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Syftet med den här undersökningen är att undersöka hur talutrymmet fördelas vid en lärarledd 

lektion i svenska i en gymnasieklass. Den metod som används är en kvantitativ och till viss 

del kvalitativ metod. Resultatet visar att det är vanligast för både pojkar och flickor att ta ordet 

på eget initiativ och att läraren talar tre fjärdedelar av tiden och eleverna delar på den 

återstående fjärdedelen. Av det talutrymme som återstår till eleverna tar pojkarna tre 

fjärdedelar och flickorna får en fjärdedel. Flickorna tar således en sextondel av det 

sammanlagda talutrymmet på lektionen. Undersökningen visar även att det finns ”hjälplärare” 

(Einarsson & Hultman 1984: 77, 78) Omräknat efter om de varit lika fördelning flickor och 

pojkar i klassen tar pojkarna 78% av elevernas talutrymme och flickorna 22%. 

 

 
 
Nyckelord: genus, hjälplärare, jämställdhet, talutrymme  
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1 Inledning 

 

Idag pågår en ständig debatt om jämställdhet och vilka åtgärder som krävs för att uppnå 

denna. Debatten handlar om alla sidor av samhället: kvotering till arbeten och studier, 

kvinnors rätt till samma lön som män och arbetsfördelningen i hemmet etc. Skolans uppgift är 

att överföra värden till eleverna och förbereda dem för samhällslivet. Läroplanen slår tydligt 

fast att ”skolväsendet vilar på demokratins grund” och att ett av de grundläggande värden den 

ska förmedla är jämställdhet mellan kvinnor och män. (Utbildningsdepartementet:2011:5:5) 

Helklassinteraktioner är en av de vanligaste undervisningsformerna i skolan. Trots 

läroplanens tydliga anvisningar om att verka för jämställdhet mellan män och kvinnor visar 

forskning att diskriminering på grund av genus alltjämt fortgår i skolan och att en flicka när 

hon gått ut gymnasiet fått 1800 timmar mindre av uppmärksamhet än pojkar och att de 

manliga eleverna dominerar helklassdiskussionerna (Hamil & Tindall  2004:286) I denna 

studie undersöks en lektion i svenska för att se hur verkligheten kan se ut i en klass på 

gymnasiet idag när det gäller jämställdhet kopplat till talutrymme. 

 

 

1.1 Syfte och frågeställning 

 

Syftet med den här undersökningen är att studera hur talutrymmet fördelas vid en lärarledd 

lektion i svenska i en gymnasieklass. Mina frågeställningar är: 

 Hur ofta ger läraren ordet till pojkar respektive flickor? 

 Hur många gånger är det flickor respektive pojkar som tar eget initiativ till att 

tala? 

 Hur är talutrymmet fördelat i tid mellan lärare, flickor och pojkar under 

lektionen? 

 Finns det någon ”hjälplärare” i klassrummet (Einarsson & Hultman 1984:77, 

78)? Är det i så fall en pojke eller flicka? 
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1.2 Disposition 

 

Efter inledning, syfte och frågeställningar för undersökningen samt begreppsförklaringar 

presenteras forskningsbakgrunden. Där behandlas begreppen genus och jämställdhet, vad 

läroplanen säger om jämställdhet och forskning kring klassrumssamtal, turtagning, 

handuppsträckning och elevens eget initiativ till att tala. Dessutom behandlas undersökningen 

God morgon pojkar och flickor. Om språk och kön i skolan. (Einarsson & Hultman 1984) mer 

ingående. Metod och material förklaras och därefter redovisas resultaten av undersökningen. 

Undersökningens resultat sammanfattas och diskuteras i den avslutande delen. 

 

 

1.3 Begreppsförklaringar 

 

 Jämställdhet – Forsberg definierar i Nationalencyklopedin jämställdhet som 

något som [i]nnebär att kvinnor och män har samma rättigheter, skyldigheter 

och möjligheter inom alla väsentliga områden i livet. 

 TRP- Den plats i interaktionen där turen kan överlämnas.(Norrby 2004:110) 

 Genus- Manns & Hirdman definierar i Nationalencyklopedin genus som ett 

[B]egrepp inom humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning och 

teoribildning som används för att förstå och urskilja de föreställningar, idéer 

och handlingar som sammantagna formar människors sociala kön. 

 

 

2 Bakgrund och tidigare forskning 

 

I detta avsnitt kommer jag reda ut och förklara begreppen genus och jämställdhet samt visa på 

vad läroplanen säger om jämställdhet. Jag kommer också redogöra för forskning kring 

klassrumssamtal, turtagning samt handuppsträckning och elevens eget initiativ till att tala. 

Undersökningen God morgon pojkar och flickor. Om språk och kön i skolan. (Einarsson, 

Hultman 1984) kommer belysas mer noggrant.  
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2.1 Genus 

 

Begreppet genus började användas i Sverige på 1970 talet för att beskriva det socialt 

konstruerade könet. Män och kvinnor har många ojämlikheter och skillnader som inte har 

med biologiska skillnader att göra utan är en social konstruktion (Edling 2013). 

Hirdman (200:12)har bedrivit mycket forskning kring begreppet genus. Hon menar att kön 

och genus inte är något som redan existerar, kön skapas socialt. Vi gör kön. Mannen utgör 

normen och kvinnan ses som en avvikelse från denna norm. 

I början av 1980-talet började kvinnoforskare använda det svenska ordet ”genus” som 

en översättning av engelskans ”gender” som både betecknar ”slag/sort” men också ”kön”. 

Man menade att man behövde ett ord som beskrev och betonade”[D]et feministiska credot, att 

bakom de fasta formerna ”kvinnor” och ”män” döljer sig en önskan att fasadbelysa könens 

sado-mascohistiska relation och påvisa den ständigt pågående (de)formeringen av Hon och 

Han i denna relation.” (Hirdman 2001:12) 

Hirdman (2001:13) förklarar vidare att begreppet ”könsroll” vid den här tiden på 

1980-talet hade förlorat sin kraft och att begreppet hade ett tydligt bindestreck mellan kön- 

och roll som belyste och fasthöll sambandet mellan dem. Detta gör, menar Hirdman, att vi 

fortsätter att fråga oss om det är ”könet” eller ”rollen” (det sociala/kulturella) som spelar 

störst roll för hur vi handlar och uppträder. 

Hirdman (2001:14) menar att det är mycket viktigt att förstå genus. Hon förklarar att 

genus är en mänsklig uppfinning, något konstgjort som skapar en uppdelning mellan 

människor som kön. Med en förståelse för genus kan man komma förbi denna uppdelning. 

Hirdman menar även att ”utsträcktheten” kan förstås och diskuteras av genus: 

[G]enus är något som häftar inte bara vid kroppar, utan vid allt: tankarna 

om manligt/kvinnligt, man/kvinna genomsyrar världen omkring oss och 

fyller platser, situationer, tyg, mat, politik, arbete. Det handlar om 

överförda abstraktioner. (Hirdman 2001: 16.) 

 

Även Connell (2003: 11-13) diskuterar genus och dess betydelse i samhället. Hon beskriver 

det hon kallar ”Den moderna genusteorin”. Den går ut på att allt i samhället är påverkat av en 

social konstruktion av kvinnan, ett sätt att se på kvinnan och hur hon är. Connell tar fram 

fakta om en mängd företeelser från politik och ekonomi till barn och ungdom och 

populärkultur och menar att alla dessa fakta hänger samman. De flesta våldsbrott begås av 

män, 93 procent av ministrarna i världens regeringar är män, kvinnor har huvudansvaret för 
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hushållsarbetet i de flesta samhällen idag och får sämre lön än sina manliga arbetskamrater för 

samma arbete. Trots att kvinnorörelsernas fyrtioåriga kritik är västerländska medier 

fortfarande översvämmade av bilder på passiva kvinnor medan pojkar uppmuntras till att vara 

hårda och dominerande och ägna sig åt tävlingssporter. Alla dessa fakta tillsammans bildar 

det mönster Connell kallar ”det moderna samhällets genusordning”.  

Maskulinitet till exempel föds man inte med, menar Connell (2003:15). Det är något 

man lär sig att utveckla och på så sätt blir man en man. Om vi är maskulina eller feminina är 

en konstruktion vi själva står för och vi intar vår plats i genusordningen genom vårt sätt att 

uppträda i vardagen.  

Genus förhåller sig till människokroppen, förklarar Connell (2003:21). Den allmänna 

uppfattningen är att genus speglar en naturlig skillnad mellan den manliga och den kvinnliga 

kroppen. Hon menar att det är fel eftersom det grundar sig på tanken att ”[k]ulturella mönster 

enbart är en ’avspegling’ av kroppsliga skillnader.” Istället gör hon en definition av genus: 

”Genus är en struktur av sociala relationer koncentrerade till den reproduktiva arenan, och en 

samling praktiker (styrda av denna struktur) som drar in reproduktiva skillnader mellan 

kroppar i de sociala processerna.” (Connell 2003:21.)  

Connell (2003:404) beskriver genussystemet som en ”ordningsstruktur av kön”. Den 

är själva basen i andra sociala ordningar som de sociala, ekonomiska och politiska och den 

bygger på två logiker. Den ena logiken kallar Connell ”isärhållandets tabu”, att man inte vill 

blanda manligt och kvinnligt. Den andra är att det är mannen som är normen för det normala, 

för hur saker borde vara. 

Connell (2003:407) översätter det Jürgen Habermas kallar de tre olika 

reproduktionsprocesserna till att förstås utifrån genussystemet. Social integration och 

socialisering är två av dem. Socialisering handlar om den direkta inlärningen, menar Connell: 

”Det ska böjas i tid det som krokigt ska bli; inte ska du gråta som är pojke; etc., etc.”medan 

social integration handlar om institutioner, artefakter och arbetsdelning mellan könen. 

Connell (2003:415, 416) menar också att det går att åstadkomma en förändring. Det 

görs genom ”systemförändrande dynamiker”:  

 

Det kan den få när isärhållandets tabu bryts. Det gör den när kvinnor tvingas/får lov att göra 

det män gör och vice versa- ju svagare/mindre isärhållandet verkar, ju mer illegitimt blir 

den manliga normen.[S]å att där kvinnor kommer in på tidigare manliga platser, gör 

manliga sysslor och excellererar i manliga egenskaper, försvinner mannen ut mot nya 

områden. Kvinnor befinner sig hela tiden tre steg efter, medan männen driver 

civilisationsutvecklingen ständigt framåt. (Connell 2003:415, 416.) 
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2.2 Vad läroplanen säger om jämställdhet 

 

I läroplanen sägs det att ”Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla 

människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet mellan 

människor är de värden som utbildningen ska gestalta och förmedla.” 

(Utbildningsdepartementet 2011:5:5). Det sägs också att ”Skolan ska aktivt och medvetet 

främja kvinnors och mäns lika rätt och möjligheter. Eleverna ska uppmuntras att utveckla sina 

intressen utan fördomar om vad som är kvinnligt och manligt” (Utbildningsdepartementet 

2011:5:6) 

På vilket sätt man i skolan arbetar med jämställdhet är mycket viktigt eftersom det i 

läroplanen förklaras att skolans uppgift är att överföra värden till eleven och förbereda dem 

för samhällslivet (Utbildningsdepartementet 2011:5: 6). 

 

 

2.3 Turtagning i olika typer av samtal 

 

I samtalsanalysen undersöker man bland annat turtagning, d.v.s. hur någon får eller tar ordet 

när två eller flera personer samtalar. Det finns olika regler för hur turtagning går till beroende 

på om situationen är formell eller informell. Vid informella situationer som när man sitter runt 

ett kaffebord och talar så är det den som pratar som gör det tills han eller hon lämnar ordet 

fritt genom att bli tyst eller ger ordet till någon genom att ställa till exempel en fråga  

(Einarsson & Hultman1984: 68,69). 

Men i formella situationer är det andra regler som gäller. Befinner man sig till 

exempel på ett sammanträde så är det ordföranden som fördelar ordet och deltagarna 

förväntas inte yttra sig om inte ordförande gett ordet till honom eller henne (Einarsson & 

Hultman1984: 68,69). 

Men alla situationer är inte antingen formella eller informella, det kan finnas 

blandningar. Dessutom finns det ett viktigt undantag för de regler som gäller för respektive 

situation: maktförhållandena. Den som har större makt, prestige eller rang i en grupp kan 

ostraffat bryta reglerna om han har att göra med någon med mindre makt. Detta förekommer 

till och med under ganska formella sammanhang. Den starkare kan vid dessa tillfällen också 

ta sig rätten att bestämma samtalsämne och vilken aspekt man ska ha på det man samtalar om. 

Den starkare tar sig också rätten att inte lyssna (Einarsson & Hultman1984: 68,69). 
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Samtal är bra tillfällen att studera maktrelationer mellan människor. Vi är så vana vid 

samtalsreglerna att vi ofta inte ens lägger märke till dem. En underordnad reflekterar kanske 

inte ens över den lilla makt i samtalet han/hon har utan känner sig smickrad över att chefen tar 

sig någon minut till att prata med henne. Einarsson & Hultman (1984: 68, 69) menar också att 

många kvinnor verkar vara helt omedvetna om att det finns en regel som säger att en man 

ostraffat kan avbryta en kvinna så länge rangskillnaden inte är betydande och till kvinnans 

fördel. Först när någon begår ett brott mot någon av reglerna lägger vi märke till att de finns. 

 

 

2.4 Klassrumsforskning 

 

I den svenska skolan är målet att flickor och pojkar ska bli lika behandlade. Men modern 

forskning visar att så inte alltid sker (Öhrn 2002 ).  Flickor och pojkar blir särbehandlade av 

läraren och det sker omedvetet. Förklaringen till det, menar Einarsson (2009:358, 359) är att 

likabehandling mellan könen inte alltid varit självklart i den svenska skolan. Skolhistorisk 

forskning visar hur elever tidigare fick olika fostran i skolan med tanken att de skulle ha olika 

karriärer som vuxna och leva i ett ojämnställt samhälle. Idag bör eleven fostras med tanken att 

de ska vara självständiga och i framtiden leva i ett jämställt samhälle. Det kan bli problem att 

nå upp till målen inom dessa områden eftersom de lärare som ska fostra dagens elever kanske 

inte själva fostrade enligt dessa ideal. 

