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Innehåll: 

Undersökningens syfte var att ta reda på hur det offentliga talutrymmet fördelar sig i 
klassrummet för de tidigare åren, för läraren, men även för hur det fördelar sig mellan flickor 
och pojkar. Undersökningen syftar även till att belysa på vilket sätt som eleverna fått/tagit 
ordet på den offentliga nivån i klassrummet och vid hur många tillfällen som läraren har 
vidareutvecklat svaret med sina elever vid dessa tillfällen. Samt även hur lärare och elever 
uppfattar att det offentliga talutrymmet fördelar sig i klassrummet för de tidigare åren.  
 
Metoden består av observationer och ljudinspelningar i klassrummen i åk 1, 3 och 5. Jag har 
även utfört intervjuer av de tre berörda lärarna och av tre flickor och tre pojkar från varje 
klass.  
 
Resultatet visar att läraren talar i cirka 54-78 % av den offentliga taltiden, deras uppfattning 
låg på cirka 50-60 %. Tidigare forskning visar att det oftast är pojkarna som dominerar det 
offentliga talutrymmet i klassrummet. Det gör de även i denna undersökning men med små 
tidsmarginaler. Den tidigare så kallade tvåtredjedelsregeln, där läraren talar i tvåtredjedelar av 
lektionstiden och pojkarna i tvåtredjedelar av elevtiden, verkar tyvärr stämma ganska väl 
överens med verkligheten fortfarande. Dock inte i åk 5 då det rådde omvända förhållanden vid 
elevtiden. 
 
Lärarnas och elevernas uppfattning om hur det offentliga talutrymmet skulle fördelas stämde 
inte alltid med verkligheten. Läraren i åk 5 trodde att flickorna skulle dominera, men det 
visade sig att det var pojkarna som gjorde det även om det var med väldigt liten tidsmarginal. 
 
Det är läraren som har makten över det offentliga ordet i klassrummet. Det är hon/han som 
fördelar ordet och ser till att gällande regler följs. Det är därför viktigt att läraren fördelar 
ordet rättvist och skapar ett positivt klassrumsklimat!  
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1. Inledning 
 
Ett vanligt mönster för replikväxlingar under lektionerna i skolan är att läraren frågar, att en 

elev svarar och att läraren sedan tar ställning till svaret. Elevtalet får då mycket mindre 

talutrymme än lärarens. I många böcker och examensarbeten hänvisas det till den så kallade 

”tvåtredjedelsregeln”.  I Einarssons och Hultmans bok God morgon pojkar och flickor (1984) 

står det så här: 

 
Det drag som allra mest karakteriserar klassrummet som språkmiljö är att läraren inte bara styr ordet utan också 
talar själv den största delen av tiden. Man talar ibland om tvåtredjedelsregeln för fördelningen av taltiden i 
klassrummet och syftar då på att läraren normalt svarar för ungefär två tredjedelar av det som sägs på offentlig 
nivå under en lektion. (Einarsson & Hultman 1984:82)  
 

För att kunna delta muntligt i samhällslivet och våga uttrycka sig offentligt, krävs talträning i 

olika offentliga sammanhang. Det mesta av den talträningen för barn och ungdomar sker i 

skolan, men hur mycket talträning får egentligen varje elev? Som framtida lärare tycker jag att 

det är viktigt att låta eleverna tränas i att våga uttrycka sig muntligt, så att de kan delta i en 

diskussion och kommunicera med andra i offentliga sammanhang. De ska kunna framföra sin 

egen åsikt, kunna förklara och argumentera. Men de ska även kunna lyssna på andra, så att de 

både nu och senare i livet ska kunna och våga delta i den offentliga debatten i samhället. Det 

måste vara varje lärares uppgift att främja god talförmåga hos alla sina elever, oavsett kön. 

Eftersom flertalet av dessa tidigare undersökningar har utförts för många år sedan skulle jag 

vilja undersöka hur det offentliga talutrymmet fördelar sig i klassrummet för de tidigare åren, 

idag år 2007. Det första steget i att kunna arbeta med elevernas talträning i klassrummet är att 

bli medveten om hur det offentliga talutrymmet faktiskt fördelar sig. 

 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Mitt syfte med det här examensarbetet är att undersöka hur stor del av det offentliga 

talutrymmet som läraren står för i klassrummet för de tidigare åren. Jag vill även se hur stor 

del av den offentliga talaktiviteten som eleverna står för. Särskilt intressant är om det går att 

utläsa någon skillnad, gällande den offentliga talaktiviteten mellan könen? Jag syftar även till 

att undersöka hur ofta som läraren vidareutvecklar svaren med sina elever och även här vill 

jag se om det finns någon skillnad mellan flickor och pojkar. Jag kommer också att undersöka 

på vilket sätt som eleverna får/tar ordet på den offentliga nivån i klassrummet för de tidigare 

åren. Jag kommer att använda mig av en liknande metod som Einarsson och Hultman använde 
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sig av i God morgon pojkar och flickor (1984) för att sedan kunna jämföra resultaten från min 

och deras undersökningar. Mer om metoden finns beskrivet under Metodkapitlet. Jag vill även 

kunna jämföra hur lärarnas och elevernas uppfattningar om hur det offentliga talutrymmet 

fördelar sig i klassrummen för åk 1, 3 och 5 mot mitt resultat i undersökningen. 

 

Frågeställningar 

• Hur stor del av det totala offentliga talutrymmet i klassrummen står läraren för i åk 1, 

3 och 5? 

• Hur fördelar sig talaktiviteten i det offentliga talutrymmet mellan flickor och pojkar i 

klassrummen för åk 1, 3 och 5 och hur ofta vidareutvecklar läraren svaren med dessa 

elever? 

