i vår studie lyfter fram som viktigt. Sonja berättar 

att de använder tysttecken eller fem tysta minuter i klassrummet. Smilla ger oss ytterligare 

exempel på hur hon tycker att man skapar en bra klassrumsmiljö:  

 
Intervjuare:  Varför tror du att det är några som inte pratar så mycket? 
Smilla:   För att dom respekterar andra och om dom respekterar andra så respekterar andra 

dom genom att inte prata /…/ att om man är tyst själv får man tyst volym tillbaka. 
Om alla är tysta så är det tyst i klassrummet.   
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Eleverna är medvetna om att det är vissa regler som gäller och även om vi förstår att 

strategierna de använder förmodligen kommer från lärarna, har eleverna gjort dem till sina 

egna. Om det inte fanns vissa regler skulle det bli en outhärdlig klassrumsmiljö. Lärarna 

måste ha en viss struktur för att skapa ordning och arbetsro. Vi kan se att lärarnas strategier är 

tydliga i svaren vi får från informanterna på frågan om hur de gör när de vill säga något. Alla 

informanter är överens om att de ska räcka upp handen. Däremot ger de olika svar på varför 

en del räcker upp handen oftare än andra. De menar att det beror på att eleverna behöver hjälp 

men att det också kan bero på att någon är duktig och kan svaret och därför räcker upp 

handen. Två pojkar, Sebastian och Staffan, svarade att de räcker upp handen om de behöver 

hjälp. Däremot upplever de att det finns elever som är stökiga för att de inte har tålamod att 

sitta och räcka upp handen utan springer efter läraren istället. De tror att det beror på att de 

vill ha hjälp snabbare. Vi frågade både Sebastian och Staffan vad läraren gör när eleverna 

springer efter henne: 
 

Sebastian:  Hon hjälper dem inte då, hon struntar i att hjälpa dem då.   
Intervjuare:  Vad säger hon då? 
Sebastian:  Att de ska gå och sätta sig och räcka upp handen istället så kommer hon.  
 
Staffan:   Hon brukar säga att man ska sätta sig för att vad heter det, det är så många som 

springer efter så sen när hon ska svänga så ser hon att det är jättemånga.  
 

Pojkarnas svar tyder på att de uppfattar att de som springer efter lärarna är otåliga men 

reflekterar inte speciellt mycket över sin egen roll mer än att de säger att de sitter på sin plats 

och räcker upp handen. Vi frågade Sebastian och Staffan om det är fler i klassen som gör som 

de gör, det vill säga sitter på sin plats och räcker upp handen. De svarade att de tycker att det 

mest är treorna som gör det. Sebastian och Staffan gör ingen skillnad på pojkar och flickor 

utan de skiljer istället på elever som går i ettan, tvåan eller trean, alltså upplever de att 

skillnaderna är mellan olika åldrar och inte mellan könen.  

 

Vi ville ta reda på om eleverna upplever att det är någon skillnad mellan pojkar och flickor 

när det gäller vem som räcker upp handen mest. Samtidigt ville vi inte säga rakt ut att det är 

någon skillnad utan låta dem själva få reflektera över detta. Därför frågade vi om de märkt att 

det är någon som räcker upp handen ofta. Det var många av informanterna som nämnde 

flicknamn på dem som de tycker räcker upp handen ofta. Deras uppfattning är att det beror på 

att de är lugna. Einarsson och Hultman (1984) skriver om att flickor är lugna, lydiga, räcker 

upp handen och svarar när de fått ordet av läraren. Några informanters svar talar dock emot 

Einarsson och Hultmans resultat. Sonja, Sture, Saga och Stina nämner pojknamn som de 
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tycker räcker upp handen ofta. En anledning till varför de tror att just dessa barn räcker upp 

handen ofta är att det beror på att de kan mycket, att de är lydiga eller behöver mycket hjälp. 