Hamil & Tindall (2004) har genom sin forskning kommit fram till att diskriminering 

på grund av genus alltjämt fortgår i skolan. Deras resultat visar att trots att mängder av 

forskning bedrivits i ämnet får kvinnor fortfarande sämre utbildning både kvalitativt och 

kvantitativt. Hamil & Tindall (2004) behandlar främst forskning om genusskillnader i 

undervisning i naturämnena och matematik. 

Vidare konstateras i artikeln (Hamil & Tindall 2004: 282,283) att det till största del är 

samhället som bär ansvaret för dessa skillnader. Genusskillnader genomsyrar vår kultur och 

de är inbyggda i vårt sociala system. Samhället värderar mannen och undervärderar kvinnan. 

Därför möter flickor och kvinnor motstridiga budskap från skolan, hemmet och samhället när 

det gäller sitt värde. Både i skolan och i samhället råder dessutom ett allmänt förnekande av 

hela fenomenet genusskillnader. 
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Detta förnekande kommer fram tydligt i Fanny Ambjörnssons (2008) I en klass för sig. 

Genus, klass och sexualitet bland gymnasietjejer . Under ett års tid följer Ambjörnsson ett 

trettiotal flickor på två skilda gymnasieprogram under ett år.  

Ambjörnsson (2008:272, 273) beskriver ett tillfälle när en lärarkandidat presenterar 

resultatet av en undersökning i klassen. Hans undersökning har handlat om vilka som talar 

mest i klassrummet och resultatet blev att det var pojkarna som självmant tog ordet flest 

gånger. Nu kommer en hätsk diskussion igång mellan pojkar och flickor om varför killar 

pratar mest. Flickorna blir arga och engagerade och trots att de i vanliga fall aldrig tar del i 

klassrumsdiskussioner är de nu fullt engagerade. Ambjörnsson (2008:272,273) pekar på att 

både pojke och flickor menar att det handlar om personlighet mer än om att de är flickor och 

pojkar. Eleverna ställer sig bakom en individualistisk likhetsideologi och menar att det 

handlar mer om individuell olikhet än om genus. Ambjörnsson menar att flickornas sätt att 

inte vilja se att det handlar om genus grundar sig i en ovilja att ses som ett ofritt offer av 

omvärlden, att vara en person som sitter fast i begränsade strukturer. 

Forskning pekar på att lärare ger mer uppmärksamhet åt pojkar än åt flickor (Hamil & 

Tindall 2004:286). Detta börjar redan i förskolan och fortsätter hela vägen upp till 

universitetet. Lärarna ger pojkarna fler allmänna frågor, fler detaljerade frågor som kräver 

mer, ger dem mer feedback och mer kommentarer som är värdefulla och specifika. De 

förväntar sig också mer av pojkar än av flickor och eftersom pojkar förväntas vara bättre 

problemlösare uppmuntras de också i högre grad att ägna sig åt sådant. Flickor har mindre och 

mindre att säga desto högre upp i skolåldern de kommer. På universitetet tar män dubbelt så 

mycket talutrymme som kvinnor. 

Hamil & Tindal (2004:286) har i sin forskning kommit fram till att en flicka när hon 

gått ut gymnasiet fått 1800 timmar mindre av uppmärksamhet och instruktioner än pojkar. De 

pekar också på att både elever och forskare tycker att diskussioner är en av de mest effektiva 

undervisningsformerna. Man har konstaterat att manliga elever dominerar både 

diskussionsformen där läraren ställer en fråga och eleven svarar och helklassdiskussioner. 

Detta medverkar både de manliga eleverna och lärarna till genom att inte ge de kvinnliga 

eleverna chansen att prata, inte ta dem på allvar som jämbördiga deltagare i klassrummet och 

inte lyssna på dem när de väl säger något. Eleverna får också olika typer av uppgifter 

beroende på kön. Pojkarna får hantera utrustning, dissekera och lösa problem genom 

laborationer medan flickorna får arbeta med passiva uppgifter såsom att lista data. 

Studentuppsatsen Idrottslärares förhållningssätt till pojkar respektive flickor i 

undervisningen (Patrik, Mattes 2011) är gjord i ämnet idrott och hälsa på grundskolan och 
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bygger på observationer vid lektionstillfällen samt på intervjuer med lärare. Undersökningen 

visar liksom tidigare forskning (Hamil & Tindall 2004) att pojkarna fick flest interaktioner 

med läraren. Däremot kommer det fram att dessa interaktioner i de flesta fall var tillsägelser. 

Flickorna däremot fick färre antal interaktioner med dessa var i de flesta fall positiva 

kommentarer och beröm. 

 

 

2.5 Handuppsträckning och elevens eget initiativ till 

att tala 

 

Sahlström (1999) har i studien On Interactional Constraints and Affordances for Equity-

Constitution in the Classroomsof the Swedish ComprehensiveSchool undersökt hur 

högstadieelevers deltagande i klasrumsundervisning går till och är organiserat.  

Handuppsträckning innebär att eleven är tyst men höjer handen samtidigt som han 

eller hon riktar kroppen och blicken mot läraren. Handuppsträckning verkar förekomma vid 

lärarens tur vid TRP eller vid möjliga TRP- platser. En uppsträckt hand används i de flesta fall 

av eleverna för att visa att de vill ha turen att tala offentligt. På grund av den komplexitet det 

innebär är en uppsträckt hand en tydlig gest om att man som elev vill delta i 

klassrumssamtalet. Detta tysta sätt för en elev att meddela att han eller hon vill ha ordet verkar 

kraftigt åberopas av alla deltagare för att upprätthålla elevens möjlighet att få uppmärksamhet 

(Sahlström 1999:108,109). 

Handuppsträckning ger läraren och eleven ett kraftigt verktyg för att påverka elevernas 

deltagande i klassrumssamtalet. Genom att använda sig av handuppsträckning och 

turfördelning kan läraren påverka och styra klassrumsinteraktionen på ett sätt som andra sätt 

att fördela ordet inte möjliggör, menar Sahlström (1999:108, 109). Dock ger han inga 

exempel på vad dessa andra sätt skulle kunna vara. 

Sahlström (1999:108,109) menar att eget initiativ att tala ofta tas när läraren talat, eller 

vid eller i närheten av TRP. I Sahlströms undersökning blir cirka hälften av dessa egna 

initiativ till tal besvarade och cirka hälften inte. Initiativ till tal gjort i kombination med 

handuppsträckning verkar vara interaktionsframgångsrikt. De egna initiativ till tal från elever 

som inte besvaras verkar förekomma vid tre typer av situationer i klassrumssamtalet: parallellt 

med andra elevers egna initiativ till tal, parallellt med lärarens överlappning – ibland före och 

ibland efter andras handuppsträckning – eller före eller efter andras egna initiativ till tal.  
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Att använda sig av eget initiativ till tal är enligt Sahlströms undersökning ett effektivare sätt 

än handuppsträckning när det gäller att försäkra sig om lärarens respons på ens yttrande. 

Dessutom ger det eleven mer inflytande över sitt yttrande. Men till helheten sett är det pris 

man måste betala, när det gäller att organisera deltagandet, att eget initiativ till tal ökar 

möjligheterna bara för vissa deltagare, medan det minskar möjligheterna för andra elever att 

delta i klassrumssamtalet. Detta beror på att eget initiativ till tal, till skillnad från 

handuppsträckning, tenderar att öka takten i samtalet men minska antalet elever som deltar i 

det. 

Att eget initiativ ökar chanserna att få komma till tals (Sahlström 199:108,109) är 

något som påverkar flickors chans till talutrymme eftersom flickor ofta får ordet efter 

handuppsträckning (Einarsson & Hultman 1984: 119). Svaleryd (2002:66) menar att det i alla 

relationer finns en maktstruktur och att det finns olika sätt att utöva makt. Ett av dessa sätt är 

att osynliggöra någons behov att komma till tals. Det kan till exempel vara att inte hjälpa dem 

som sträckt upp handen först utan istället uppmärksamma de som hörs mest eller pratar rätt ut. 

 

 

2.6 Tal i klassrummet 

 

Det som är karakteristiskt för tal i klassrummet är att läraren är den som styr ordet och också 

den som talar den största delen av tiden. När man talar om fördelningen av taltid i 

klassrummet brukar man tala om ”tvåtredjedelsregeln”. Den innebär att läraren talar två 

tredjedelar av tiden på offentlig nivå medan övriga elever får en tredjedels taltid. Regeln 

gäller även när det gäller fördelning av talutrymme mellan könen. Av den tredjedel taltid som 

är kvar för eleverna att dela på när läraren har tagit sitt talutrymme tar pojkar två tredjedelar 

och flickor en tredjedel. Det betyder att flickorna bara får en niondel av taltiden på lektionen 

(men inte en niondel av lektionstiden eftersom man ofta också arbetar individuellt en del av 

lektionen) (Einarsson & Hultman 1984:82). 

Einarsson & Hultman (1984:82) menar att tvåtredjedelsregeln snarast är en 

underskattning av lärarens talutrymme. I deras undersökning ligger tiden ofta på 75-80% av 

taltiden. Taltiden är proportionellt beräknad i förhållande till antal elever. Även i en klass med 

fler flickor än pojkar där den sammanlagda taltiden för flickor kan vara mer än 50 % av allt 

elevtal så kommer flickorna sällan upp i mer än 40 % av pojkarnas taltid proportionellt sett. 
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Dessutom är det viktigt att komma ihåg att mycket av det flickorna säger är reproduktioner, 

till exempel att de läser upp en uppgift högt.  

 

 

2.7 Hjälpläraren 

 

Einarsson & Hultman (1984:77) analyserar i sin undersökning också hur yttrandena på de 

undersökta lektionerna framförs och varför. En anledning till att vissa flickor yttrar sig är att 

de agerar ”Hjälplärare”. Einarsson & Hultman menar att klassrummet på sätt och viss kan 

liknas vid en lagidrott där eleverna befinner sig i ett lag och läraren i det andra. Men på 

särskilt en speciell punkt stämmer inte detta resonemang menar de.  

I en idrottsmatch finns det tydliga gränser mellan de båda lagen och dessa gränser ska 

inte överskridas. Men i de klassrumsinteraktioner Einarsson & Hultman(1984:77) undersökt 

har de sett ett tydligt brott mot denna grundregel. Det är vad de kallar ”Hjälpläraren”. Det är 

alltid en flicka som innehar denna roll vid sidan av att hon är vanlig elev och hon är lätt att 

upptäcka. Hon är lärarens hjälpreda och biträder denna/denne på olika sätt. Hjälplärarens 

insatser handlar främst om att hjälpa till att hålla ordning och att administrera undervisningen. 

Einarsson & Hultman (1984:78) tar fram ett exempel från sin forskning där det 

uppstått förvirring i klassrummet eftersom läraren inte har samma bok som eleverna: 

 

Hjälpl: Ja, men du har ju inte samma som vi! 

L: Nej, jag har inte det. 

 Det är bäst jag gör det, tar fram samma. 

 Nu har jag samma. 

Hjälpl: Ja. 

Elev: Vilken sida? 

Hjälpl: Femtio. 

L: Sidan femtio, ja. 

Hjälpl: Och femtioett ska vi (…) 

L: Vi ska faktiskt bara göra den här sidan (här). 

 

Einarsson & Hultman (1984:78) pekar på hur den här situationen visar på tre funktioner 

hjälpläraren fyller: hon övervakar läraren och ser till att allt går rätt till genom att alla har rätt 

bok. Sedan tar hon på sig lärarens roll och berättar vilken sida i boken hennes klasskamrat ska 

slå upp. Slutligen vill hon till och med gå händelserna i förväg och berätta vad som ska 

komma härnäst genom att tala om sidan femtioett men blir då stoppad av läraren eftersom 

denne bestämt annat. Detta är tre typiska sätt för hjälpläraren att arbeta på.  
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Utöver dessa arbetsuppgifter hoppar hon också genast in som vikarie och fortsätter 

undervisningen om läraren lämnar klassrummet. Einarsson & Hultman (1984:78) pekar också 

på att flickorna som kollektiv sett också får agera hjälplärare när det gäller att hålla ordning på 

pojkarna i klassen. 

Öhrn (2002:44) menar att denna självpåtagna roll är tveeggad. Hon menar att 

samtidigt som det tycks vara så att detta omsorgsutövande av flickan ger henne en stark 

position och till viss del ger henne ett visst inflytande och makt över klassangelägenheter så är 

denna roll inte bara positiv. Dessa flickor kan också användas av lärare för att hålla samman 

klassen, hålla ordning på pojkar eller lugnt gå med på att bli störda. Resultatet blir att det är 

pojkarnas behov som hamnar i fokus, både för lärare, flickor och forskare. 

 

 

2.8 Undersökning av pojkars och flickors talaktivitet 

 

Einarsson & Hultman (1984) har skrivit boken God morgon pojkar och flickor. Om språk och 

kön i skolan. De har spelat in hela skoldagar på ljudband i olika klasser, på olika åldersnivå 

och på skolor av olika social karaktär. De ville med sin undersökning ”beskriva och analysera 

det språkliga samspelet mellan lärare och elever”. Einarsson & Hultman (1984:242) vill med 

sin undersökning identifiera de regler för samtal och beteende som förekommer i klassrummet 

och sätter könsrollerna i fokus . 

Resultatet av undersökningen som handlar om klassrumssamtal visar att flickor ofta 

får ordet efter handuppsträckning men att pojkarna tar ordet utan att räcka upp handen eller av 

läraren blir uppmanad att tala utan att de bett om det. Flickor får i mindre utsträckning 

uppmärksamhet när de talar. Vid ett tillfälle ska en grupp flickor redovisa ett grupparbete om 

möss och klättermöss men pojkar börjar dra uppmärksamheten bort från deras tal mot sig 

själva istället och resultatet blir att det flickorna säger försvinner. Ingen, varken flickor, pojkar 

eller lärare lyssnar till Klara när hon berättar. Pojkarna får all uppmärksamhet, till slut även 

Klaras (Einarsson & Hultman 1984:119, 147). 