• Hur ofta vidareutvecklar läraren svaret med flickorna och pojkarna i åk 1, 3 och 5? 

• Tar eleverna ordet själva eller fördelar läraren ordet på den offentliga nivån i 

klassrummen?  

• Hur uppfattar lärare och elever att det offentliga talutrymmet fördelar sig i 

klassrummen? 

 

2. Bakgrund 
Detta kapitel handlar kortfattat om skolans historia och om vilka riktlinjer som finns att följa i 

läroplanen gällande talutrymme. Det går också att läsa om några centrala begrepp som kan 

vara bra att ta del av innan läsningen om jämställdhet mellan könen i ett samhällsperspektiv 

och om genusteorier.  

 

2.1 Ett skolhistoriskt perspektiv 
 
Tallberg-Broman, Rubenstein Reich & Hägerström ger i sin bok Likvärdighet i en skola för 

alla (2002), en historisk bakgrund till dagens skolsamhälle. Jag vill med ett referat av denna 

historiska överblick påminna om att det inte är särskilt länge sedan som flickorna 

välkomnades in i det svenska skolsystemet. 

 

De tidiga skolformerna som katedralskolor, klosterskolor, trivialskolor, gymnasier och 

läroverk var starkt förknippade med kyrkan. Det var män som undervisade och huvudämnena 

bestod oftast av latin och kristendom, en form av prästutbildning. Så småningom utvecklades 
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nya skolformer också för flickor. Men det var av yttersta vikt att upprätthålla genusgränserna. 

Det ”manliga” skulle vara manligt och hållas åtskilt från det ”kvinnliga”, i fråga om ämnen, 

möten, fackföreningar, kollegier och ”de manliga rummen” på skolorna. 

 

Under 1700-talet började det växa fram olika privatskolor för både flickor och pojkar i de 

större städerna. Framförallt uppfördes dessa för att möta den växande medelklassens behov. 

Men män undervisade pojkar och kvinnor undervisade flickor. Under hela 1800-talet startades 

många flickskolor av olika slag. Där kunde kvinnor både undervisa och vara föreståndarinnor. 

Oftast var det kvinnor som var initiativtagare till dessa skolor och skolorna fick sitt namn efter 

dessa, som Sandströmska, Wallinska och Kjellgrenska. Under 1860-talet utvecklades en 

utbildning för kvinnor som skulle undervisa i dessa skolor. Utbildningens namn var Statens 

högre lärarinneseminarium. Det var först efter detta som staten startade en ”normalskola för 

flickor”. Det var många som under hela 1800-talet påtalade behovet av att flickor skulle få 

tillträde till läroverken, men Riksdagen ansåg inte att detta var statens angelägenhet. Under 

1870 talet började dock staten stödja ett fåtal lokala flickskolor och vid mitten av 1880-talet 

fanns det upp mot ett 60-tal flickskolor som bland annat drevs av staten. De ämnen som man 

undervisade i skilde sig väsentligt åt från läroverkens, de var mer praktiskt utformade och 

flickskolorna var dessutom examensfria. 

 

Från katedralskolor utvecklades skolformen till läroverk avsedda för privilegierade pojkar. De 

startades av den katolska kyrkan och fördes senare över till staten, men kyrkan behöll ändå 

makten över innehållet i undervisningen. År 1828 skapades flera olika utbildningsmöjligheter 

såsom realskola och klassisk utbildning. Under hela 1800-talet skapades nya förändringar i 

skolvärlden, men det kvarstod ändå att skolan var till för pojkar, främst från de borgerliga 

skikten och med manliga lärare. Det var endast några få som hade möjlighet att gå i skolan, 

cirka 1 % av 400 000 barn, det vill säga ca: 4 000 pojkar. Denna lilla skara blev efterhand 

större, men eleverna var fortfarande utvalda på könsmässiga och klassmässiga grunder. De 

räknades som framtidens maktherrar, och det ansågs vara en förnäm uppgift att forma dessa 

elever. Utbildningen och lärarna hade hög status. Det låg i statens intresse att få fram en grupp 

elitpojkar som kunde vara med och styra samhället. Här fanns ett köns- och klassrelaterat 

mönster som gav den manliga läraren hög status. Inom läroverken skulle pojkarna uppfostras 

till män. Denna uppgift kunde endast utföras av män med goda ämneskunskaper. Så sent som 

1914 motsatte sig Lärarnas Riksförbund att kvinnor utnämndes till lektorer och adjunkter vid 

de allmänna läroverken.  
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Först 1842 startade den allmänna folkskolan i Sverige. Fram till dess var det ett fåtal barn som 

gick i skolan under olika former. De statliga anslagen var små. Lärarna undervisade mycket 

stora barngrupper på upp till 150 barn per grupp. För att hantera det stora barnantalet så 

försökte lärarna arbeta med barnen på olika sätt genom att till exempel låta flickorna och 

pojkarna komma till skolan varannan dag, eller att bara låta pojkarna få gå i skolan. Först vid 

sekelskiftet 1900 hade folkskolan plats för att ta emot alla de barn som inte gick i andra 

skolor. Lärarna som arbetade där hade ofta osäkra anställningar, barnen var oftast fattiga och 

statusen på lärararbetet hängde tydligt ihop med vilka elever som man undervisade. 