 

Som förklaring till varför vissa inte pratar särskilt mycket angav majoriteten av informanterna 

att det beror på att de vill koncentrera sig på sitt skolarbete. Vi ställde en följdfråga om de tror 

att det kan bero på att man inte vågar eller inte förstår det fröken säger. På den ena skolan var 

det ingen av informanterna som trodde att detta var skälet till att några pratar lite. På den 

andra skolan varierar svaren mer. Eleverna svarade förutom att de vill koncentrera sig på 

skolarbetet att det kan bero på att man inte vågar eller förstår vad fröken säger. Nedan 

beskriver fyra barn sin uppfattning om vad det kan bero på:  
 
Siri:  Mmm de vill hinna sitt jobb. 
 
Saga:  Jag vet inte, för man sitter bredvid någon som man inte känner så jätte jätte bra.  
 
Simon:  Nä jag vågar men jag bara vill inte.  
 
Stina:   Ifall någon frågar något så vill en del inte säga ifall de kanske säger helt fel så kan 

de andra skratta ibland.  
 

Eleverna framhåller att det i vissa ämnen är tillåtet att prata mycket. Det beror på vad det är 

för arbetsuppgifter i det ämnet. I svenska till exempel måste eleverna muntligt redovisa 

böcker de har läst inför hela klassen. Sebastian som berättar detta, tycker att det i detta 

avseende är okej att prata inför hela klassen eftersom, som han uttrycker det, är något som de 

måste göra. Saga säger att hon tycker att de får prata mycket vid särskilda temaarbeten. Just 

nu arbetar de med rymden och hon berättar att det är tillåtet att prata även om de inte har räckt 

upp handen vid dessa tillfällen.  
 
Intervjuare:  Hur ofta pratar du i klassrummet då? 
Saga:  Inte så ofta. 
Intervjuar:  Men när pratar du helst? 
Saga:  När vi jobbar med rymden. 
Intervjuare:  Varför är det så tycker du? 
Saga:  För då får man fråga massor.  
Intervjuare:  Måste man räcka upp handen då? 
Saga:  Ibland, men man får säga utan att räcka upp handen också då.  

 

Elever i de lägre åldrarna arbetar med olika teman i skolan och har därför inte några renodlade 

lektioner i naturvetenskapliga ämnen. I det här fallet då de arbetar med rymden kommer dock 

naturvetenskapen in som en naturlig del i undervisningen anser vi. Saga beskriver att de har 

möjlighet att ställa många frågor och föra diskussioner under temaarbetet. Staberg (1992) och 

Karlsson (2003) skriver att pojkar har det övervägande talutrymmet och större intresse för 
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naturvetenskapliga ämnen än flickor. Vår tolkning är att det inte riktigt stämmer eftersom 

åtminstone Saga tycker att det är roligt och tar för sig av talutrymmet. 

Barnets uppfattning om lärarens talutrymme  
Majoriteten av informanterna tycker att läraren pratar mycket samtidigt som ingen anser att 

det är för mycket utan säger att läraren pratar lagom mycket. Eleverna gör ingen negativ 

koppling till mycket lärarprat, utan de ser snarare lagom som ett uttryck för det som är okej. 

Det är flera som upplever att läraren pratar mycket på morgonen under första timmen, något 

som är ett konstaterade från elevernas sida och som de enligt vår tolkning inte lägger någon 

värdering i. Samtidigt säger flera barn att de blir otåliga under genomgångar och gärna vill 

börja arbeta. Eleverna tycker att läraren pratar lagom men när de under intervjun resonerar 

med sig själva kring frågan kommer de fram till att läraren ändå pratar ganska mycket, 

speciellt i början av lektionerna. Barnens resonemang om uttrycket lagom finner vi svårt att 

definiera eftersom vi inte har kommit underfund med exakt vad begreppet innefattar. Vår 

tolkning är att de själva inte riktigt vet eftersom vi tror att de inte reflekterat över det tidigare 

och därför har svårt att sätta ord på det. Nedan följer några exempel på barnens tolkning av 

hur mycket läraren pratar:  

 
Sofie:   Hon pratar när hon ska säga någonting som förklarar någonting och hon pratar…hon pratar 

mycket /…/ ja, fast hon pratar...alla elever en dag…så mycket tror jag eller liksom ja…hon 
pratar lagom. 