Författarna (Einarsson & Hultman 1984:166) konstaterar att grundmönstret för hur 

aktiva flickor och pojkar är i klassrummet är ganska konstant oberoende av vilken atmosfär 

som finns i klassrummet och vilken undervisningsstil som tillämpas. Huvudrollerna innehas 

av dominanta pojkar och de är de som tar ordet. Men författarna kan konstatera att vid en av 
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skolorna där elevernas föräldrar är högutbildade och klassrumsatmosfären lugn ser det 

annorlunda ut. 

Under en helklassdiskussion för man en diskussion om kostcirkeln och pojkar och 

flickor talar ungefär lika mycket. Författarna menar att talaktiviteten var jämnt fördelad i 

denna klass på grund av att eleverna var ”välartade, skolanpassade barn i en lugn miljö”. 

Författarnas första intryck av skoldagen var att flickorna hade pratat mest. Men när de sedan 

undersökte ljudinspelningen upptäckte de att så inte var fallet (Einarsson & Hultman 

1984:166).  

Detta kopplar Einarsson & Hultman (1984: 200, 201) till vad den engelska författaren 

Dale Spender berättat i en intervju (SvD 27.9.82). Hon hade spelat in ett tiotal lektioner när 

hon var lärare och gått in för att fördela undervisningstiden jämnt mellan pojkar och flickor. 

Både flickor och pojkar gjorde motstånd mot detta och hon tyckte själv att hon var orättvis. 

Men ibland kände hon att hon lyckats med att fördela tiden rättvist eller att hon till och med 

gett flickorna en större andel av tiden. Men det visade sig vara helt fel, när hon lyssnade på 

alla sina inspelningar hade flickorna som mest fått 42 % av undervisningstiden. 

Einarsson & Hultman (1984: 200, 201) menar att detta är ett bevis för hur vår kultur 

gör oss blinda för det som räknas som normalt. Det är först när något avviker från detta 

”normala” som man lägger märke till det. Sammanfattningsvis konstaterar författarna bland 

annat följande punkter: 

 Flickorna sitter tysta och stilla, hjälper varandra. […] 

 Flickornas svar upprepas betydligt oftare än pojkarnas. 

 Flickornas svar behandlas något mindre utförligt i värderingsfasen. 

 Skratt och replikväxlingar med flickorna är förbundet med 

förlägenhet, medan skratt i replikväxlingarna med pojkarna är 

förknippat med öppenhet och skämt. 

 Pojkarna är mer benägna att göra utvikningar från ämnet, ge egna 

erfarenheter och synpunkter. 

 [i] svenska är elevaktiviteten jämnt fördelad mellan könen.[…] 

 Pojkarna griper ordet på eget initiativ betydligt oftare än 

flickorna.[…] 

 

Einarsson & Hultman (1984: 205) konstaterar också att flickor trivs bättre än pojkar i början 

av skolgången när skolan ännu inte är så konkurrensinriktad. När flickor kommer upp i 

gymnasieåldern blir många, men inte alla ängsliga och tysta. Orsaken till att vissa blir tystare 

är att prestationskraven blir högre, trygghetskänslan kan ha försvunnit om hennes 

väninnegrupp splittrats och de har fått ett förändrat förhållande till pojkar.  
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3 Metod och material 

 

Detta kapitel kommer att behandla undersökningens kvantitativa metod, material och 

bearbetning av material. Därefter kommer urvalsprocessen, informationsbrev, reabilitet och 

validitet samt de forskningsetiska principer som ligger till grund för undersökningen 

presenteras. 

 

 

3.1 Metod 

 

Metodavsnittet kommer att redogöra den kvalitativa och kvantitativa metod som använts samt 

lite mer ingående beskriva samtalsanalys (CA). 

 

3.1.1 Kvantitativ och kvalitativ metod 

 

Eftersom jag vill ha svar på frågor såsom: ”Hur ofta…” ”Hur många gånger…” och ”Hur är 

talutrymmet fördelat i tid…” så använder mig i denna undersökning till största delen av en 

kvantitativ metod. Även om jag undersöker ett samtal liknar metoden bara CA i den del av 

undersökningen där jag undersöker om det finns någon ”hjälplärare” (Einarsson & Hultman 

1984: 77, 78) och på så sätt att materialet transkriberats för att få en överblick av 

klassrumsinteraktionen.  

            Jag har suttit med under en lektion i svenska hos en årskurs två på gymnasiet och 

spelat in det lärarledda klassrumssamtalet på ljudband. Jag satt i den bakre halvan av 

klassrummet ute på sidan så att ljudupptagningen skulle ha så stor räckvidd som möjligt samt 

för att jag skulle få överblick över hela klassrummet. Jag valde att göra ljudinspelning istället 

för videoinspelning för att inte en alltför iögonenfallande undersökningsutrustning skulle 

hämma deltagarna och påverka undersökningens resultat. 

Samtidigt som ljudinspelningen pågick prickade jag i ett observationsschema. Enligt  

Patel & Davidson (2011: 89-91) finns det två typer av observationer. Antingen kan man ha ett 

utforskande syfte med sina observationer och vilja få så mycket kunskap som möjligt eller så 

kan man i förväg välja vad som ska observeras. Om man väljer att i förväg bestämma vad som 

ska observeras, dvs. har en strukturerad eller systematisk observation, kan med fördel ett 
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observationsschema användas. Det består av en lista av de beteenden man vill observera med 

plats att pricka av varje gång beteendet man vill undersöka inträffar. 

Patel & Davidson (2011:91) talar om vikten av att konkretisera beteenden under 

kategorier. De talar om t.ex. gruppinteraktioner som mer komplicerade beteenden. Om man 

då ska undersöka lärarbeteendet ”Uppmuntran” måste man kategorisera och precisera vad 

detta är. Det kanske är leenden, nickar etc. I min undersökning där jag undersöker en 

gruppinteraktion vill jag mäta hur ofta eleverna får ordet av läraren och hur ofta de tar ordet 

på eget initiativ. Jag har då valt att kategorisera hur eleverna får ordet av läraren genom att 

notera handuppsträckning, och hur de tar ordet på eget initiativ genom att notera de gånger de 

talar rakt ut utan att ha räckt upp handen. Denna kategorisering har jag gjort efter den 

kategorisering Einarsson & Hultman (1984:105) gör i sin undersökning av samma saker. 

Patel & Davidson (2011:93) betonar också vikten av kategorierna ska vara så 

utformade att observatören inte behöver göra graderingar utan att de ska vara lätt att 

identifiera. Dessutom bör de vara uteslutande, alltså bara gå att registrera i en kategori och 

antalet kategorier bör vara få. Allt detta tog jag hänsyn till i min utformning av 

observationsschemat. 

För att besvara frågan om det fanns någon ”hjälplärare” (Einarsson & Hultman 1984: 

77, 78) gick jag noggrant igenom det transkriberade materialet och letade efter replikväxlingar 

som skulle falla in under den kategorisering av begreppet som Einarsson & Hultman gör i sin 

studie. Från mina observationer under lektionen lade jag märke till att det var samma flicka 

som gjorde båda dessa yttranden. Detta liknar observationer Einarsson & Hultman (1984:77, 

78) gjort under sin undersökning. De använde sig också av ljudinspelning av lektionen men 

observerade att det vid ett flertal tillfällen var en och samma flicka som agerade ”hjälplärare”. 

Detta är den kvalitativa delen av min undersökning. 

 

3.1.2 Samtalsanalys 

 

CA är en gren av språkforskningen där man ägnar sig åt samtalsanalys och där man 

undersöker hur samtal är organiserade. Inom CA studerar man bland annat hur man inleder 

och avslutar samtal och hur man får ordet och behåller det och vilka regler som finns för 

turtagning i ett samtal. CA är påverkat av den sociologiska riktningen etnometodologi där 

man lägger vikt vid det sunda förnuftet och praktiska resonemanget. Inom CA använder man 

sig av en induktiv arbetsmetod vilket betyder att lägger större vikt vid analyserna av 
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materialet än teorierna (Norrby 2004: 33,34). Enligt Norrby (2004:34) bygger CA på dessa 

antaganden: 

 

 Interaktionen är strukturerad 

 Allt som påverkar interaktionen är både kontextberoende och kontextförnyande. 

 Detaljer ska inte avfärdas som oviktiga, allt som påverkar interaktionen kan vara av värde. 

 Det bästa sättet att studera social interaktion är genom att studera den när den är äkta och sker naturligt.  

 

Norrby (2004:41, 42) förklarar att man inom CA uppmärksammar både en yttre och inre 

kontext. Det sociala, samhälleliga och kulturella är den yttre kontexten. Faktorer såsom ålder, 

kön och sociala faktorer anses viktiga och forskarna använder dessa för att förklara språkliga 

beteenden. Samtalskontexten, till exempel taltempo och pauser är den inre kontexten. Allt 

som sägs förhåller sig på något sätt till det som sagts tidigare, det är kontextberoende.  

      Grunden inom CA är att det man undersöker är ett naturligt uppkomna samtal som man 

har spelat in med video- och/eller ljudinspelning och sedan transkriberat. När forskaren till en 

början lyssnar på materialet gör han det utan att ha något särskilt mål med det. Två 

transkriptioner av samma material som är gjorda av två olika forskare kan se helt lika ut 

eftersom det är i stort sett omöjligt att göra transkriptionen utan att på något sätt göra en 

analys samtidigt. Själva samtalet och inte transkriptionen är alltid det viktigaste materialet 

(Norrby 2004:34, 35).  

 

 

 

3.2 Material 

 

Skolan där undersökningen gjordes är känd för att ha höga intagningspoäng och den har bara 

teoretiska, högskoleförberedande program. Elever söker från hela landet för att få gå här och 

skolan är till viss del en internatskola. Skolledningen har gått ut till alla lärare med kravet att 

använda powerpoint varje lektion, oavsett lektionens ämne och innehåll. Därför är även 

lektioner med till exempel gruppdiskussioner, såsom lektionen i undersökningen, till viss del 

ledd av stolpar på en power point. Lärarna brukar ofta börja med att berätta att power pointen 

kommer läggas ut på skolans forum, något som också blivit något av en policy på skolan.  

Eleverna i den undersökta klassen är precis som eleverna i alla klasser på denna skola mycket 

studieinriktade och ambitiösa. De är högpresterande och har för det mesta en mycket tydlig 
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bild av vilken högre utbildning de vill söka till och vilka betyg de måste få i de olika ämnena 

för att kunna nå dit. Betyg är ett ämne som berör eleverna starkt. 

      Undersökningen gjordes en tisdag klockan 11.40, lektionen direkt efter lunch. Lektionen 

är 40 minuter lång. Läraren förklarar för mig innan lektionen att klassen arbetar med retorik 

och att de gått igenom detta ämne i flera omgångar tidigare. Nu ska läraren ha en 

gruppdiskussion med klassen om hur de kan nå ännu längre i sina muntliga framställningar 

och särskilt i en specifik muntlig uppgift de ska presentera om några veckor. De har fått en 

känd person var som de ska presentera för klassen och hålla tal om. 

 

 

 

 

3.3 Bearbetning av material 

 

Hemma satt jag med två datorer när jag skulle transkribera. På den ena hade jag laddat över 

ljudfilen och på den andra gjorde jag transkriptionen. Jag tryckte på play - knappen och 

stoppade. Skrev ner det jag hörde och tryckte på ljudinspelningen igen. Emellanåt fick jag 

backa för att lyssna om stycken flera gånger för att vara riktigt säker på att jag hört rätt. I 

slutet lyssnade jag igenom inspelningen och följde sedan transkriptionen för att se att den var 

korrekt. Jag har använt ett skriftspråkligt sätt vid transkriberingen. Till exempel har jag använt 

mig av utropstecken, kommatecken, punkter etc. enligt skriftspråkliga regler.  

Sedan räknade jag antalet gånger flickor respektive pojkar gjorde vad och räknade ut 

procentsiffrorna det motsvarade. Jag övergick sedan till att klocka varje talares taltid. Jag hade 

transkriptionen framför mig, och tidtagaruret bredvid och startade ljudinspelningen och 

tidtagaruret samtidigt vid varje yttrande. Sedan antecknade jag noggrant sekunder och 

tiondelssekunder. Till slut räknade jag samman den tid läraren talat. Efter det den tid flickor 

talat och sedan till sist den tid pojkar talat. Det visade sig att hela den sammanlagda tiden var 

30 minuter och 26 sekunder. Läraren talade 23 minuter och 30 sekunder, flickorna 1 minut 

och 46 sekunder och pojkarna 5 minuter och 10 sekunder. Därefter räknade jag ut 

procentsiffrorna den tiden motsvarade. Läraren talade 1410 sekunder av 1826 sekunder vilket 

ger 77, 2 %. Flickorna talade 106 sekunder av 1826 sekunder som motsvarar 5,8 %. Pojkarna 

talade 310 sekunder av 1828 sekunder som motsvarar 17,0%.  
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Två av uträkningarna var mer komplicerade än de andra. Det var uträkningarna som 

rörde tabell tre och åtta. Till dessa tog jag hjälp av en matematiklärare på gymnasiet. Tabell 

tre är en beräkning av det sammanlagda antal gånger pojkar respektive flickor har ordet 

beräknat i procent och omräknat till om klassen haft lika många flickor som pojkar. 

Beräkningen för tabell tre gjordes enligt följande: Det var 16 flickor som totalt svarade 38 

gånger. För varje flicka var det i genomsnitt 38/16= 2.375 antal gånger de svarade. Pojkarna 

var 13 stycken som totalt svarade 51 gånger. För varje pojke blir det i genomsnitt 

51/13=3.923 antal gånger som de svarade. Det totala antal svar som en pojke och en flicka 

svarar är 2.375 +3.923=6.298 gånger. Flickornas del är 2. 375/6. 298 = 0.38 = 38%. Pojkarnas 

del är 3. 923/6. 298 = 0.62 = 62 %. 