 
Först vid 1860-talet kunde kvinnorna få möjlighet att bli folkskollärarinnor och få en statlig 

tjänst. Men kvinnorna ansågs inte behöva så mycket pengar, de fick betalt genom den så 

kallade ”behovsprincipen”, det vill säga att de fortfarande ansågs bli försörjda av sina män 

och därmed inte behövde så mycket pengar. Så de fick mycket lägre lön än de manliga 

lärarna. Följden av det blev att de blev väldigt intressanta för arbetsgivaren. Om man ser till 

de senaste decennierna så har feminiseringen fortsatt, särskilt för de lägre årskurserna, där 

andelen kvinnliga lärare låg på cirka 97 % år 2002. En stor förändring är dock att kvinnorna 

börjar arbeta mer och mer med de äldre eleverna och söker sig till högre tjänster. 1970 var 

endast 6 % av kvinnorna anställda som rektorer och 25 år senare utgjorde de hälften av 

rektorsgruppen. Så den tidigare manliga dominansen på lärarsidan börjar bli mer och mer 

kvinnlig under de senaste decennierna. Genom reformen 1927 fick flickorna tillträde till högre 

allmänna läroverk samt möjlighet att där avlägga examen. 1957 tillsattes en expertgrupp för 

att utreda flickskolans ställning i utbildningssystemet. Den ville att flickskolan skulle behållas 

med tanke på de unika värden som utvecklats där, såsom pedagogik, språk och praktisk 

betoning i många ämnen. Dock avskaffades flickskolan 1962 då tiden var inne för en 

gemensam grundläggande skola för alla barn. I de utredningar som man utförde strax innan 

1962 diskuterades könskillnadernas betydelse i skolan. De ansågs då inte vara så stora att det 

motiverade till olika undervisningsformer för flickor och pojkar utan samundervisningen 

slogs fast.  

 

Genom denna historiska överblick kan man utläsa den underordning som flickor haft i det 

svenska skolsystemet gentemot pojkarna. Det finns dessutom flera forskare som Tallberg- 

Broman och Einarsson som påtalar att förutom att pojkarna ofta dominerar det offentliga 

talutrymmet så får de även fler följdfrågor vilket gör att flickorna upplever att pojkarnas svar 
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är mer korrekta och intressantare. Det blir på så vis ändå svårare för flickorna att försöka få 

och behålla ordet.  

 

2.2 Styrdokument 

 
I läroplanen (1994) står det följande under rubriken ”En likvärdig utbildning” 

 

Skolan skall aktivt och medvetet främja kvinnors och mäns lika rätt och möjligheter. Det sätt 
på vilket flickor och pojkar bemöts och bedöms i skolan, och de krav och förväntningar som 
ställs på dem, bidrar till att forma deras uppfattningar om vad som är kvinnligt och manligt. 
Skolan har ett ansvar för att motverka traditionella könsmönster. Den ska därför ge utrymme 
för eleverna att pröva och utveckla sin förmåga och sina intressen oberoende av 
könstillhörighet. (Lpo94:4) 
 

För mig innebär en likvärdig utbildning att skolans resurser, bland annat talutrymme ska 

fördelas jämlikt mellan könen och att varje elevs ambitioner, talanger och intressen ska tas 

tillvara oavsett vilket kön eleven har. I boken från Myndigheten för skolutveckling Hur är det 

ställt? Tack, ojämnt! (2003) kan man läsa om att lärare ofta har olika förhållningssätt till 

flickor och pojkar och deras olika beteenden. Till exempel visar de flesta lärare en större 

tolerans inför talföra pojkar än talföra flickor. Det är viktigt för skolans personal att vara 

medveten om vilka strukturer som styr i samhället och försöka frigöra sig från dessa, så att 

alla elever vågar ta till orda i klassrummet. För om inte flickor och pojkar får samma träning i 

att tala i klassrummets offentlighet, så får de inte heller samma möjligheter för kommande 

studier och yrkesval.  

 

Under rubriken ”Mål att sträva mot” kan man i läroplanen läsa att ”Skolan skall sträva efter 

att varje elev lär sig att lyssna, diskutera, argumentera och använda sina kunskaper” (Lpo 

94:12). Detta kan kopplas till elevernas talutrymme, men det är också värt att lägga märke till 

att det inte enbart handlar om att tala. Det handlar också om att lyssna, något som jag inte 

behandlar i mitt arbete.  

 

Detta kan man också läsa om, under rubriken ”Mål att uppnå i grundskolan” där det framhålls 

att: ”Skolan ansvarar för att varje elev efter genomgången grundskola behärskar det svenska 

språket och kan lyssna och läsa aktivt och uttrycka idéer och tankar i tal och skrift ”. (Lpo 
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94:12) Här kan man fråga sig hur alla elever ska få en chans till detta om det är så att läraren 

eventuellt låter en eller flera elever dominera i klassrummet?  

Under rubriken ”Riktlinjer” framkommer att ”Läraren skall se till att alla elever oavsett kön 

och social och kulturell bakgrund får ett reellt inflytande på arbetssätt, arbetsformer och 

undervisningens innehåll” (Lpo 94:14). Om läraren inte är medveten om hur det offentliga 

talutrymmet fördelar sig i klassrummet så finns det en risk för att vissa elever inte får samma 

chans till att påverka arbetssätt och ta till sig undervisningens innehåll och att vidareutveckla 

sina kunskaper. De kan också bli hämmade inför att vara delaktiga i viktiga diskussioner.  

 

Vi kan också läsa under ”Riktlinjer” att ”Alla som arbetar i skolan skall organisera och 

genomföra arbetet så att eleven får stöd i sin språk- och kommunikationsutveckling” (Lpo 

94:15).  

 

Det står också under rubriken ”Riktlinjer” att ”Läraren skall verka för att flickor och pojkar 

får ett lika stort inflytande över och utrymme i undervisningen” (Lpo 94:15). Det gäller för 

läraren att läsa av elevernas talaktivitet med jämna mellanrum så att alla elever får 

färdighetsträning i att uttrycka sig på offentlig nivå i klassrummet.  