 
Sara:   Man blir ju lite…såhär att man tycker att det är tråkigt när de pratar men ibland så är det så 

att man vill börja när hon håller på i en genomgång och så fast man har redan förstått. Och 
då brukar Staffan säga, kan vi börja nu och då brukar hon fortsätta prata och så… men 
fröken hon pratar inte jätte mycket men rätt så mycket.  

 
Sebastian:   Rätt så mycket, fast det är ju liksom bara om jobbet eller om något annat. Hon pratar ju 

mest med oss elever och sen om det kommer vuxna in frågar hon vad de vill och ja… 
 

Eleverna ifrågasätter med andra ord inte om det är bra eller dåligt, rätt eller fel att lärarna tar 

en viss kvot av talutrymmet. Kanske är det därför de svarar som de gör. Vår tolkning, med 

utgångspunkt i att vi har kännedom om både lärarna och eleverna, är att lärarna tar stor del av 

talutrymmet under en dag. Detta framhålls även i Einarsson och Hultmans (1984) studie där 

de kommit fram till att läraren tar två tredjedelar av talutrymmet. Barnens svar visar att de 

delvis har en annan uppfattning eftersom både citaten ovan och tidigare resonemang visar att 

barnen tycker att läraren pratar mycket men ändå lagom. 

Något som tydligt framgått i den tidigare forskningen är att talutrymmet mellan pojkar och 

flickor fördelas ojämnt i det avseendet att läraren vänder sig mer till pojkar än till flickor. Vår 
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avsikt var att ta reda på elevernas uppfattning i frågan och därför ställde vi frågan: Vem tycker 

du att läraren oftast låter svara på frågorna? Sture svarade att det är flickorna i trean som får 

svara mest. Han säger att pojkarna får svara när de räcker upp handen. I intervjun framgår det 

inte om flickorna också bara får svara när de räcker upp handen. Vår tolkning är att han har en 

uppfattning om att läraren främst vänder sig till flickorna när barnen i klassen räcker upp 

handen. De övriga eleverna anser att läraren inte gör någon skillnad mellan könen, utan att 

läraren är rättvis.  
 

Intervjuare:  Vem tycker du att läraren oftast låter svara på frågorna? 
Smilla:   Hon varierar väldigt mycket, det är inte bara Staffan, hon har ingen favorit som 

svarar på frågorna utan hon varierar mellan ettor, treor och tvåor och så. 
Intervjuare:  Tycker du att det är bra eller dåligt? 
Smilla:  Jag tycker det är bra. Alla får chansen att svara fast att man är etta.  
 

Smillas svar visar att hon uppfattar att läraren är rättvis. Hon reflekterar inte över någon 

skillnad mellan könen i sitt svar utan oavsett ålder får alla elever svara på frågorna.  

 
Intervjuare:  Vem tycker du att läraren oftast låter svara på frågorna? 
Sara:   Det vet jag faktiskt inte. För att ibland, det är olika för att ibland tycker jag att det är många 

som ja… Staffan han brukar… När han räcker upp handen är det vissa som tar efter honom 
och då blir han sur för att han får ont i armen och säger att jag har inte fått prata så massvis 
så andra har fått tagit innan mig säger han vid bordet såhär gör han.  

 

Staffans uppfattning om lärarens fördelning av frågor är att hon är rättvis, vilket inte stämmer 

överens med bilden som Sara ger i citatet ovan. Flertalet av informanterna upplever att läraren 

varierar när det gäller vilka som får svara på frågorna. Några anser att läraren oftare ger frågor 

till de som är yngre. Flera informanter använder uttrycket rättvis i beskrivningen av lärarens 

beteende. Detta framkommer i flera intervjuer där eleverna beskriver hur lärarna låter alla 

komma till tals och att de inte favoriserar de barn som oftast räcker upp handen. Vår tolkning 

är dock att det är lärarna som har den avgörande makten eftersom det är de som fördelar 

talutrymmet i klassrummet, något som även Granström och Einarsson (1995) och Galton m.fl 

(1999) beskriver. Så här beskriver Sara hur hon upplever det: 
 

Sara: Ibland säger hon: kan ni ta ner händerna så tar vi frågorna sen, eller inga frågor eller 
så.  