Beräkningen av tabell 8 gjordes enligt följande: Totalt talade pojkarna i 310 sekunder. 

Det blir i genomsnitt för varje pojke 310/13 = 23. 85 sekunder. Flickorna talade totalt 106 

sekunder. Det blir i genomsnitt för varje flicka 106/16 = 6. 625 sekunder. Detta innebär att en 

flicka och en pojke talar tillsammans i 30. 475 sekunder. Fördelningen blir då i procent för 

pojkar 23.85/30. 475 = 0.78 = 78 % och för flickorna 6. 625/ 30. 475 sekunder = 0. 22 = 22 % 

som tabell 8 visar. 

Emellanåt inträffade det att två eller fler personer talade samtidigt. Det är vid flera 

tillfällen så att läraren och en elev pratade i mun på varandra så mycket att det för en kort 

sekund är omöjligt att höra vad som sägs men att läraren som redan från början haft ordet 

fortsätter prata på. Vid dessa tillfällen har jag beräknat hela sekvensen som lärarens taltid 

eftersom det är han som slutligen fortsätter tala. Men jag har däremot noterat ett eget initiativ 

till att tala från elevens sida eftersom detta är ett tydligt försök till sådant: 

 

Lärare Just det! Man har en chans, man vill inte missa någonting  

Flicka (EI) (ohörbart) 

Lärare   (ohörbart)  Någonstans är det viktigt att få med rätt fakta så 

här. På något sätt som Mia är inne på också. Ja. Stevo! 

 

Samma sak gäller vid detta tillfälle. Jag har noterat ett eget initiativ att tala från pojken men 

beräknat taltiden som lärarens eftersom det är han som fortsätter tala: 

 

Lärare Det e ju inte så jätte(ohörbart) 

Pojke (EI)                            (ohörbart) 

Lärare Det är ju.. Observationen är, det är ju lite riskabelt för att om 

du… 
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Jag har delat in de gånger en elev har ordet i två kategorier: eleven får ordet genom 

handuppsträckning eller eleven tar eget initiativ och talar rätt ut utan att ha räckt upp handen 

eller fått en direkt fråga av läraren.  

 

3.4 Urvalsprocessen 

 

Undersökningsmaterialet är ett klassrumssamtal i en lektion i svenska på gymnasiet. Jag sökte 

en klass på gymnasiet som skulle ha helklasslektion i svenska. Jag använde mig av 

bekvämlighetsurval och tog kontakt med en lärare jag redan sedan tidigare känner och frågade 

om jag fick göra undersökningen i hans klassrum. Han valde ut en klass som skulle ha 

helklassdiskussion. Därefter skickades informationsbrev ut till eleverna och en tid för 

undersökning bokades in med läraren. 

Klassen går årskurs två på ett teoretiskt program som har höga intagningspoäng. De 

flesta elevernas föräldrar tillhör medelklassen och skolan ligger i en mellansvensk ort. I 

klassen var den dagen 16 flickor och 13 pojkar, sammanlagt 29 elever. Jag känner läraren väl 

och vet att han har ett stort intresse för genusfrågor och jag har vid ett flertal tillfällen tidigare 

hört honom referera till forskning i ämnet och berätta att han arbetar aktivt med att ge 

talutrymme åt flickorna och lyfta fram dem. 

 

3.5 Informationsbrev 

 

Eleverna fick innan undersökningen informationsbrev (se bilaga 1). Avsikten med 

informationsbrevet var att alla deltagare i studien skulle få full information om studien och 

vad deras medverkan innebär. I brevet förklarades att syftet med undersökningen är att öka 

kunskapen om hur samtalssituationen ser ut i klassrumsundervisningen i ämnet svenska på en 

gymnasieskola i Sverige. Det förklarades också vikten av att ständigt öka kunskapen om detta 

för att kunna öka kunskapen inom ämnet och fortsätta att utarbeta bättre arbetsformer. Jag 

valde att inte vara mer specifik än så eftersom detta skulle ha kunnat påverka utfallet av 

undersökningen. Det förklarades att lektionen skulle ljudinspelas och transkriberas men att 

alla deltagare i undersökningen skulle vara anonyma och att materialet skulle raderas efter att 

uppsatsen blivit färdig och lagts ut på databasen Diva. Deltagarna försäkrades om att 

deltagandet var frivilligt och att de när som helst kunde avbryta sitt deltagande om de så 

önskade.  
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3.6 Reliabilitet och validitet 

 

Patel & Davidson (2011:101) talar om att vid strukturerade observationer avgör i hög grad 

observatörens förmåga att bedöma hur tillförlitlig undersökningen blir. Observatören gör hela 

tiden bedömningar och då kan han eller hon göra bedömarfel. Men man kan räkna med 

förhållandevis god reliabilitet om man använder sig av strukturerade observationer. Jag 

använde i min undersökning ett observationsschema som var lätt att fylla i och därför är 

reliabiliteten förhållandevis hög. 

Ett sätt att kontrollera reliabiliteten är att göra inspelningar i form av ljud och /eller 

bild. Det blir som att man lagrar verkligheten och kan ta om den gång på gång för att försäkra 

sig om att man uppfattat allt korrekt (Patel & Davidson 2011:101). Jag har i min 

undersökning använt mig av ljudinspelning som gjort det möjligt att mäta den taltid olika 

deltagare har och även gå tillbaka och kontrollera vid behov.  

Även validiteten är god. Jag ville genom min undersökning ta reda på hur ofta tjejer 

respektive killar fick ordet av läraren och hur ofta de båda grupperna tog ordet på eget 

initiativ. Jag ville även ha reda på hur stor del av talutrymmet som var fördelat mellan läraren, 

tjejer och killar. Genom observationsschemat och genom mätningen av taltiden från 

ljudinspelningen kunde dessa frågor besvaras. 

 

3.7 Forskningsetiska principer 

 

Jag har tagit hänsyn till Vetenskapsrådets (2002) forskningsetiska principer vid arbetet med 

denna studie. I enlighet med informationskravet har jag både muntligt och via ett 

informationsbrev delgett deltagarna information om studien och dess syfte. Jag har även 

informerat dem om vad deras deltagande innebär och hur personliga uppgifter kommer 

hanteras och användas och att deras medverkan helt och hållet är frivillig och att man när som 

helst utan några konsekvenser kan avbryta sitt deltagande i studien (samtyckeskravet).  

Jag har varit noga att uppfylla konfidentialitetskravet genom att ta bort alla uppgifter 

såsom namn på deltagare, skola och ort. Det är bara jag som har tillgång till personlig 

information och denna hanteras konfidentiellt av mig och raderas så fort undersökningen är 

klar. För att uppfylla nyttjandekravet är deltagarna i studien informerade om att den färdiga 
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studien kommer läggas upp på studieportalen Diva och kunna nås av andra (Vetenskapsrådet 

2002). 

 

 

4 Resultat 

 

Klassen är en årskurs två på gymnasiet som den här lektionen har 29 elever där. 16 

närvarande är flickor och 13 är pojkar. 

 

Tabell 1 Antal gånger pojkar och flickor får ordet genom handuppsträckning (H) eller på eget initiativ (EI) 

genom att tala rätt ut. 

Talare Andel tillfällen 

Pojke H 

Pojke EI 

Flicka H 

Flicka EI 

 

17 gånger 

34 gånger 

18 gånger 

20 gånger 

 

Tabellen visar att pojkarna får ordet av läraren 17 gånger genom att de först har sträckt upp 

handen och han låtit dem svara. Det är vanligare att man som pojke tar eget initiativ till att 

tala genom att tala rätt ut utan att innan ha sträckt upp handen. Det gör killarna 34 gånger 

under lektionen. Exempel på detta: 

 

Lärare ”Hur man andas”. Man kan börja tänka på de mest bisarra 

saker bara för att man är nervös. Så är det ju. Och det e ju så. Ni är 

inne på ganska bra grejer tycker jag. Det handlar naturligtvis om att 

man helt plötsligt blir betygsatt. Eh… Och då kan det bli så att man då 

för att safa kanske ”ja men jag kan ge så mycket fakta som möjligt, 

va” Nu ska jag prata om Gustav Vasa, nu ska ni lära er imponera på 

läraren. Här ska jag berätta lite om Gustav Vasa för er. Det här blir 

roligt. För… Va? 

Pojke ( EI) Bu!! 

Lärare  Haha… Schysst! tack! Har man schyssta klasskompisar också 

så blir det bara bättre. Men Erik sa så här… men vaddå.. ( Allmänt 

fnitter i klassrummet) … Jag sa att jag skulle ta upp Gustav Vasa... 

Ja… Tänk om han tyckte att jag missade nåt. Det här e ju viktigt och 

det här e ju viktigt. Och det där e viktigt. Jag vet inte. Jag har räknat ut 

att det är runt femtio, fyrtio-femtio namn som är med här. Och ett 

tiotal årtal. Och det här vet ni ju redan tror jag att från början, eller i 

alla fall från ettan när vi pratade om det här att det är inte ultimat att 

göra så här. 
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I det här exemplet talar en pojke rakt ut utan att räcka upp handen först. Men även för 

flickorna  är det vanligast att tala genom att ta eget initiativ och prata rätt ut, 20 gånger gör de 

det. Exempel på detta: 

 

Lärare Det kan tänkas att den kommer att dyka upp kanske 

möjligtvis. Kanske för de som fyller år… på facebook (tittar med en 

blinkning på en tjej iförd tiara och rosa boa som sitter långt fram) Då 

kanske den kommer ut på schoolsoft… 

Flicka: Nähä… Hahaha… 

Lärare Bababa… Vi tar det sen i så fall. När alla… Det är jättekul. 

Öhh… Så här: Ni kommer att höra lite om handfasta tips om kan man 

säga huvudsakligen hur gör jag mitt innehåll intressant. Och det finns 

ju olika sätt och det är lite grand det jag ska förklara. Och hur gör 

man? Jag ska liksom först måla upp ettlitet scenario. Så här: Efter 

många år som lärare… Och här kommer liksom en situation som inte 

är helt ovanlig har jag märkt å nu ska vi se. Så här: Man är sprudlande, 

levande och intressant när man håller ett improviserat tal utan krav på 

innehåll men när man sedan håller informerande tal som betygssätts 

blir man stel, rabblar upp fakta medan man tittar i manus och utstrålar 

oengagemang. Helt plötsligt! Känner ni igen att det här kan hända? 
 

Vid detta exempel var det antagligen lättare för flickan att ta eget initiativ och tala rätt ut 

eftersom hon redan var utklädd av sina kompisar på grund av sin födelsedag. Dessutom kände 

hon sig också redan i en diskussion med läraren antagligen med tanke på att han tittade åt 

hennes håll och blinkade. Men han ställer ingen direkt fråga till henne och hon sträcker inte 

upp handen. Så därför faller ändå hennes yttrande in under kategorin att tala på eget initiativ. 

Värt att notera är att hon tar eget initiativ kring en fråga om själva uppgiften. Hon avbryter 

inte en pågående föreläsning med inlägg om ämnet. 

Skillnaden är marginell mellan antalet gånger flickor tar eget initiativ och antalet 

gånger de får ordet genom handuppsträckning. 18 gånger räcker de upp handen för att få tala. 

Ett klassiskt exempel på hur det kan låta när eleverna får ordet genom handuppsträckning: 

 

Lärare (förställer rösten): ”År 1943. Bomberna haglar.” Jo, ja… Jag 

förstår. Precis. Jättebra. Klas! 

Pojke(H) Citat 

Lärare Citat. Mycket bra! Ja? 

Flicka(H) Påståenden 

Lärare Påståenden. Precis! ”Iphones suger!”  

 

Dessa exempel på hur både en flicka och en pojke får ordet genom handuppsträckning är 

ganska typiska. Läraren ställer en fråga, i det här fallet har han innan ovan nämna citat frågat: 

”Vad kan man göra med en inledning?” och både pojke och flicka räcker artigt upp handen 

och kommer med förslag. Det är en ganska sluten fråga med bara ett visst antal rätta svar och 
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man förstår av lektionen att detta är ett ämne läraren och eleverna talat om tidigare. 

Sammanlagt får pojkarna tala 51 gånger medan flickorna gör det 38 gånger. 

 

Tabell 2 Det sammanlagda antal gånger pojkarna respektive flickorna har ordet beräknat i procent. 

Talare Andel tillfällen beräknat i % 

Pojke får/tar ordet 

Flicka får/tar ordet  

57% 

43% 

 

I tabell 2 ser vi att det sammanlagda antal gånger pojkarna har ordet, antingen genom att de 

tagit eget initiativ eller fått det genom handuppsträckning är 57 % av de sammanlagda antalet 

gånger elever får eller tar ordet. Motsvarande siffra för flickorna är 43 %. 

 

Tabell 3 Omräknat till motsvarande siffror om klassen hade haft lika många flickor som pojkar. 

Talare Andel tillfällen beräknat i % 

Pojkar får/tar ordet 

Flickor får/tar ordet  

62%  

38% 

 

 

Tabell4 Talutrymme fördelat i tid för lärare, pojkar och flickor beräknat i minuter och sekunder. 

Talare Talutrymme beräknat i minuter och sekunder 

Läraren 

Pojkar 

Flickor 

23 minuter och 30 sekunder 

5 minuter och 10 sekunder 

1 minut och 46 sekunder 

 

Undersökningen visar att det är läraren som talar största delen av tiden, 23 minuter och 30 

sekunder sammanlagt under lektionen. Det motsvarar mer än tre fjärdedelar av den 

sammanlagda taltiden. Av den resterande knappa fjärdedelen som återstår när lärarens tal är 

borträknat talar pojkarna tre fjärdedelar av den med sina 5 minuter och 10 sekunder medan 

flickornas 1 minut och 46 sekunder motsvarar en fjärdedel. 