 
 

2.3 Definitioner av centrala begrepp 

 
Offentligt talutrymme i klassrummet avser det som eleverna säger högt till alla i klassen och 

som är menat att alla ska höra och lyssna till. Till en mer privat sfär räknas det som eleverna 

säger till en eller flera kamrater bredvid sig eller det som är menat till en eller flera enskilda 

elever en bit bort i klassrummet. 

 
Tallberg, Broman (2002) beskriver genus som resultatet av uppfostran och föreställningar 

som kännetecknas av dominans- och underordningsmönster mellan könen. Begreppet står för 

beteenden, egenskaper, sysslor med mera som inte är biologiskt givna utan socialt och 

historiskt konstruerade. Genus innebär också att alla individer är olika beroende på situation, 

plats och sällskap men inom vissa gränser. Det beskriver även maktrelationen mellan män och 

kvinnor. Det tar också fasta på vad som anses vara kvinnligt och manligt, pojkaktigt och 

flickaktigt relaterat till olika sammanhang som återskapas i ett hierarkiskt och könsåtskiljande 

mönster. Dessa egenskaper och relationer skapas och formas och hålls vid liv av alla aktörer i 
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samhället. Här är skolan och lärarna betydelsefulla i formandet av genus. Lärarna bidrar hela 

tiden till konstruerandet av ”pojke” och ”flicka” i sina grupper och av sig själva som 

”kvinna/man”. 

 
Einarsson skriver i sin bok Språksociologi om genus (2004:180) bland annat att den första 

frågan som alla ställer sig vid nyheten om ett nytt människoliv lyder: ”Vad blev det?” Med 

den frågan menar vi att vi vill veta om det blev en pojke eller en flicka, för att därmed börja 

skapa olika förväntningar på barnet. Dessa går då i olika riktningar beroende på vilket svar vi 

får. De förväntningar och attityder som vi har, gör att vi då särbehandlar barnen från första 

stund. Vi namnger dem, talar till dem, tolkar dem, tar i dem och klär dem därefter på olika 

sätt. Vi börjar konstruera barnets genus. Han menar också att barn anpassar sig efter olika 

könsstereotypa förebilder och efter omgivningens förväntningar, helst vill de inte avvika allt 

för mycket från det som framstår som det normala. 

 

Svaleryd (2002) förklarar jämställdhet med att alla människor ska ha samma rättigheter, 

skyldigheter och möjligheter oavsett könstillhörighet. I skolverksamheten medför det att 

elevernas möjligheter inte ska begränsas av genusroller och att läraren aktivt måste observera 

hur det offentliga talutrymmet fördelar sig och eventuellt arbeta med att få 

klassrumssituationen mer jämställd, även om det känns som att verksamheten allmänt 

fungerar bra. Det kan ju vara så att de flesta av eleverna har anpassat sig efter de 

förväntningar som de känner av att vi har på dem som flickor och pojkar och att en eventuell 

snedfördelning därför kan uppfattas som normal. 

 

Jämlikhet innebär enligt Svaleryd (2002:36) att alla människor har lika värde oavsett kön, 

etnicitet, religion och social tillhörighet. 

 

 

2.4 Jämställdhet mellan könen i ett samhällsperspektiv 

 
Buregren (2006) skriver vidare om kvinnokämpen Simone de Beauvoir att hon på sin tid 

(1908-1986) var med och kämpade för kvinnors rättigheter i Frankrike. Hon tyckte att det var 

viktigt att också kvinnorna skulle få vara fria och oberoende. I Det andra könet (1949/2002) 

beskriver hon hur kvinnorna från början har varit de som har stannat hemma och tagit hand 

om barnen och elden, medan mannen har skyddat dem från rovdjur och skaffat mat. Samtidigt 
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har männen också haft makten i de flesta andra sammanhang i samhället, och på det viset har 

det varit i årtusenden. Inte konstigt, skriver hon, att vi tror att det är medfödda skillnader 

mellan könen. Men det bästa med det är ju att det här är något som man kan göra något åt, 

traditioner som människan själv har skapat kan man ändra på. Så det är värt att fortsätta 

kämpa för att alla ska kunna bli helt fria och oberoende till slut, menar hon. Så sent som 1921 

fick kvinnorna rösträtt i Sverige. Som Buregren uttrycker det så var det en stor seger för 

kvinnorörelsen. Hon menar att om man inte får vara med och höras och synas och uttrycka sin 

åsikt om saker och ting så får man inte vara med och bestämma i samhället och då räknas man 

inte!   

 

Kampen för kvinnors och mäns lika rättigheter och skyldigheter angår oss alla och 

utvecklingen går sakta framåt mot ett mer jämställt samhälle. För att fortsätta den 

utvecklingen krävs att vi inom skolan kritiskt granskar vårt förhållningssätt och vår 

verksamhet. Först vid 50-talets början fick flickor möjlighet till samma yrkesförberedande 

utbildning som pojkar. Trots ökad jämställdhet idag så har oftast kvinnorna det största 

ansvaret för hem och barn plus den yrkeskarriär som de har valt.  

 

Svaleryd skriver i Genuspedagogik (2002) att man vid olika jämställdhetsarbeten ofta utgår 

ifrån mannen som norm, det vill säga att mannen uppfattas som fullkomlig och inte behöver 

förändras. Man arbetar ofta på att kvinnor ska kunna få det lika bra som män och för att 

flickor ska bli mer jämställda med pojkar, så att de också får samma utrymme som de. Ibland 

diskuteras det om hur vi i vårt samhälle ska få fler flickor till att söka sig till mer 

mansdominerade utbildningar och arbetsplatser, men sällan hur pojkarna ska få mer del av 

traditionellt kvinnliga områden. Oftast ser man flickor som mer underordnade pojkarna och 

det hela ses som ett problem för tjejerna. Denna ojämna maktbalans är emellertid inte bara 

flickornas problem, utan jämställdhet är viktigt för båda könen. 