Intervjuare:  Varför tror du att det är så? 
Sara:  För att hon vill fortsätta prata och inte glömma bort sig eller något sånt. 
Intervjuare:  Då när läraren säger att alla ska ta ner händerna, gör barnen det då? 
Sara:  Ja de brukar oftast göra det då.  
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Samtidigt som vi anser att det är lärarna som har makten är vår tolkning att lärarna 

uppmuntrar barnen till att våga prata. Flera informanter beskriver hur lärarna försöker stötta 

eleverna till att våga. Svea ger ett exempel på detta:  
 

Svea:   Eller om till exempel om någon räcker upp handen och sen blir osäker och tar ner den igen 
så frågar de så här…våga säga och…tro så här.  

                  

Ovanstående citat men även andra svar som vi fått av eleverna visar att de upplever att läraren 

är rättvis och låter alla svara på frågorna. Prage och Svedner (2000) menar att det är viktigt att 

läraren får de elever som aldrig räcker upp handen att svara. Vår uppfattning är att för att alla 

ska ha en möjlighet att lära sig prata inför hela klassen och utvecklas är det viktigt att läraren 

skapar ett tryggt och tillåtande klassrumsklimat. Sammanfattningsvis anser vi att barnen 

verkar ha en bra relation till lärarna och att de trivs i skolan. Barnen betraktar lärarna som 

rättvisa och att de fördelar talutrymmet jämnt mellan eleverna i klassrummet.  

 

Slutdiskussion  
I denna studie har vi analyserat hur talutrymme i klassrummet uppfattas, sett ur ett 

barnperspektiv. De frågeställningar vi utgått ifrån är hur barnet ser på sitt eget talutrymme, 

sina klasskamraters talutrymme och hur de uppfattar lärarens talutrymme.  

             

Mycket av den tidigare forskningen vi tagit del av, utgår ifrån vad vuxna kommit fram till om 

barns talutrymme. Den bygger också på att det är skillnad mellan pojkars och flickors 

möjlighet till talutrymme. Eftersom vårt resultat bygger på ett barnperspektiv har vi kunnat se 

att barnen inte har riktigt samma uppfattning om talutrymme som det som framkommit i 

tidigare forskning. Barnens uppfattning om genus är till exempel inte speciellt framträdande. 

Vi uppfattar snarare att det är åldern och ämnet som de anser har betydelse för talutrymmet. 

En möjlig förklaring till att vårt resultat skiljer sig från tidigare forskning kan vara ett utslag 

av att vi har barnets röster och utsagor i fokus.  

 

Av intervjuerna framgår det att alla barnen uppfattar att arbetsmiljön är pratig och ”stökig” 

och de har olika förslag på lösningar till hur de kan förbättra klassrumsmiljön. Det har i 

intervjuerna framkommit att båda skolorna har någon form av klassråd där eleverna själva 

agerar ordförande och sekreterare. Det visar att skolorna och lärarna vill ta del av elevernas 

tankar. Genom klassråden antar lärarna ett barnperspektiv eftersom flera intervjuer visar att 
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eleverna uppfattar att deras förslag tas på allvar. Elevernas svar visar också att lärarna är 

medvetna om problemet eftersom det finns till exempel hörlurar och att de använder 

tysttecken för att skapa en bra arbetsmiljö. Eleverna säger att de får be en kamrat om hjälp 

eller prata med en kamrat bredvid bara de inte stör. Flera elever säger dock att det bästa är att 

spara sitt prat till rasten. Dessa uttalanden finner vi intressanta och undrar om det är något 

som kommer från barnen själva eller om det är lärarna som använder det som ett uttryck för 

att be barnen vara tysta under lektionstid. Detta är inget som framgår av intervjusvaren men 

skulle vara intressant att undersöka vidare.    