 

Tabell 5 Talutrymme i procent fördelat mellan läraren, pojkar och flickor. 

Talare Talutrymme i procent 

Läraren 

Pojkar 

Flickor 

77 % 

17 % 

6 % 
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Omräknat i procent blir den taltid läraren har 77 procent medan pojkarnas taltid motsvarar 17 

procent och flickornas sex procent. 

 

Tabell 6 Talutrymme i procent och andelar fördelat mellan lärare och elever. 

Talare Talutrymme i procent och andelar 

Läraren 

Elever 

77 % ca 3/4 

23 % ca 1/4 

 

Sammanlagt talar läraren 77 procent av tiden och eleverna får de 23 procenten av den 

återstående taltiden. Den tid av talutrymmet som läraren tar motsvarar cirka tre fjärdedelar av 

tiden och kvar till eleverna blir en fjärdedel. 

 

Tabell 7 Fördelning av elevernas återstående fjärdedel av talutrymmet i andelar. 

Talare Talutrymme i andelar 

Pojkar 

Flickor 

ca ¾ 

ca ¼ 

 

Av den återstående fjärdedelen av talutrymmet som återstår efter att läraren tagit tre 

fjärdedelar står pojkarna för cirka tre fjärdedelar och flickorna för cirka en fjärdedel. Så 

flickornas totala talutrymme motsvarar alltså en sextondel av det totala talutrymmet. 

 

 

 

Tabell 8 Talutrymme i procent fördelat mellan pojkar och flickor om de skulle varit lika många pojkar och 

flickor i klassen. 

Talare Talutrymme i procent 

Pojkar 

Flickor 

 

 

 

78 % 

22 % 

  

I den klass som undersökningen gjordes i var det inte en jämn fördelning mellan pojkar och 

flickor. Det var fler flickor än pojkar. Om man räknar om resultaten utifrån de siffror som 

framkom i undersökningen så kan man se hur fördelningen av taltid hade sett ut om de varit 

lika många flickor som pojkar i klassen. Då hade pojkarna tagit 78 procent av elevernas 

gemensamma talutrymme som var kvar efter att läraren hade tagit sitt och flickorna stått för 

22 procent av taltiden. 



27 

 

Vid två tillfällen kunde man lägga märke till det Einarsson & Hultman (1984:77,78) 

kallar ”hjälplärare”. Båda gångerna var det en flicka som innehade denna roll. Vid första 

tillfället var det i början av lektionen: 

 

Lärare Talföra människor. Nu är vi inne på muntlig redovisning. Eran 

specialgren. Nu ska vi förfina det ännu mer. Nu ska vi alltså bli 

världsbäst!! Alltså… Öh… Idag ska jag berätta lite om hur man kan 

tänka när man ska förbereda sig. För det är där ni är. Ni håller på och 

förbereder det här. Jag kommer ta upp det här och lite grejer på 

powerpoint. 

 Lärare Jag…(en flicka börjar prata samtidigt) 

 Flicka: Kommer…  

Lärare ...Ja? 

Flicka ...Kommer den här komma ut på schoolsoft? 

 Lärare Det kan tänkas att den kommer att dyka upp kanske 

möjligtvis. Kanske för de som fyller år… på facebook (tittar med en 

blinkning på en flicka iförd tiara och rosa boa som sitter långt fram) 

Då kanske den kommer ut på schoolsoft… 

 Flicka: Nähä… Hahaha… 

 

På skolan är eleverna vana vid att information av olika slag och genomgångar läggs ut på 

skolans gemensamma forum. Oftast börjar lektioner med att läraren informerar om var han 

eller hon kommer lägga ut informationen, under en speciell flik etc. När läraren nu inte gav 

denna information hoppade hjälpläraren in och hjälpte till för att försäkra sig om att rätt 

information kom ut till klassen. 

I slutet av lektionen kan man återigen se hjälpläraren ikläda sig sin roll: 

 

Läraren Javisst. Det spelar viss roll. Så helt klart att typ ingen gnäll 

över ämnesval utan bara: Det här är det bästa jag vet! Ni kunde göra 

det roligt med häftapparater och lysrör då kan nu sjutton göra det om 

spännande entreprenörer också. Så där ja. Då var vi klara. Men min 

del av det hela. Nu får ni… När ska vi sluta..? 

Flicka 12.20 

Lärare 12.20! Då hinner ni komma igång och fortsätta och jag finns 

här för hjälp och är det någon som vill gå och jobba någon annanstans 

så går det bra. Det är inget jag kommer bli upprörd över. Men jag 

finns här. Använd gärna tiden bra.   

 

Läraren vill byta arbetsform och övergå till eget arbete och ska ge eleverna instruktioner om 

det fortsatta arbetet men han kommer inte ihåg när lektionen slutar. Genast finns samma 

hjälplärare där för att assistera. Lektionen slutar 12.20 informerar hon om. 
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5 Diskussion 

 

Detta kapitel kommer innehålla en diskussion av undersökningens resultat kopplad till 

tidigare forskning kring genus och jämställdhet och olika former av tal och 

helklassinteraktioner. Undersökningens metod kommer också diskuteras. 

 

 

5.1 Resultatdiskussion 

 

Syftet med den här undersökningen har varit att undersöka hur talutrymmet fördelas vid en 

lärarledd lektion i svenska i en gymnasieklass. Mina frågeställningar var hur ofta läraren ger 

ordet till pojkar respektive flickor, hur många gånger det är flickor respektive pojkar som tar 

eget initiativ till att tala och hur talutrymmet är fördelat i tid mellan lärare, flickor och pojkar 

under lektionen. Jag ville också veta om något yttrande i klassen visade att det fanns 

”hjälplärare” (Einarsson & Hultman 1984:77, 78) där och i så fall se om denna/denne var en 

flicka eller pojke. 

Jag ville i min undersökning få reda på hur ofta läraren ger ordet till pojkar respektive 

flickor genom handuppsträckning eftersom forskning visar att vid formella situationer gäller 

andra regler för turtagning än vid informella. Vid ett sammanträde t.ex. så är det ordföranden 

som fördelar ordet och deltagarna förväntas bara prata om de fått ordet. (Einarsson, Hultman. 

1984: 68,69) Klassrumssamtal ledda av lärare är en sådan formell samtalssituation. Sahlström 

(1999: 108,109) visar i sin undersökning av högstadieelevers deltagande i 

klassrumsundervisning att handuppsträckning är ett tyst sätt för eleven att meddela att han 

eller hon vill ha ordet som åberopas av alla deltagare. Sahlström menar också att 

handuppsträckningen ger både läraren och eleverna ett kraftigt verktyg för att påverka 

elevernas deltagande i klassrumssamtalet och pekar också på att läraren genom att använda 

sig av handuppsträckning kan påverka och styra klassrumsinteraktionen. 

Jag ville också veta hur ofta flickor respektive pojkar får ordet genom att ta eget 

initiativ till att tala eftersom forskning visar att eget initiativ till tal är ett annat sätt för eleven 

att få ordet under klassrumsinteraktionen. (Sahlström1999:109) I min undersökning använder 

sig eleverna av dessa två sätt att få ordet. 17 gånger räcker pojkarna upp handen för att få 

ordet men 34 gånger tar man eget initiativ till att tala. Flickorna räcker upp handen 18 gånger 
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för att få ordet och tar eget initiativ till tal 20 gånger. Sammanlagt får pojkarna tala 51 gånger 

medan flickorna gör det 38 gånger, motsvarande 57 % och 43%. 

Einarsson & Hultman (1984:119) kommer i sin undersökning fram till att flickor ofta 

får ordet efter handuppsträckning men att pojkarna tar ordet utan att räcka upp handen. På 

denna punkt skiljer sig mina resultat från deras. Precis som pojkarna tar flickorna ordet på 

eget initiativ oftare än de får ordet genom handuppsträckning, även om skillnaden är 

marginell. För pojkarna är det dubbelt så vanligt att de tar ordet på eget initiativ som att de får 

det genom handuppsträckning. Eftersom fördelningen av pojkar och flickor inte är jämn i 

klassen blir siffrorna ändå till viss del missvisande. Om samma förhållanden gällt men antalet 

elever av varje kön varit lika skulle siffrorna varit 62% för pojkarna och 38% för flickorna. 

Forskning pekar också på att lärare ger mer uppmärksamhet och fler frågor åt pojkar. 

På universitetet tar män dubbelt så mycket talutrymme som kvinnor. När en kvinna har gått ut 

gymnasiet har hon fått 1800 timmar mindre uppmärksamhet och än pojkar. Man har också 

konstaterat att manliga elever dominerar helklassamtal (Hamil & Tindall 2004:286). 

Einarsson & Hultman (1984: 82) visar också att karakteristiskt för tal i klassrummet är 

att det är läraren som styr ordet och också är den som talar den största delen av tiden. Man 

brukar tala om ”tvåtredjedelsregeln” vilken innebär att läraren talar två tredjedelar av tiden 

och eleverna sedan får dela på den återstående tredjedelen. Regeln säger även att av den 

tredjedel av taltiden som återstår för eleverna att dela på tar pojkar två tredjedelar och flickor 

en tredjedel. Så flickorna får bara en niondel av taltiden på lektionen. Men i Einarsson & 

Hultmans (1984:82) egna undersökningar ligger lärarens taltid ofta på 75-80% av taltiden. 

Detta liknar resultatet av min undersökning.  

Under den lektion jag undersökte talade läraren sammanlagt 23 minuter och 30 

sekunder vilket motsvarar 77 % eller cirka tre fjärdedelar delar av talutrymmet. Läraren 

förklarade själv innan lektionen att det skulle vara en helklassdiskussion. Eftersom skolan har 

som policy att lärarna vid varje lektion ska använda power point hade läraren med stolpar för 

diskussionen på power point. En anledning till att läraren tog så stort talutrymme kan 

förklaras av de maktförhållanden som råder i ett klassrumssamtal. Den som har mer makt, i 

det här fallet läraren, kan ta sig rätten att bestämma vilken aspekt man ska ha på det man 

samtalar om men också rätten att inte lyssna (Einarsson, Hultman, 1984: 69). Denna rätt tog 

sig läraren under den undersökta lektionen vid ett flertal tillfällen och blev den som i kampen 

om talutrymmet med en elev för det mesta avgick med segern.  

Eleverna fick dela på 23 %, den återstående fjärdedelen av lektionens talutrymme. 

Även resultaten när det gällde elevernas taltid i Einarsson & Hultmans undersökning 
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(1984:82) liknar till viss del fördelningen mellan flickornas och pojkarnas procentsiffror i min 

undersökning. Einarsson & Hultman kommer fram till att om man räknar taltiden 

proportionellt till antalet flickor och pojkar i klassen kommer flickorna sällan upp i mer än 40 

% av pojkarnas taltid. I min undersökning ligger flickornas taltid proportionellt beräknad på 

22% medan pojkarnas ligger på 78 %, så tjejerna hade ännu mindre talutrymme än i Einarsson 

&  Hultmans undersökning. 

Einarsson & Hultman (1984:166) fann i sin undersökning att i en helklassdiskussion i 

en klass där elevernas föräldrar var högutbildade såg siffrorna för hur mycket pojkar 

respektive flickor talade annorlunda ut. I den klassen var talaktiviteten jämnt fördelad mellan 

könen. Den klass som deltog i min undersökning läser på ett teoretiskt program med höga 

intagningssiffror och har också de högutbildade föräldrar. Trots det tog flickorna bara 38% av 

talutrymmet, så på denna punkt skiljde sig resultaten i våra undersökningar sig åt. 

En av mina forskningsfrågor var också om man kunde finna något yttrande under 

lektionen som tydde på att det fanns en ”hjälplärare” (Einarsson & Hultman 1984:77, 78) och 

om det i så fall var en pojke eller flicka. Resultatet av min undersökning visade att det precis 

som i Einarsson & Hultmans undersökning fanns en hjälplärare och att det var en flicka. När 

läraren missade att informera som vanligt om att power pointen skulle läggas ut på skolans 

forum frågade hon om det för att försäkra sig om att klassen skulle få informationen. I slutet 

av lektionen assisterade hon återigen läraren genom att ge honom information om när 

lektionen slutar. 

Läroplanen (Utbildningsdepartementet 2011:5: 6) är tydlig när den talar om 

jämställdhet mellan män och kvinnor. Det talas om den som ett av de grundläggande värden 

som utbildningen ska ”gestalta och förmedla” och som skolan ”aktivt och medvetet” ska 

arbeta för. Skolans uppgift är att förbereda eleverna för samhället och ge dem de värden som 

bör finnas i samhället. Läraren i undersökningen är en mycket populär och omtyckt lärare som 

medvetet arbetar med jämställdhet i sin undervisning. Han har vid många tillfällen refererat 

till forskning inom detta område och talat om hur han medvetet och aktivt går in för att lyfta 

fram flickorna vid helklassdiskussioner. Ändå tar inte flickorna lika mycket talutrymme som 

killarna enligt resultaten av undersökningen. Det kan finnas flera förklaringar till detta. 

Einarsson och Hultman (1984:166) menar att vår kultur gör oss blinda för det som är 

normalt. Det är först när något avviker från detta som vi uppmärksammar det. De menar att vi 

är så vana vid att flickor tar mindre plats än killar och att det skulle kännas fel om 

förhållandena ändrades. I samhället råder dessutom ett allmänt förnekande om att flickor 

skulle ta mindre plats än pojkar (Ambjörnsson 2008:272, 273). 
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Den engelska författaren Dale Spender upplevde att hon gav mer talutrymme åt 

flickorna än åt pojkarna under sin undersökta lektion och både flickor och pojkar gjorde 

motstånd. Verkligheten visade att hon som mest gett flickorna 42 % av talutrymmet. Samma 

sak gällde för Einarsson & Hultman (1984: 200, 201). Deras första intryck av dagen med den 

lugna klassen med högutbildade föräldrar var att flickorna hade pratat mest. När de sedan 

undersökte ljudinspelningen upptäckte de att så inte var fallet. Detta är antagligen så läraren i 

min undersökning också tyckte efter lektionen. Läraren gick säkert medvetet in för att aktivt 

verka för jämställdheten i klassen.  