 

Flickor och pojkar, kvinnor och män speglar sig ständigt i jämförelse med varandra för att 

bilda sig en uppfattning om sig själva och omvärlden. Därmed spelar det även en stor roll för 

hur vi i skolan möter och påverkar eleverna i hur de kommer att uppfatta sig själva och hur de 

kommer att se på sig själva i relation till det motsatta könet. Men även för vilka möjligheter, 

rättigheter och skyldigheter som det eventuellt kan ge dem. Jag ser helst att både flickor och 

pojkar ska få hjälp med att kritiskt granska sin verklighet och få stöd och uppmuntran i att 

våga stå för sina åsikter och intressen, även om dessa anses som annorlunda, kvinnliga eller 
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manliga. Tänk vad tråkigt om vi alla var helt lika. Och av vilken anledning skulle några få stå 

tillbaka på grund av traditionsenliga mönster om intresse och talang finns för utveckling inom 

ett visst område? Vi behöver sannerligen fler perspektiv inom de flesta områden i samhället 

för en vidare utveckling, och om några inte vågar göra sig hörda saknas dessa röster i 

framtidsutvecklingen.  

 

 

2.5 Genusteorier 
 
Enligt Yvonne Hirdman i Genussytemet – reflexioner kring kvinnors sociala underordning 

(1997) är kvinnors och mäns roller i samhället något som de själva skapar och som är 

föränderligt. Då man i ett historiskt perspektiv alltid har utgått från mannen som norm så blir 

kvinnligt på det sättet det som skiljer sig åt från mannen. Hon förklarar vidare att man i varje 

samhälle och i varje tid har ett osynligt kontrakt mellan män och kvinnor, om hur vi ska vara 

och bete oss mot varandra. Dessa ”genuskontrakt” som hon kallar dem är oftast väldigt 

konkret utformade i olika nivåer för hur män och kvinnor ska vara mot varandra, i 

kamratskap, i äktenskap och i arbete. Dessa kan brytas ner och beskrivas ner i minsta detalj 

över hur de ska klippa sitt hår, förföra varandra, vad de ska bära för kläder, vad de förväntas 

säga och så vidare. I sin bok Genus – om det stabilas föränderliga former (2003) skriver 

Yvonne Hirdman att vi som människor styrs och påverkas av inlärda tankemönster om hur 

man ska vara som man och kvinna och att dessa mönster hela tiden är förändringsbara. Detta 

kan gälla tankemönster och beteenden men även vara förknippat med olika maktstrukturer i 

till exempel arbete och politik eller i förhållningssätt till mat, hem, arbete och kläder. Många 

andra forskare har sedan byggt vidare på Hirdmans teori. 

 

Buregren skriver i sin bok Lilla feministboken (2006) om Simone de Beauvoir som var filosof 

och kämpade i hela sitt liv för extistenstiella frågor och för att människor skulle få vara helt 

fria och oberoende. Hon skrev en bok, Det andra könet (1949/2002) som handlar om varför 

män har mer att säga till om än kvinnor och vad det urgamla kvinnoförtrycket kan bero på. I 

den boken skrev hon ett citat som hon blivit berömd för och som egentligen kan ses som en 

kort sammanfattning av hela hennes bok ”Man föds inte till kvinna man blir det”. Med det 

menar hon att könet är mest ett påhitt, det vill säga att den enda skillnaden på nyfödda flickor 
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och pojkar är det som syns utanpå. Inget mer. Det som de flesta tror är typiskt för tjejer och 

killar är egentligen gamla traditioner som vi för vidare utan att tänka oss för. 

 

  

3. Tidigare forskning om talaktivitet, språk och kön i skolan. 
 
Att tala på offentlig nivå i klassrummet innebär i detta sammanhang, som tidigare nämnts, att 

tala till alla i klassen. Bergöö & Rösler Roseberg (1986) och Einarsson & Hultman (1984) har 

utvidgat ”tvåtredjedelsregeln” (se s.3 om ”tvåtredjedelsregeln”) till att gälla även fördelningen 

mellan elevernas kön. Av den tredjedel som återstår när läraren har sagt sitt, så är oftast två 

tredjedelar fördelat till pojkarna och en tredjedel till flickorna. Alla flickor är inte lika och inte 

alla pojkar heller, utan talaktiviteten är olika fördelad mellan de enskilda individerna i 

klassrummet, även om man ofta kan se vissa generella mönster. Einarsson & Hultman skriver 

vidare i sin bok God morgon pojkar och flickor (1984) att det brukar finnas ett litet antal 

elever i varje klass som pratar ganska mycket. Det brukar vara tre eller fyra pojkar och en 

eller ett par flickor. Majoriteten av eleverna säger ganska lite under en skoldag på offentlig 

nivå. I många fall blir det inte mer än någon eller några meningar på förmiddagen och kanske 

bara något enstaka ord på eftermiddagen eller tvärtom. Så finns det en liten grupp som 

praktiskt taget aldrig säger någonting på offentlig nivå. Den gruppen brukar bestå av fyra till 

fem flickor och eventuellt någon pojke i varje klass. Det som författarna har skrivit om här är 

naturligtvis den del av lektionen då det talas och inte hela lektionstiden eftersom en del av 

tiden även ägnas åt annat än tal, till exempel åt tyst individuellt arbete.  

 

Einarsson & Hultman har gjort en rad olika undersökningar om talaktivitet i klassrummet. Jag 

har valt att redovisa tre av dessa undersökningar, som är relevanta för min frågeställning. 