 

Våra erfarenheter är att läraren tar stor del av talutrymmet i klassrummet, något som också 

tidigare forskning visar. Den mest påtagliga skillnaden jämfört med tidigare forskning är 

elevernas uppfattning om hur stort talutrymme lärarna tar. Barnens svar tyder på att de tycker 

att lärarna pratar mycket men vår tolkning är att de inte ser det som något problem eftersom 

de säger att de tycker att lärarna pratar lagom. Vi ställer oss frågan om det kan vara så att 

lagom i själva verket är ett uttryck för att läraren pratar mycket. Det kan visserligen bero på 

att barnen inte har något annat att jämföra med när det gäller hur mycket talutrymme lärarna 

tar. De är trots allt bara nio år och har förmodligen inte haft så många olika lärare ännu. 

Eftersom klasserna i vår studie är förhållandevis stora måste ändå lärarna skapa en viss 

struktur. Därmed menar vi att lärarna har makten och styr det som sker i klassrummet. Hur 

lärarna förvaltar sin makt avgörs förvisso av vilket förhållningssätt lärarna har gentemot 

eleverna. Elevernas uppfattning är att lärarna är rättvisa och att de försöker fördela 

talutrymmet jämt. Samtidigt har eleverna en medvetenhet om att lärarna ibland måste ingripa 

och styra upp fördelningen av talutrymmet, eftersom de säger att de ibland får ta ner sina 

händer för att de måste fortsätta lektionen. Den uppfattning som våra elever har är att läraren 

är bra på att låta alla komma till tals.  

 

Det som också framkommit i studien är att barnen inte upplever att lärarna gör någon 

nämnvärd skillnad mellan pojkar och flickor när det gäller fördelningen av talutrymmet. Detta 

finner vi intressant eftersom den tidigare forskningen visar att det föreligger stora skillnader 

där det är pojkarna som får det övervägande talutrymmet. Resultatet är visserligen inte 

representativt för alla barn men vi finner det ändå positivt att barnen i studien anser att lärarna 

inte gör någon skillnad mellan könen.   
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Generellt visar intervjuerna att eleverna i studien anser sig vara lugna och tysta. Däremot ser 

de flera av sina klasskamrater som högljudda och störande. Informanternas, både pojkars och 

flickors, föreställningar och erfarenheter tyder på att det främst är pojkar som pratar mest. 

Detta stämmer överens med vad flera forskare kommit fram till. Ett exempel är Einarsson och 

Hultman (1984) som säger att pojkar tar mer talutrymme och kräver mer uppmärksamhet än 

flickor. Genusaspekten är något som forskarna lägger stor vikt vid och finner intressant i 

samband med fördelningen av talutrymmet. Barnen i studien är medvetna om skillnader 

eftersom de i sina svar uttrycker att det är främst pojkar som pratar mest. Men de nämner 

också flicknamn. Det som vi ser som mest intressant är att de främst nämner namn på elever 

som är yngre än de själva. Våra informanter är äldst i de åldersintegrerade klasserna och 

uppfattar sig själva som att de ligger på en högre nivå än de yngre barnen när det gäller 

mognad och kunskap. Detta framgår tydligt i intervjuerna där flera elever använder uttryck 

som de behöver mer hjälp eller att de springer efter fröken. Vår uppfattning är att barnen 

lägger lika stor, eller kanske till och med större, vikt vid åldersaspekten än vid genusaspekten. 

I och med att de är äldst i klassen ser de tydligt att det finns en skillnad mellan sig själva och 

de yngre barnen både när det gäller uppförande och kunskap och kontrasterar sig därmed 

snarare i förhållande till ålder än till kön.  

 

Vi har tidigare tagit upp hur viktigt det är med ett bra arbetsklimat i klassrummet, något som 

flera forskare också betonar. Kelly (1988) är en av de forskare som i sin studie menar att det 

är viktigt med ett bra arbetsklimat. Flera av våra elever uppger att de tycker att det är 

obehagligt att prata inför hela klassen. Detta anger de är på grund av att de är rädda antingen 

för att läraren ska bli arg eller att klasskamraterna ska skratta åt det de säger. Vår uppfattning 

är att det till stor del är lärarens ansvar att se till att eleverna inte utsätts för situationer där de 

kan känna obehag. Det är förvisso omöjligt för en lärare att veta i vilken sinnesstämning alla 

elever befinner sig men läraren måste ändå ha god kunskap om barngruppen. I det fall läraren 

har skapat ett tillåtande klimat i klassrummet är det ingen omöjlighet att se varje individ. 