De maktstrukturer som råder vid ett formellt samtal (Einarsson & Hultman 1984: 69) 

gjorde antagligen att alla närvarande vid lektionen, även eleverna, tyckte att det kändes 

naturligt att läraren talade mest. Att det fanns en kvinnlig ”hjälplärare” (Einarsson & Hultman 

1984:77, 78) var nog antagligen inte heller något som någon reflekterade över. 

 

 

5.2 Metoddiskussion 

 

I undersökningen användes både en kvantitativ metod för att få svar på frågor såsom: ”Hur 

ofta…” ”Hur många gånger…” och ”Hur är talutrymmet fördelat i tid…”och en kvalitativ 

metod för att se om det fanns någon ”hjälpfröken” (Einarsson & Hultman 1984:77, 78). Ett 

sätt att göra denna undersökning hade kunnat vara att videofilma lektionen. Då hade elevernas 

handuppsträckning och egna initiativ att tala kunnat spelas upp i efterhand och resultatet 

kontrolleras om och om igen. Men risken hade då varit stor att resultatet av undersökningen 

hade blivit påverkat av den stora synbara inspelningsutrustningen. Därför valde jag istället att 

använda mig av en mer diskret ljudinspelningsutrustning tillsammans med ett 

observationsschema. 

Ljudinspelningen blev bra och gav samma möjligheter som en filminspelning hade 

gjort när det gäller att kunna gå tillbaka och mäta elevernas tal i tid. Tack vare en bra 

placering kunde jag få överblick över hela klassrummet och eftersom observationsschemat var 

enkelt utformat, hade konkretiserade beteenden under kategorier och kategorierna dessutom 

var få (Patel & Davidson 2011: 91,93) blev resultatet tillförlitligt. 

Jag valde att använda mig av bekvämlighetsurval och tog kontakt med en lärare jag 

känner sedan tidigare. Eftersom jag bad om att få komma och göra min undersökning mer 

eller mindre omgående valde läraren ut den klass som enligt planeringen låg närmast för att ha 
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en helklassdiskussion. Eleverna känner mig väl så därför störde min närvaro dem antagligen 

inte mycket och borde knappast ha påverkat resultatet. Lektionen låg i början på veckan och 

direkt efter en lunchpaus så resultatet borde inte varit alltför påverkat av att eleverna var trötta 

eller hungriga. Men sådana saker som dagsformen hos både lärare och elever kan givetvis 

alltid påverka ett resultat. Därför kan resultaten av undersökning bara berätta hur 

förhållandena såg ut på denna specifika lektion. 

Jag valde att bara observera ett lektionstillfälle därför att det hade varit omöjligt att 

göra en rättvis bedömning mellan två olika lektionstillfällen och dra några slutsatser utifrån 

det. Sådana saker som vilken lärare, klass, ämne, tid på dagen, och frånvarande i klassen 

spelar stor roll. Det skulle varit omöjligt att hitta en helt jämförbar lektion även om jag gjort 

en ytterligare observation i samma klass och med samma lärare eller att kunna dra några mer 

vidgående slutsatser än de redan gjorda. 

 

 

6 Avslutning 

 

Sammanfattningsvis kan man konstatera att trots pågående samhällsdebatter och läroplaners 

tydliga anvisningar är skolan alltjämt ojämlik. Flickor får och tar mindre talutrymme vid 

helklassinteraktioner (Einarsson & Hultman 1984, Hamil & Tindall 2004). 

Denna undersökning har varit kvantitativ och bara undersökt antalet gånger flickor respektive 

pojkar fått ordet och tagit det på eget initiativ samt vilket talutrymme de fått i tid räknat. Det 

skulle vara mycket intressant att komplettera denna undersökning med en ännu mer kvalitativ 

och undersöka frågor såsom vilken respons pojkar respektive flickor får på sina yttranden och 

om det går att notera någon skillnad på den respons eleven erhåller beroende på om de tog 

ordet genom eget initiativ eller handuppsträckning. 

Denna undersökning har undersökt en lektion i svenska på gymnasiet och hur 

talutrymmet var fördelat där. Det går inte att dra några mer långtgående slutsatser kring 

resultatet än att detta var den situation som rådde när det gällde fördelningen av talutrymmet 

vid just den undersökta lektionen. Men undersökningens resultat visar liksom annan forskning 

på en ojämn fördelning av talutrymmet mellan tjejer och killar. Detta trots att den lärare som 

deltog i undersökningen är mycket intresserad av forskning kring genus och 

klassrumsinteraktioner och aktivt arbetar enligt läroplanens uppmaning att verka för 

jämställdhet mellan män och kvinnor (Utbildningsdepartementet 2011:5:5). Detta visar på 



33 

 

vikten av att fortsätta att forska i ämnet och föra en öppen diskussion på skolor om 

jämställdhet.  
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Bilaga 1 

Information om deltagande i undersökning 
Undersökningen som ska göras handlar om samtalande i klassrum i ämnet svenska på 

gymnasiet. Du tillfrågas härmed om deltagande i denna undersökning. 

 

Jag är student på Mälardalens högskola och skriver nu mitt examensarbete. Syftet med denna 

undersökning är att öka kunskapen om hur samtalssituationen ser ut i 

klassrumsundervisningen i ämnet svenska på en gymnasieskola i Sverige. Det är viktigt att 

ständigt öka kunskapen om detta för att öka kunskapen inom ämnet och också ständigt kunna 

utarbeta bättre arbetsformer. 

Undersökningen kommer bedrivas under en lektion i svenska och ljudinspelas med en digital 

diktafon. De som ingår i undersökningen är den undervisande läraren samt den klass som 

undervisas. Jag har valt att studera en lektion som hålls av din lärare och du har valts ut som 

deltagare därför att du går i den klass läraren undervisar i svenska. 

Det finns inga uppenbara risker med deltagande i denna undersökning. Som deltagare i 

undersökningen förväntas inget speciellt av dig annat än att du agerar naturligt under 

klassrumsundervisningen vid lektionstillfället. Deltagandet innebär ingen speciell tidsåtgång 

för dig, endast att du deltar i undervisningen i ämnet svenska på precis samma sätt som du 

även annars skulle gjort. Det finns möjlighet att i efterhand vid förfrågan få del av resultatet 

av undersökningen om så önskas. 

Det inspelade materialet kommeravlyssnas av mig och till viss del transkriberas (dvs. skrivas 

ner). Alla deltagare i undersökningen kommer vara anonyma. Ingen utom jag kommer ha 

tillgång till namn och liknande på deltagare. Materialet kommer bara sparas så länge jag 

skriver uppsatsen. Sedan kommer jag radera inspelningen. 

Ditt deltagande i undersökningen är helt frivilligt. Du har rätten att när som helst avbryta ditt 

deltagande utan närmare motivering och utan några negativa konsekvenser för dig. 

Undersökningen kommerpresenteras i form av en uppsats vid Mälardalens högskola som i sin 

slutversion läggs ut på databasen Diva. 

Student: Helena Wennerström. Telefon: 0709654532. E-post:helena.wennerstrom80 mail.com 

Handledare: Håkan Landkvist. Telefon: 021-107061. E-post:hakanlandkvist mdh.se 

Ytterligare upplysningar lämnas av: Ingemar Haag. Telefon:021-107027. E-post: 

ingemarHaag mdh.se 

Eskilstuna 2014-11-12 

Helena Wennerström 
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Bilaga 2 

Lärare OK! HÖR UPP! (Klappar i händerna)OK! HEJ PÅ ER! 

(Flera elever): Hej… 

Lärare Talföra människor. Nu är vi inne på muntlig redovisning. Eran specialgren. Nu ska vi 

förfina det ännu mer. Nu ska vi alltså bli världsbäst!! Alltså… Öh… Idag ska jag berätta lite 

om hur man kan tänka när man ska förbereda sig. För det är där ni är. Ni håller på och 

förbereder det här. Jag kommer ta upp det här och lite grejer på powerpoint. 

Lärare Jag…(en flicka börjar prata samtidigt) 

Flicka: Kommer…  

Lärare...Ja? 

Flicka...Kommer den här komma ut på schoolsoft? 

Lärare Det kan tänkas att den kommer att dyka upp kanske möjligtvis. Kanske för de som 

fyller år… på facebook (tittar med en blinkning på en tjej iförd tiara och rosa boa som sitter 

långt fram) Då kanske den kommer ut på schoolsoft… 

: Nähä… Hahaha… 

Lärare Bababa… Vi tar det sen i så fall. När alla.. Det är jättekul. Öhh… Så här: Ni kommer 

att höra lite om handfasta tips om kan man säga huvudsakligen hur gör jag mitt innehåll 

intressant. Och det finns ju olika sätt och det är lite grand det jag ska förklara. Och hur gör 

man? Jag ska liksom först måla upp ett litet scenario. Så här: Efter många år som lärare… 

Och här kommer liksom en situation som inte är helt ovanlig har jag märkt å nu ska vi se. Så 

här: Man är sprudlande, levande och intressant när man håller ett improviserat tal utan krav på 

innehåll men när man sedan håller informerande tal som betygssätts blir man stel, rabblar upp 

fakta medan man tittar i manus och utstrålar oengagemang. Helt plötsligt! Känner ni igen att 

det här kan hända? 

Pojke  ja… 

Pojke ja… 

Pojke ja… 

Lärare Ja! Exakt! Det här händer ju inte varenda person hela tiden, absolut inte. Men man 

frågar sig: vad är detta för någonting? Vad var det som fanns här som var så himla gott och 

skojsigt o det var verkligen så här man helt liksom bara lever ut och sen bara helt plötsligt : 

mummel, mummel… Vad var det? Vad har ni för tankar kring det? Varför blir det så? 

Flicka Man blir nervös. 

Lärare Mer nervös? Varför då? 

Flicka Då e det på riktigt… Då är det mer fakta och man har mer krav… 

Lärare ”Mer krav”. Precis! Exakt! Absolut. Astrid! 

Flicka Man har ju bara en chans och man vill ju verkligen lyckas bra å få med allt. Man vill ju 

inte att man ska missa nåt ifall man lyfter blicken från pappret.  

Lärare Just det! Man har en chans man vill inte missa någonting  

Flicka    samtidigt tal, hörs inte vad. Eleven 

försöker tillägga något men läraren bara pratar på. 

Lärare Någonstans är det viktigt att få med rätt fakta så här. På något sätt som Mia är inne på 

också. Ja. Stevo! 

Flicka Man vill inte missa något men sen att man tittar i manus e ju att man kan va nervös för 

att man inte vågar inför… Det är ju viktigt att man vågar titta ner när man har tal och inte 

behöver ha ögonkontakt med publiken. 

Lärare Så då kan man säga att skillnaden är att när man har improviserat då har man inget 

manus att titta på. 

Pojke Nej. För att motarbeta det skulle i så fall vara att man kan det, pluggar in det riktigt bra 

så du kan det huvuddelen men att du sedan då inte tar med dig något manus utan då blir det 

engagerat. Alltså då blir det ju liksom informerande men ändå kanske lite improviserat. 

Lärare Det e ju inte så jätte… 
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Pojke (samtidigt tal, mummel Eleven vill tillägga något men läraren bara pratar på) 

Lärare Det är ju… Observationen är, det är ju lite riskabelt för att om du… 

Pojke Ja, men…(samtidigt tal. Eleven vill säga något men läraren pratar vidare och släpper 

inte in honom denna gång heller) 

Lärare    … du ska jag inte behöva gå ner till skåpet och hämta ut pappret om du har det där. 

Pojke Nej, men man får ju se till att.. Det beror ju på från person till person.. 

Lärare Just det.  

Pojke...men har man kanske allt i huvudet. Där ska du ju ha huvuddelarna i… alltså allt man 

vill ta upp.  

Lärare...(samtidigt tal) Ja förstår. 

(Läraren och eleven pratar i mun på varandra. Läraren vinner och blir den 

som pratar vidare.) 

 

Lärare… det räcker alltså att.. 

Pojke        … ja för att nu fastade jag, nu är det bara att ta stolparna föra att försöka 

komma… 

Lärare (avbryter eleven) Är det någon som sprungit på detta? Ja, då kan man använda olika 

strategier. Elsa! 

Flicka Jag tänkte bara säga att man lärt sig det från grundskolan, alltså att man ger fakta då 

var det mycket mer relevant. 

Lärare Alltså mer premierat. 

Flicka…ja, alltså… Då rabblade man fram all fakta och då var inte framförandet särskilt 

viktigt. Som jag tycker att det är nu. 

Lärare Då var det liksom lite mer så här: Jag satsar brett och stort för att få med allt så att 

läraren blir nöjd. 

Flicka Ja… Man märkte… (blir avbruten av läraren) 

Lärare Stort. Man har inte gjort det så bra, det viktiga var fakta. Intressant. Tom! 

Pojke Stundens hetta.  

Lärare Fortsätt! 

Pojke Nä men vilseledarna är de bästa föreläsarna. 

Lärare Du menar alltså att stå här uppe är en nervös situation i sig självt. 

Pojke pressen från sig själv, läktarna och läraren.  

Lärare Jo, det är ju bara att notera det att när man skriver en text är det bara man själv. Man 

är ju inte nervös. Det är ingen som står och tittar på en. Tänk om allt man skrev hela tiden 

blev granskat i realtid av alla ens klasskompisar. Allt man skrev stod här.. Då skulle man vara 

lite mer spänd. 

Pojke Ja. Det är lätt att börja tänka på allt möjligt. Till exempel på hur man står, hur man 

håller sina händer och.. (blir avbruten av läraren) 

L Ja! Nä men det är ju så.. 

Pojke                          (samtidigt tal) …hur man andas..  