Österskolans åk 1 ligger i ett gammalt arbetardistrikt. Klassen har tio flickor och tio pojkar. 

Talaktiviteten mättes under en matematiklektion i helklass. Det totala antalet ord var 3 787 

stycken. Av dessa stod läraren för 3 316 ord och eleverna för 471. Läraren stod därmed för 85 

% utav talutrymmet under denna lektion och eleverna för 12 %. Av dessa 12 % stod pojkarna 

för 59 % av elevorden och flickorna för 41 %. Författarna ställde sig frågan, om det kunde 

vara så att flickorna kom bättre till tals om elevantalet var mindre? De gjorde därför en 

liknande undersökning i halvklass. Det totala antalet sagda ord blev då 3 755 stycken. Av 

dessa stod läraren för 3 014 och eleverna för 741. Det vill säga att läraren pratade till 80 % av 
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lektionen och av återstående 20 % pratade pojkarna 63 % och flickorna 37 %. Lillbys åk 1 

ligger i ett idylliskt samhälle på landsbygden. Klassen har tio flickor och tio pojkar. Under två 

helklasslektioner yttrades 5 213 ord. Av dessa stod läraren för 90 %. Pojkarna svarade sedan 

för 76 % av elevorden och flickorna för 24 %. Blandskolans år 5 har elever från både 

villaområden och höghusbebyggelse. Klassen har elva pojkar och tolv flickor. Under en Oä-

lektion yttrades 3 680 stycken ord. Av dessa stod läraren för 75 % och eleverna för 25 %. 

Pojkarna svarade för 78 % och flickorna för 22 % av elevorden. Einarsson & Hultman (1984) 

sammanfattar sina undersökningar med att det verkar som att det finns ett grundmönster för 

pojkars och flickors talaktivitet i klassrummet, oberoende av undervisningsstil och 

klassrumsatmosfär. Det är de dominanta pojkarna som tar ordet. Författarna konstaterar också 

att pojkarna säger de flesta av orden och de ingår i flest replikväxlingar. Av samtliga 

replikväxlingar på offentlig nivå under en lektion i samhällskunskap i Blandskolans år 5, (154 

st.) så deltar pojkarna i dubbelt så många (102 st.) replikväxlingar som flickorna (52 st.). De 

provade också att undersöka om det kan vara så att talaktiviteten varierar beroende på vilket 

ämne som diskuterades. De antecknade på vilket sätt som eleverna fått eller tagit ordet under 

tre olika lektioner i matematik, engelska och svenska. Förkortningarna som används står för 

följande: 

LM = Eleven får ordet av läraren efter handuppräckning. 

LU = Eleven får ordet av läraren utan att ha gjort någon markering för att få ordet. 

EM = Eleven får ordet av läraren efter att eleven har markerat att han/hon vill säga något utan 

att läraren först har ställt en fråga. 

EU = Eleven tar ordet utan att markera. 

 

Replikinitativ under tre lektioner i matematik, engelska och svenska: 

 

LM LU EM EU Totalt 

Matematik pojkar 13 5 3 6 27 

flickor 5 6 0 0 11 

Engelska pojkar 27 0 0 1 28 

flickor 39 0 4 4 47 

Svenska pojkar 29 8 4 5 46 

flickor 25 5 7 0 37 

 

 13



Av tabellen framgår att flickornas talaktivitet ökar under svensk- och engelsklektionen 

(Einarsson & Hultman 1984). 

 
I examensarbetet Varför tystnar flickor i skolan? (1995) av Ulla-Britt Karlsson står det att 

Nilsson (1994) skriver att pojkarna får ordet tre gånger så ofta som flickorna och att de flesta 

gångerna så är det läraren som ger dem ordet. Nilsson säger vidare att oftast så svarar 

pojkarna dessutom fel på frågan och då vidareutvecklar läraren svaret med dem.  

(Karlsson, U 1995). 

 

Guldbrandsen berättar i sin bok Är skolan till för Karin eller Erik?  (1994) om hur hon själv 

försökte undersöka hur talutrymmet fördelade sig mellan flickor och pojkar i hennes klass 3. 

Hon lät en kollega föra anteckningar över det talutrymme som hon gav till pojkarna och 

flickorna, men trots att hon ansträngde sig för att göra det rättvist visade observatören vid 

flertalet tillfällen att pojkarna fick svara på fler frågor och komma fram till tavlan fler gånger 

(Gulbrandsen, J 1994). 

 

 Maria Wester har i sin tiopoängsuppsats Tysta och talaktiva elever (1999) undersökt den tid 

för talutrymme i klassen som eleverna själva förfogar över. Hon gör observationer i en klass i 

åk 4 och 8. Lektionens längd är i båda fallen 40 minuter. I fyran går det fyra pojkar och 

fjorton flickor och i åttan tolv pojkar och åtta flickor. Hon mäter taltiden i minuter och 

sekunder. I åk 4 talar läraren 19 minuter och 3 sekunder, pojkarna 45 sekunder och flickorna 

35 sekunder och i åk 8 talar läraren 13 minuter och 40 sekunder, pojkarna 2 minuter och 40 

sekunder, och flickorna 51 sekunder. Om man slår ut pojkarnas taltid i åk 4, på antalet elever 

talar varje pojke 11,25 sekunder och varje flicka 2,5 sekunder. Om man slår ut pojkarnas 

taltid i åk 8 på antalet elever talar varje pojke i 13,3 sekunder och varje flicka i 6,4 sekunder 

(Wester, M 1999). 