Några av de elever som har svarat att de är rädda för att klasskamraterna ska skratta, relaterar 

detta till helklasslektioner. Däremot ser varken pojkar eller flickor några problem med att 

prata i mindre grupper. Därmed tolkar vi det som att gruppstorleken har viss betydelse för 

elevernas talutrymme, något som även den tidigare forskningen bekräftar. Utifrån det som 

barnen har berättat anser vi att det är viktigt att som lärare tänka på hur undervisningen ska 

utformas. Helklassituationer skulle till exempel kunna kombineras med arbete i mindre 

grupper. Våra elever ger exempel på när de tycker att det känns bra att prata inför hela 
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klassen. De nämner att det är när de läser upp berättelser som de själva skrivit eller när de 

redovisar böcker de läst. Som blivande lärare anser vi att det är viktigt att ha kunskap om 

elevernas intressen och ta vara på detta eftersom barnen i vår studie förmedlar att det är något 

som påverkar deras val av hur mycket talutrymme de väljer att ta. 

 

Barnen beskriver att ämnet har betydelse för hur mycket de pratar i klassrummet, något som 

även den tidigare forskningen menar kan ha betydelse och påverka hur mycket talutrymme 

som tas av eleverna. Barnen i vår studie använder inte ordet ämne när de beskriver hur mycket 

de pratar utan använder istället ordet ”roligt”. De anser att de pratar mer när de känner sig 

duktiga i ett ämne och kan någonting bra. Andra tillfällen när de gärna pratar är efter till 

exempel helgen eller när de har haft lov och när något roligt eller speciellt har hänt. Dessa 

faktorer tolkar vi som bidragande faktorer till barnens vilja att ta talutrymme och även att 

våga prata inför hela klassen.  

 

Vi har i och med denna studie bildat oss en uppfattning om barns upplevelser av sitt eget och 

andras talutrymme i klassrummet. Resultatet visar att möjligheten att ta eller få talutrymme är 

beroende av en mängd faktorer. Vi finner det intressant att barnens svar skiljer sig från 

tidigare forskning i vissa avseenden. Genom att anta barnperspektivet ser vi vårt resultat som 

ett verktyg för hur man som lärare kan förhålla sig till barnen i klassrummet.  

 

Vidare forskning 
De barn vi har valt att intervjua för vår studie går i åldersintegrerade klasser. Vi har i vårt 

resultat kunnat utläsa att de elever som går i år tre anser att de yngre barnen i år ett eller två är 

de som tar mest av lärarens uppmärksamhet och tid. Resultatet visar också att de störs av de 

yngre eleverna i det avseendet att de pratar högt och frågar våra informanter om hjälp. Vår 

tolkning är att i åldersintegrerade klasser lär sig barn att respektera varandra och att lyssna på 

varandras åsikter oavsett ålder. Kan det vara en fördel att vara en åldersintegrerad klass där 

barnen samarbetar över åldersgränserna? Därför vore det intressant att närmare studera om 

och i så fall på vilket sätt talutrymmet påverkas om eleverna går i åldersintegrerade klasser. 

Blir klasserna större när de är åldersintegrerade och bidrar det till att varje individ får mindre 

talutrymme?  
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Intervjuer  
Intervju 1 genomförd 2008-02-07 med Simon 

Intervju 2 genomförd 2008-02-07 med Sofie 

Intervju 3 genomförd 2008-02-07 med Siri 

Intervju 4 genomförd 2008-02-07 med Saga 

Intervju 5 genomförd 2008-02-07 med Sebastian 

Intervju 6 genomförd 2008-02-07 med Sture 

Intervju 7 genomförd 2008-02-27 med Smilla 

Intervju 8 genomförd 2008-02-27 med Sara 

Intervju 9 genomförd 2008-02-27 med Sigrid 

Intervju 10 genomförd 2008-02-27 med Stina 

Intervju 11 genomförd 2008-02-27 med Svea 

Intervju 12 genomförd 2008-02-27 med Staffan 

Intervju 13 genomförd 2008-02-27 med Sonja 
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  Bilaga 1 

Till målsman för elev i år 3 på xxxx. 
 