Lärare ”Hur man andas”. Man kan börja tänka på de mest bisarra saker bara för att man är 

nervös. Så är det ju. Och det e ju så. Ni är inne på ganska bra grejer tycker jag. Det handlar 

naturligtvis om att man helt plötsligt blir betygsatt. Eh… Och då kan det bli så att man då för 

att safa kanske ”ja men jag kan ge så mycket fakta som möjligt, va” Nu ska jag prata om 

Gustav Vasa, nu ska ni lära er imponera på läraren. Här ska jag berätta lite om Gustav Vasa 

för er. Det här blir roligt. För…Va? 

Pojke Bu!! 

Lärare  Haha… Schysst! tack! Har man schyssta klasskompisar också så blir det bara bättre. 

Men Erik sa så här... men vaddå… ( Allmänt fnitter i klassrummet) …Jag sa att jag skulle ta 

upp Gustav Vasa ... Ja… Tänk om han tyckte att jag missade nåt. Det här e ju viktigt och det 

här e ju viktigt. Och det där e viktigt. Jag vet inte. Jag har räknat ut att det är runt femtio, 
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fyrtio-femtio namn som är med här. Och ett tiotal årtal. Och det här vet ni ju redan tror jag att 

från början, eller i alla fall från ettan när vi pratade om det här att det är inte ultimat att göra så 

här. Och det är förvånansvärt många föreläsare på nästan professionell nivå ibland ES-

mötes... såna här… ES-möten vi har, ni vet… som gör nåt liknande nästan som det här. Jag 

vet inte om ni har sett det någon gång. Man blir lite så här...Vänta lite nu. Stopp ett tag. Less 

is more. I alla fall ibland. Och sen det här: jag berättar så mycket som möjligt så blir det bra. 

Och det kanske är erfarenheter som ligger från till exempelvis högstadiet och sen tror jag att 

vi i Sverige lever i en kultur som inte till skillnad från USA och England där man verkligen 

fokuserar på att vara bra på att tala. Så kanske det fortfarande är lite så här att vi ska få fram 

rätt fakta. Erik. Men det är inte så viktigt som man tror. I alla fall inte mängden. För ni vet hur 

det e. Man slutar lyssna efter ett tag. Hur många hänger med. Jaha… avslutningen 1846 eller 

nåt annat år… Mycket spännande. Men sen… här någonstans… men ja,ja... SUCK! Man 

orkar liksom inte. Man orkar ju inte lyssna. Så vi har tagit upp några saker. Några saker som 

jag har skrivit upp är… Alltså… Ni behöver inte skriva upp. Jag lägger ut det. Jaha! 

Betygskrav. Mycket står på spel. Vilka fakta ska med? Orolig för om jag missar något. Tar 

med för mycket för att vara på den säkra sidan. Sen vet jg inte… men det är ju också en grej 

naturligtvis,va. Sen har inte ni tagit upp en annan sak som jag också tror spelar roll. Ämnet… 

Vad skulle… Hm… Har ni sett gudarna, grekiska gudar. Jag säger inte att det är dåligt för 

någon kanske har tagit det. Är det någonting med själva ämnet som skulle kunna förklara att 

det blir sämre så att säga?  

Pojke Ja… Det har med intresse att göra. 

Lärare Exakt! 

Pojke…så om jag tycker att, har ett intresse för ämnet så blir det lättare att prata om det för 

att jag tycker att det är roligt.  

Lärare (klappar i händerna) Exakt! Precis! Jag tror att det är jätteviktigt att..(blir avbruten av 

eleven) 

Pojke… jag tror det var det som var viktigt med nationella och med gudarna (tjej försöker 

bryta in men killen överröstar henne och fortsätter tala) Det var en tråkig sak. 

Lärare Jag tror...(blir avbruten av killen) 

Pojke Det var en del av grejen. Liksom, där visar man ju… Där skulle man ju göra det till 

något positivt också och då kanske det blev lättare, vi skulle överdriva… 

Lärare Det blir som en sport. 

Pojke...Ja… Men man gjorde det ändå, för man skulle göra det. 

Lärare Bra. Precis så tycker jag ni ska tänka.  

Pojke…Och sedan på nationella fick vi ju välja.. 

Lärare Ja… 

Pojke...väldigt fritt. Det var bara… (blir avbruten av läraren) 

Lärare Det var som vanligt på nationella, lite teman och så här och sen ganska fritt inom det. 

Jaha. Martin! 

Pojke Det var ju så långt tillbaka, de här grekiska gudarna och sånt. Man kan ju tänka att det 

är lite mycket mytomspunnet att man litar inte riktigt på att det inte (blir avbruten av läraren) 

Lärare Ja just det! Att det inte är på riktigt! Exakt! 

Pojke (Försöker ta tillbaka ordet och båda pratar i mun på varandra.) ...en till å det här var så 

länge sen så… 

Lärare…det är inte viktigt för oss. 

Pojke Nä. 

Lärare. Nä! Det kan vara så. Precis! Ja, ja! 

Pojke Faktiskt en bra sak men nya ämnen som kommer är att man kan välja ämnen man är 

intresserad av. Är man intresserad blir man inspirerad liksom.  

Lärare Man får lite energi av att man vet att man (Kille pratar i mun på läraren)  

Pojke...tycker man. 
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Lärare Ja, ja.  

Pojke...så det är bara intressant då.  

Lärare Hahaha… Exakt Jeppe! Så jag tror att det här spelar viss roll men ni som företagare 

vet ju att till syvende och sist kommer ni inte att få välja vad ni vill syssla med. För 

oengagerad är faktiskt som är lite det här vanliga. Ja, det var ett tråkigt ämne å… (förställer 

rösten) Jag valde ju inte det själv… Jag fick inte det företag jag ville… Gnäll!! Det är så där 

det blir. Det går inte!! (Allmänt fniss i klassen) Inte gräva ner sig i vad man fick för 

företagare. Eller vad det nu e. Gud å så där utan det är så att en riktigt bra företagare har jag 

attityden får jag en produkt, då är det här världens bästa produkt jag ska sälja (klappar 

händerna till eftertryck) till varje pris! Ni har lyckats bra med en tråkig sak å nationella provet 

var fantastiskt bra. Och det kanske är lite därför jag tar upp det igen för de grekiska gudarna 

var inte riktigt lika bra. Och det kan bero på andra sakeroch jag säger inte… Vad menar jag..? 

Nu går vi tillbaks till informerande tal. Och då vill jag behålla.., förstår ni?...den här 

fantastiska grejen som fanns vid nationella provet, som Elin sa. Erik också. Och då kommer vi 

in på mina tre favorittips. Tada!!  

Jag har satt ihop lite tips idag. Första tipset är ju tipset som lärare brukar säga, tror jag. Det är 

så här: ”öhh (gör klagande ljud) Det är ju lätt att säga.” Var ute i god tid! Hahaha… Ett äpple 

om dagen håller borta dagen…Hehehe… Det går inte att komma ifrån att hur mycket jag än 

kommer med tips och tänk så och tänk så och tänk så… så måste man på något sätt lägga ner 

tid på det här. Det e liksom… Det går inte att man ska bli klar kvällen innan. Det kanske är 

någon som klarar det möjligtvis, som känner sig väldigt van vid det här men för de flesta är 

inte det en bra strategi. Det är inget att rekommendera.  

Då har ju jag skrivit en liten ordning som man inte behöver följa slaviskt men bara tanken bör 

finnas hos er. Något så här: alltså läs på så att man kan sitt ämne om man inte redan är expert. 

Och sedan börjar man ju då titta. Sedan så är det ju så här.. Sedan så går man runt och tänker 

på det. När jag ska hålla lektioner om saker går jag och tänker på det. ”Hmm… Bellman, vad 

är bäst liksom… Vad är Bellman egentligen liksom? Hur ska jag få fram det här på ett bra 

sätt? Hur ska min powerpoint se ut?” Man går ju och funderar lite kring det. Det gäller att ha 

det lite levande i huvudet, va! Sedan kan man gå tillbaks och skriva. Sedan kan man för all del 

börja träna fast man inte känner… Man kanske känner att man har ett råmanus. ”Det här tror 

jag hyfsat blir bra!” Och så kan man börja träna. Vad händer när man börjar träna på det man 

har skrivit? I hyfsat god tid har man lärt sig det naturligtvis. Finns det något mer bra med att 

träna?  

Pojke Du tycker att du är klar och så läser du igenom det flera gånger. Då kommer man på 

saker som man kan lägga till eller ta bort, sådant som är onödigt. Man kanske kommer på att 

man kan utveckla det här mer. ”Det här kommer ingen förstå om jag bara säger det… 

Lärare Exakt! 

Pojke …det behövs en motiverring kanske… 

Lärare   man märker lite grand hur det funkar.  

Pojke         …eller lägga till något 

Lärare För mycket eller för lite. Precis! Man får en känsla för det på något sätt. Ja! (ger ordet 

till en kille) 

Pojke Jag kanske är lite långsam men jag i alla fall… När jag tränar på ett ämne liksom… 

Lärare Ja..? 

Pojke …som jag inte tycker är så jätteroligt… 

Lärare Ja..? 

Pojke …sedan när jag tränar verkligen så att jag kan så växer ett intresse för det på något sätt 

och man känner att man vill uttrycka det intresset för det, när man kan det bra. 

Lärare Människans ursprung. ”Människa gick från apa till människa” har länge varit ett 

aaghh(gäspar högt) för mig ska jag säga. Och jag är ändå historielärare! Så läste jag en bok 

som hette ”Gryningen över Kalahari” som handlade om det. Jag började läsa och så upptäckte 
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jag: ”Men… det här är ju jätteintressant!” Ja, jag vet inte… Ni har säkert varit med om det 

själva. Att ni har börjat läsa in er på saker som ni trodde var tråkigt först och sedan när ni väl 

var inne i det, då blir det kul. Så… Vad jag vill säga är att: desto mer man kan om ett ämne 

desto mer intressant blir det. 

Pojke Ja, så är det väl alltid. 

Lärare Ja. 

Pojke är man dålig på något är det tråkigt. 

Lärare Exakt! Så är det med matte. Man är inte dålig på matte. Man tycker bara att det är 

tråkigt. 

Pojke (avbryter lärare) Medan om man tycker att det är kul...(läraren avbryter eleven) 

Lärare    …skulle man kunna säga...Hehehe 

(eleven fortsätter) 

Pojke… så är det lättare. För att man kan. Det är ju kul när det är något man vet mycket om 

en sak. 

Lärare Ja!  

Pojke …för det är tråkigt om man inte kan något om en sak.  

Lärare Nej. Det är det att man måste hitta en ingång i det. 

Pojke Ja… 

Lärare …En ingång i det är att tvings. Hehehe... Det är ju ingen rolig ingång, kanske… men 

det är en ingång i alla fall…hehehe…Martin! 

Pojke Ja… säsongsavslutningen av historieämnet var mycket roligare än första avsnittet.  

Pojke Ja precis. 

Lärare Ja. För att du hade börjat lära dig mer och då är det roligare att titta på. Okej! Bra 

exempel! Eh… Sedan, tips nummer två är ju tänkt att vara ta fram funktionen. Eh… men det 

blir det inte för då tar vi allt på en gång. Men! Det här har jag sagt tidigare men jag vill ändå 

betona betydelsen av detta att gör personen till din! Det är min Bill Gates! Det är min Nobel! 

Liksom. Vem är han för mig? Alltså, det är då det också blir kul för er att berätta om det. Ni 

kanske hittar någon vinkling på det som ingen annan riktigt har tänkt på. Eller så har någon 

tänkt på det men det kanske inte ni vet om. Eller .. Någonting som gör att ni känner det här: 

”Wow! Den här grejen vill jag ta upp!” Vad tycker du är intressant? Vem är den här personen 

för dig? Strunt i vad liksom. Klart man måste utgå från i vad som står enligt ämne och så där 

men vad man ska välja ut av vad som står där det är liksom ditt val. Vad tycker du liksom 

fängslar dig med det här ödet?  

Så har jag liksom lite så här.. De här går lite i varandra. Det här är några olika sätt att tänka 

kring ämnena här. Alltså, ni är ju försäljare. Eller kanske blir. Vad vet jag. Ni har ju i alla fall 

haft mini UF där ni sålt era produkter. Alltså, journalister, lite samma grej där. Man ska sälja 

in en bra story. Tänk liksom som journalister gör. När de liksom ska berätta om en stor 

berömd person. De bara liksom suger åt det där som är spännande och intressant och levande 

med det. De sitter ju inte liksom och bara rabblar upp fakta om en person i ett reportage, 

liksom. Det vore ju jättetråkigt. Utan man får ju redan på det som den här journalisten tyckte 

var spännande. Ni får vara lite fräcka här! Välj och vraka! Men visst, om ni har valt Jobs och 

pratar om honom i sex minuter och så har jag inte hört ett enda ord om Apple och Iphone då 

kanske det gick lite för långt naturligtvis. Man kan ju inte bara ta bort vad som helst. Det finns 

ju de saker som är mycket viktiga. Men… Kanske ni kan ta bort mer än ni tror. Go bananas! 

(Allmän fnitter) Tänk så här (förställer rösten): ”Jag tar bort det ändå! HAHA! ” Och så testar 

du så här. Ja, det kanske inte blev så dumt. Sådana där saker kan ni tänka på.  

Sedan kan man tänka berättelse saga. För det e ju så, det e ju som en berättelse ni berättar. 

Även om ni berättar både om personens liv och dess gärning så är det ju samma person, det är 

samma berättelse. Man kan till och med tänka sig att man till och med säger det för all del. 

Man kan kalla det så här: nu ska jag berätta en saga… Det kanske inte funkar om 33 pers 

säger att de ska berätta en saga… Det kanske blir lite upprepande..Hahaha.. 
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Flicka mummel 

LärareVa..? 

Flicka ”Det var en gång…” 

Lärare ”Det var en gång…” Ja! Vad är det för fel på den inledningen? Ingenting är fel! Den e 

jättebra! ”Det var en gång en liten…” Nej, jag ska inte säga något exempel på något, för då 

kanske jag hjälper den med det ämnet. Men… Ja? 