 

Bergöö & Rösler Rosenberg har skrivit Flickor i tvåsamhet och pojkar i gäng - om kön, 

socialisation och språk (1986). De sammanfattar att pojkarna dominerar i klassrummet. Det är 

de som talar mest. I de lägre klasserna ingriper läraren både positivt och negativt mot 

pojkarna. Positivt genom att kommentera och bygga vidare på det pojkarna säger. Negativt 

genom att tillrättavisa och kritisera. Ju högre upp i klasserna man kommer desto mer 

uppmuntrar läraren pojkarna att vidareutveckla det som de säger. Om man räknar bort det som 
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är uppläsning eller upprepning av det läraren sagt ser det ut så här i klassrummet enligt det 

danska Skolesprogsprojektet 1979: 

Medelklasspojkar talar: 

 

- 3 gånger mer än medelklassflickor 

- 3 gånger mer än arbetarklasspojkar 

- 4 gånger mer än arbetarklassflickor 

(Bergöö & Rösler Rosenberg 1986) 

 

Andersson, Anna har skrivit en tiopoängsuppsats Makt och talutrymme i skolan, sett ur ett 

genusperspektiv (2001). Under rubriken ”Talutrymme i skolan” skriver hon att pojkarna 

favoriseras på en hel rad områden, såsom mer taltid, mer vuxenuppmärksamhet och mer 

inflytande i undervisningen, och att flickorna inte får tillgång till lika stor del av resurserna 

som pojkarna. Hon räknar även talutrymmet som en resurs och anser att i och med att det är 

begränsat så är också flickornas möjlighet att få formulera sina tankar begränsade. Andersson 

gör även en egen undersökning om talutrymmet. Hon väljer att räkna repliker. En replik kan 

bestå av allt från ett ord till flera meningar. Hon gör sin undersökning i en klass i åk 4. 

Klassen består av 8 flickor och 14 pojkar. Hon använder procenttal som anger hur många 

procent av replikerna som flickorna eller pojkarna säger för att sedan jämföra det med hur 

många procent av klassen som är pojkar eller flickor, för att få en rättvis bild av hur 

talutrymmet fördelar sig, då antalet pojkar och flickor inte är lika många i klassen 

 

Det resultat som hon kommer fram till är att flickorna i klassen säger färre repliker än 

pojkarna under SO- lektionen, då man diskuterade om nyheter och om veckan som har varit. 

Under engelsklektionens första del pratade flickorna mer än pojkarna, men dessa kom sedan 

ikapp och pratade mer mot slutet av lektionen. Sammantaget har flickorna färre repliker än 

pojkarna totalt sett, men om man bara jämför fördelningen i engelskan så blir 

replikfördelningen helt jämnt fördelad. Sammanfattningsvis så dominerar pojkarna 

replikmängden i både fyran och femman. Intressant är att läraren i femman säger sig ha en 

klass där flickorna styr och tar mycket utrymme. Hon tror att de tar mer utrymme än pojkarna. 

Det visade sig dock inte i observationen. Den visar att pojkarna trots detta har större 

talutrymme än flickorna (Andersson 2001). 
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Tallberg-Broman skriver i sin bok Pedagogiskt arbete och kön (2002) att vid forskning om 

förskola och skola så har det vid tidigare olika arbeten varit vanligt att man har utgått ifrån en 

indelning i pojkar och flickor, och på så vis redovisat olika skillnader mellan könen i den 

fråga som man studerar. Detta kan vara ett problematiskt sätt anser Tallberg-Broman eftersom 

det då kan leda till ensidiga beskrivningar av hur flickor är och hur pojkar är. Sådana 

beskrivningar där beteendet inte kopplas och förstås i sitt sammanhang kan lätt leda till att vi 

skapar och återskapar olika könsstereotyper. Tallberg-Broman nämner Thorne (1993) som 

menar att man lätt riktar blicken mot och uppmärksammar det som syns och hörs mest. Oftast 

är det vissa flickor eller/och pojkar som då får bli stereotypen för hela gruppen. En stor risk är 

då att variationerna mellan individerna försvinner, till exempel skillnader som är relaterade till 

klass, etnicitet, kultur och situation. De ofta återkommande resonemangen om de högljudda 

pojkarna som dominerar i klassrummet kan ses som ett exempel på det. Hon menar att det 

endast är några få pojkar som orsakar detta och de får då stå för hela resultatet. Tallberg 

skriver vidare att de resultat som många forskningsprojekt visar, att det är pojkarna som 

dominerar gör inte automatiskt att det är det som gäller och att det alltid kommer att vara så. 

Dominans och synlighetsmönster är under ständig förändring i förskola och skola, skriver 

hon. Lärare som är medvetna om den könsrelaterade snedfördelningen och som har försökt att 

ändra dessa mönster har ofta känt ett stort motstånd, både från flickor och från pojkar.  

 

Tallberg-Broman (2002) skriver vidare om ett jämställdhetsprojekt som personalen på en 

förskola i Gävleborgs län startade 1996. Det syftade till att alla barn oavsett kön skulle våga ta 

plats och vara mer aktiva. Personalen funderade till en början på hur de beskrev flickor och 

pojkar. De beskrev flickor som ”snälla, lydiga, hjälpsamma, ängsliga och att de gärna håller 

sig nära personalen”. Pojkarna beskrevs som ”busiga, olydiga, gränstänjande, högljudda och 

att de ofta leker utan vuxna”.  För att få mer information om sitt förhållningssätt till barnen lät 

de videofilma själva verksamheten. Det framkom då att personalen gjorde tydliga skillnader 

mellan pojkar och flickor, så att exempelvis pojkarna fick mycket mindre språkstimulans. De 

tilltalades med kortare meningar och fick fler korta tillsägelser från personalen såsom ”skynda 

dig, kom hit, varför ska du alltid bråka?”, och pojkarna blev mycket mer lämnade åt sig själva 

utan vuxentillsyn. Flickorna fick mycket mer språkövning, de höll sig närmare personalen och 

fick bekräftelse för sin relation, för ordningsamhet, hjälpsamhet och för sitt utseende. Det 

visade sig att flickorna redan vid tre års ålder utvecklat stor känslighet och följsamhet för 

personalen. Denna kompetens utvecklar de sedan genom skolåldern och detta fenomen tycks 

kunna bli en del i en kontroll- och maktmöjlighet. Efter att ha fördjupat sig i detta skapade 
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personalen könsuppdelade grupper vid måltider och under några timmar på förmiddagarna. 