Vi är två studenter, Petra Carlholt och Jenny Nobrant, som går på Lärarprogrammet vid LiU, 
Campus Norrköping. Under våren 2008 ska vi skriva vårt examensarbete på C-nivå. Syftet 
med arbetet är att undersöka hur talutrymmet fördelas i olika situationer i klassrummet – sett 
ur ett barnperspektiv.  
 
Det innebär att vi skulle vilja intervjua Ert/Era barn om hur de ser på talutrymmet i den klass 
de går i. Barnen får naturligtvis själva avgöra om de vill bli intervjuade eller inte. De barn 
som uppgett att de vill delta i studien kan när som helst under arbetets gång välja att inte vara 
med längre.  
 
Vi kommer att intervjua barnen individuellt och som hjälpmedel till detta avser vi att använda 
bandspelare. Barnen kommer att vara anonyma och dessutom kommer det inte att framgå 
vilken skola studien avser. All information, det vill säga intervjusvaren, kommer att förstöras 
efter att arbetet slutförts och godkänts.  
 
Önskar ni ytterligare upplysningar om den aktuella studien får ni gärna kontakta oss: 
Petra Carlholt 070-xxx xxxx, namn@mailadress.se 
Jenny Nobrant 070-xxx xxxx, namn@mailadress.se 
Det går även bra att kontakta vår handledare på 011-xxx xxx eller namn@mailadress.se  
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Även om eleverna ger sitt medgivande att delta i studien, behöver vi ett godkännande från 
målsman. 
 

Jag godkänner att mitt barn deltar i studien  
 

Jag godkänner inte att mitt barn deltar i studien 
  
Målsmans underskrift: __________________________________________________ 
 
Var vänlig fyll i och lämna åter till skolan snarast. 
 
Med vänliga hälsningar / Petra Carlholt och Jenny Nobrant 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
  Bilaga 2 

Intervjuguide 
 
Berätta hur du tycker det är att gå i skolan. 
 
Hur många är ni i klassen?  
 
Hur är stämningen i klassrummet? 
 
Får man säga vad man tycker? 
 
Hur mycket pratar du i klassrummet? Om inte varför? 
Vem pratar mest i klassrummet? 
 
Finns det någon som pratar mer än någon annan i klassrummet? I så fall vem, vilka, varför? 
 
Får man prata när man vill i klassrummet? 
 
Varför tror du att några inte pratar så mycket?  
(Beroende på vad barnet svarar på frågan innan. Tror du det kan vara för att man inte vågar 
eller beror det på att man inte förstår det fröken frågar?) 
 
När pratar du helst? Är det ni är i hela klassen eller i mindre grupper? 
 
Om man är duktig i något ämne tex matte eller svenska, pratar man mer då? Gör du det? 
Varför tror du det är så? 
 
Hur tycker du det är i ert klassrum? Är det någon som är bra i ett ämne som pratar mer då, har 
du lagt märke till det? 
 
Hur gör man när man vill säga något? (Vänta ut barnet annars säg tex Måste man räcka upp 
handen då?) 
 
Kan du berätta om du märkt att det är någon som räcker upp handen ofta? 
 
Vilka är det som räcker upp handen mest?    
    
Berätta hur mycket du tycker att läraren pratar i klassrummet.  
 
Hur ofta pratar du i klassrummet? Är det vid några speciella tillfällen du helst pratar? Varför 
tror du att det är så? 
 
Får man prata när man vill för läraren? Om inte, varför tror du att det är så? 
 
Vem tycker du att läraren oftast låter svara på frågorna? Varför tycker du det? 
Varför tror du att det är så? 
 
 
Fråga barnen om de vill berätta något annat eller lägga till någonting.          
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