Flicka Det är ju många företag som jobbar med story telling liksom. Och berättar som en saga 

för… (mummel) 

Lärare Och jag tror att berättelser är jätteviktiga. Jag tror att politiker vet om det. Ibland 

pratar man om att kampen i Sverige står mellan moderaterna och socialdemokraterna om vem 

som ska få berätta berättelsen om Sverige. Vad är berättelsen om Sverige? Sossarna har sin 

variant. ”Jo, det var en gång ett land där folk hade det jobbigt och fattigt och sedan kom 

sossarna och då blev det välfärd och fin.” Jamen, lite så där… Moderaterna har en annan 

berättelse. Den vill då få med liksom. ”Det var en gång ett land som var fattigt och sedan kom 

en massa företagare och entreprenörer och skapade uppfinningar och företag..” Alltså, lite så 

där va. Berättelser är jätte kraftfulla. ”Berättelsen om en blyg flicka som talade inför hela 

världen” Det är en bra historia! ”Gunnar! Hur gick det till? Berätta lite till!” Jag hittade på den 

historian. 

Ha en röd tråd. Det här är ett exempel då från en fantastisk föreläsare, som jag känner väldigt 

väl. Nämligen mig själv. (Allmänt fnitter) Och… det här är då taget från, som ni naturligtvis 

då känner igen… Hoppas jag verkligen, att det inte bara försvunnit… hahaha ”Vad var det?” 

Öh… Det var ju inte så att jag läst någonstans över huvudettaget, tro mig, i någon 

litteraturhistoriebok. Det står inte: ”medeltidens gangsterrappare” på ett enda ställe! Det gör 

inte det. Jag drog själv slutsatsen kring det att han skriver dikter, han håller på med dikter, det 

är lite som såhär… ja… det handlar om kriminalitet, ja, det är lite gangster… Det är en 

konstruktion från min sida. Men jag tycker att det funkar bra för jag tycker det säger ganska 

mycket om honom, man förstår ganska mycket om honom. Bellman, jag har faktiskt gjort 

samma sak där: ”Konsten att göra det fula fint”. Det är ingen som har sagt det till mig. Utan 

det är något jag har kommit på, efter att ha läst på och tänkt mycket kring Bellman. Vad är det 

han gör egentligen? Det är lite fint… och lite fult… Ja – ok! Vi kan kalla det för det. Då har vi 

det som ett tema. Hitta er grej. Er person här som ni kan sälja in eran röda tråd som man ska 

känna: ”just det. Det var det jag ville få fram med den personen.” Jag har redan hört någon av 

er redan tidigare en lektion börjat prata om det där om någon viss person, jag kommer inte 

ihåg vad det var men… Så gör personen till din! Det här är jätte, jätte viktigt tror jag. Jag tror 

att det här kan vara nyckeln, tror jag. Sedan har jag ett sista tips som är lite mera anknutet 

till… Vad ska man säga… hur man gör det snyggt i själva talet. Och hur kan man knyta ihop 

olika delar. Vad menar jag här? Har någon något förslag?  

Flicka Koppla 

Läraren Koppla. Ja. Ja! Det menar alltså bara koppla i största allmänhet.  

Flicka Alltså… (blir avbruten av läraren) 

Läraren Jo men alltså…Ja! 

Flicka Du sa ju förut att man kunde koppla början med slutet. 

Läraren Ja! Precis! Det var ett bra exempel! Just det! Och det var precis det som stod här. 

Det är nästan som att… (tjejen avbryter) 

Flicka Man kan ju koppla de olika delarna… 

Lärare Ah! Du tänker på de olika delarna av texten. I och för sig. Man kan absolut… Du har 

helt rätt! Det var det du menade. Självklart! Man kan självklart koppla ihop den man pratar 

om i ett sammanhang. Och det är klart… (blir avbruten av tjejen) 

Flicka Så att man får mer förståelse… 

Läraren Absolut! Det är sant. Men nu tänkte jag mer på att koppla ihop olika delar av ditt tal 

liksom. Men du har helt rätt. Självklart. Öh… Precis. Jag ska för er gratis ge er min 
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fantastiska powerpoint inledning och avslutning som jag hade i förra årskursen som jag lägger 

på plattformen igen så får ni se om ni inte kommer ihåg. Jag tror säkert att ni börjar få koll. 

Kan vi bara ge några exempel.  

Pojke På olika modeller, eller vad då? 

Lärare Typ vad kan man göra med en inledning?  

Pojke Ställa en fråga. 

Lärare Ställa en fråga. Illina! 

Flicka (mummel) 

Pojke Man kan ta det som en berättelse.  

Flicka Kan man inte använda imminis res (?)? 

Lärareimmenis res! Ah! Visst! Absolut! Ja, ja, ja… Just det! Aaa, självklart! Jag tror inte jag 

har tagit upp det som exempel, eller gjorde jag det?  

Pojke Jo. 

Lärare Det gjorde jag nog. Ja. Jättebra! 

Flicka Det var liksom största grejen… 

Lärare (förställer rösten): ”År 1943. Bomberna haglar.” Jo, ja… Jag förstår. Precis. Jättebra. 

Klas! 

Pojke Citat 

Lärare Citat.Mycket bra! Ja? 

Flicka Påståenden 

Lärare Påståenden. Precis! ”Iphones suger!”  

Pojke Det är ett fakta, inte et påstående.  

Lärare Kan man säga det? Hehehe… Jag misstänker att det finns ett visst intresse om man 

säger något sådant. Ja! 

Pojke Från början till slut. 

Lärare Från början till slut. Ja… I agree. Men som inledning på ett tal..? 

Pojke Nä...kanske… 

Lärare det beror på vad du gör. Men jag tycker i så fall att du gör det medvetet. Om man 

säger så här: Okej! ”Gustav Vasa föddes 1546 i Ryttersholm.” känns inte som världens 

roligaste inledning.  

Pojke Nä, men det kan vara… Det kan fortfarande vara en början. Du kan börja med den lilla 

faktan. Sedan behöver du inte ta den lilla faktan i fem minuter.  

Lärare Nej, jag tycker inte du ska börja så.  

Pojke Nähä, varför inte då? 

Lärare Nä, jag tycker det är lite tråkigt. Haha Du måste göra någonting roligt av det. Jag 

förstår ändå vad du menar. Ja! 

Flicka Man kan liksom börja i mitten och prata 

Pojke Det är berättelse 

Lärare Ja! Man börjar från mitten. Det kan man göra. Absolut! Jättebra! Och hur klistrar man 

då ihop inledningen med avslutningen? Koppla. Samma grej igen naturligtvis. Försöka få ihop 

de två delarna. Kan man … Ja? 

Flicka Man kan svara på sin egen fråga. 

Lärare Svara på sin egen fråga. Naturligtvis. Man får nog ställa om frågan igen för jag tror 

folk inte kommer ihåg. Svara på den. Kan man nästan vara exakt lik i avslutningen som i 

inledningen?  

Flicka Ja 

Pojke Ja 

Lärare Kan man ta det här citatet igen? 

Flicka ja. 
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Lärare javisst. Alltså, det viktiga är att man får en känsla av att det hänger ihop. Sedan finns 

det en liten godbit som jag kanske inte har lyft fram så jättemycket som jag bara Mmmm det 

verkligen Ninini(härmar en fiol och spelar i luften) …det är smidiga övergångar. Mmmm… 

  (fnitter) Det är… Ah… Man flyyter fram … Åååh…  

Pojke Det stod att vi fick gå utan negativa konsekvenser på pappret. Hejdå.  

Läraren Okej! Hejdå. (Allmänt skratt) Skit samma! HahahahaHahahahaHahahaha Kvoten 

var två personer tror jag det stod. (Allmänt skratt) Bara så ni inte missförstår. Okej! Ehmm. 

Jag ska ge ett exempel. Ja, vad säger du? 

Flicka Det är så här vissa ord… 

Läraren ja! Det finns vissa ord som gör det. ”Emellertid”. ”det är även så att”, ”dessutom” 

och så vidare. Sedan kan man göra det så att man har två stora delar som hänger ihop. Och då 

kan man göra ännu mer av det. Nu tänker vi oss att vi talar om boken 1984. Kommer ni ihåg 

boken 1984?  

Flicka Nä. 

Lärare Du minns inte..?  

Flicka Har vi läst den? 

Lärare Nä, men… (blir avbruten av tjej) 

Flicka Jag har läst den på engelska 

Lärare OOH…  (Allmänt fnitter) Öh… Den ingick i… Jag förstår att ni har glömt det. Att ni 

har hunnit förtränga… Jag menar inte så, med tanken på resultatets skull. Men den var med på 

nationella provet. Början av 1984 var med på nationella provet.  

Pojke Läsförståelsen? 

Lärare Öh… Det var både och. Ja! Man kunde få välja. Det var Winston som började skriva 

dagbok och han var bevakad. Hur som helst! Jo! Den boken.. Det viktigaste nu är inte vad den 

handlar om utan först är den någon som pratar om övervakning i den här boken. Okej. Boken 

pratar om övervakning. Och sedan vill man byta tema i boken och prata om nyspråk istället. 

Då kan man naturligtvis göra så här: ”Det var allt om övervakning. Punkt. Nu ska jag prata 

om nyspråk.” Det kan man ju naturligtvis säga. Det blir en tydlig övergång. Det är ju helt rätt. 

Men snygg? Nja… Om vi ska göra den snygg, liksom så här Smack! (pussar med läpparna) 

Belle! (med italiensk brytning) Då ska vi titta på det här. Så här: ”I 1984 är alltså övervakning 

monumental. Den sträcker sig inte bara in i människors arbete och hem, utan den tränger även 

in i människornas inre, i deras språk. I 1984 har regimen skapat ett språk som kallas nyspråk. 

Det bla, bla, bla…” Ser ni övergången här? Hur man nästan inte märker att man går över? 

Förrän man gått över? Man har pratat om övervakningen och så kopplar man ihop det med 

nyspråk. De två ämnena kopplas ihop. I det att övervakningen… ja… den sträcker sig inte 

bara in i människors arbeten, det har vi ju pratat om tidigare. …Utan den tränger även in i 

människornas inre, i deras språk. Och helt plötsligt så har vi kommit till ett nytt ämne fast vi 

liksom har nananana fram det. Förstår ni? Det är liksom ingen klumpig övergång utan den 

liksom bara flyter på och helt plötsligt så har vi kommit in på ett nytt ämne. Man kopplar ihop 

de två. Så kan man koppla ihop ämnena så att det blir en snygg övergång så är det det allra 

bästa. Men, som sagt...: tydlig övergång funkar också ganska bra. Ja! 

Flicka Jag kommer ihåg när jag läste den där boken att jag hade lite problem att förstå det där 

andra… vad händer nu? 

Läraren Det här var inte i boken ska jag säga. I och för sig. Det här är ett tal om det. 

Flicka Jaha 

Läraren Ja.  

Flicka men då så. 

Läraren Det är nån som berättar om boken. Hehe 

Flicka jag vet att det var någonting i alla fall som jag hakade upp mig på. Och liksom…vad 

händer nu?  
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Läraren Jag kan inte säga att George Orwell var den som gjorde det enkelt. Men det här var 

talet om det.  

Flicka ja… 

Läraren Så! Det här var lite tips och jag kommer lägga ut det här på plattformen. (Gör ett 

roligt uttal) Fnitter 

Yes! Det heter så, om det är några frågor. Eh… Så knyt ihop olika delar är ett tips. Ett annat 

tips är att gör personen till din. Jag tycker det är jätte viktigt att ni tänker på det. Go all in! Var 

lite galen! Ta risker när det gäller det faktamässiga och de olika grejerna. Och var ute i god 

tid. Och det var mina tips för att göra mitt innehåll intressant. En fråga? 

Pojke Jag vill bara säga att jag tycker att du missat en viktig punkt. 

LärareYes! Det har jag säkert gjort.  

Pojke …och det är att försöka göra det roligt för dig själv att göra talet och… 

Läraren Hur då? Berätta! 

Flicka Det stod ju väl… 

Pojke Jo, om du typ tycker att det ska bli kul att framföra det. Det är nästan som… Och 

istället för att vara nervös innan eller nåt sådant där så vill du göra det, du ser fram emot et 

istället för att, för att inte så här typ: nej! Utan bara: yes! Nu ska jag få göra det här! 

Läraren Visst! Och det är precis det jag velat säga. Men du har helt rätt. Alltså, jättebra! Om 

man tänker mer när man står här på att nu ska jag få berätta om den här personen än på gud 

vad läskigt, alla tittar på mig, vad jobbigt det här ska bli… då har man ju verkligen fåt 

entusiasmen och då… Alla bara måste få veta det här! Det är ju bara så, det här är mitt 

uppdrag i livet att få berätta om det här! Hehe Då har man nått långt och då brukar det ofta gå 

jättebra. 

Pojke Det hänger ju också ihop med positivt tänkande innan, liksom 

Lärare Det är klart. 

Pojke …att man tänker så här även fast man kanske inte tycker det är det roligaste ämnet så… 

Man tänker alltid… Om det är ett prov eller så och man fastnar.. Nej! Jag kommer klara det 

här!  

Läraren Det spelar roll, det gör det. Det är bara så.  

Pojke Fast man inte tror det. Du kan ju fråga en del här inne som bar: vi klarar det 

tillsammans! Det känns så!  

Läraren Javisst. Det spelar viss roll. Så helt klart att typ ingen gnäll över ämnesval utan bara: 

Det här är det bästa jag vet! Ni kunde göra det roligt med häftapparater och lysrör då kan nu 

sjutton göra det om spännande entreprenörer också. Så där ja. Då var vi klara. Men min del av 

det hela. Nu får ni… När ska vi sluta..? 

Flicka 12.20 

Lärare 12.20! Då hinner ni komma igång och fortsätta och jag finns här för hjälp och är det 

någon som vill gå och jobba någonannanstans så går det bra. Det är inget jag kommer bli 

upprörd över. Men jag finns här. Använd gärna tiden bra.   
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