Genom detta arbetssätt fick pojkarna fler tillfällen till språkträning och närhet till de vuxna, 

medan flickorna tog för sig mer och blev mer högljudda. Personalen har efter detta projekt fått 

beröm från barnens klasslärare, när de har börjat i skolan. De säger att flickorna vågar numera 

tala så högt så att de hörs även om de står längst bak i klassrummet, och pojkarna kommer till 

skolan med ett mer välutvecklat språk. 

 

Molloy beskriver i boken Näbbgäddor och bråkstakar (1990), om hur hon med sig själv som 

lärare försökte ändra mönstret för fördelningen av det offentliga talutrymmet i klassrummet 

genom att ge flickorna och pojkarna varannan fråga. Men det dröjde inte länge förrän 

pojkarna började klaga och sedan även flickorna. Hon förundrades över att eleverna reagerade 

starkare och upplevde talaktiviteten mer snedfördelad när det offentliga talutrymmet 

fördelades rättvist än när pojkarna fick dominera. Hon konstaterade då att snedfördelningen 

uppfattades som det normala i hennes klass och att eleverna reagerade mer när det så kallade 

normaltillståndet ändrades än upprätthölls. 

 

 

4. Metod för materialinsamling och analys 
I en etta, i en trea och i en femma spelade jag in det offentliga talet från lärare och elever i 

deras klassrum på kassettband. Jag observerade vilka som talade, hur de fick/tog ordet, hur 

länge de talade och om läraren vidareutvecklade svaret med eleven, i en etta, i en trea och i en 

femma. Det vill säga, jag observerade tre klasser på tre olika stadier i en och samma skola, en 

klass på varje stadium för att se hur det offentliga talutrymmet fördelade sig mellan lärare och 

elever och mellan flickor och pojkar. Alla klasserna observerades under en lektion i svenska 

och den totala inspelningstiden i varje klass var 30 minuter. I åk 1 arbetade klassen med 

bokstavsinlärning, i åk 3 och åk 5 arbetade klasserna med bokrecensioner. Varken läraren 

eller eleverna i klasserna visste om varför jag var där exakt, det vill säga att de inte visste om 

att jag undersökte just fördelningen av talutrymmet mellan könen. De visste bara om att jag 

var där för att observera det talade språket. Detta för att läraren inte skulle börja fundera på 

hur talutrymmet fördelas, eftersom jag ville få fram ett så autentiskt material som möjligt. Jag 

spelade in lektionerna, och därefter transkriberade jag inspelningen och angav vem som talade 

och för hur lång tid och på vilket sätt talaren hade fått/tagit ordet. Jag angav även hur många 

vidareutvecklingar som läraren hade gjort vid svaren för varje enskild elev. Jag har med avsikt 
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valt att göra min undersökning på en skola som ligger i ett medelklassområde, eftersom det 

finns teorier kring att elevernas talutrymme fördelar sig olika beroende på vilken social klass 

som de tillhör (se under tidigare forskning: Bergöö & Rösler Rosenberg (1986). Det vill säga 

att könsskillnaderna är mindre ju högre social klass som eleverna kommer ifrån. Min tanke 

med det var att om det visade sig att det offentliga talutrymmet skiljer sig åt mellan flickor 

och pojkar här, så borde det då sannolikt göra det hos elever som går vid skolor från andra 

områden med lägre social klass också. Jag har även handplockat de lärare som är med i min 

studie utifrån samma grundtanke, att jag med avsikt har valt ut aktiva och engagerade lärare 

som jag har stort förtroende för och om det skulle visa sig att det offentliga talutrymmet 

snedfördelar sig här, så tror jag att det gör det i andra klasser också. 

 

Mina observationer gällande hur talutrymmet fördelar sig och vem som får eller tar ordet 

kommer att grundas på en liknande metod som återfinns i Jan Einarssons och Tor G Hultmans 

bok God morgon pojkar och flickor (1984). Förkortningarna som används står för följande: 

LM = Eleven får ordet av läraren efter handuppräckning. 

LU = Eleven får ordet av läraren utan att ha gjort någon markering för att få ordet. 

EM = Eleven får ordet av läraren efter att eleven har markerat att han/hon vill säga något, utan 

att läraren först har ställt en fråga. 

EU = Eleven tar ordet utan att markera. 

Jag har valt att anteckna hur eleven har fått ordet även vid de taltillfällen som eleven valt att 

avstå från att säga något. Vid det andra talprotokollet räknas dessa tillfällen som taltillfällen 

även om dessa inte genererar någon taltid eftersom jag anser att taltillfället ändå getts till en 

viss elev. 

 

När man genomför en undersökning där det är levande människor inblandade är det viktigt att 

man uppfyller vissa etiska principer. Alan Bryman beskriver fyra etiska principer i sin bok 

Samhällsvetenskapliga metoder (2002). De fyra principerna är informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Dessa krav måste alltid 

respekteras och uppfyllas. Därför har jag informerat eleverna och lärarna om att jag gör ett 

examensarbete och att mina observationer i klassrummen kommer att användas i 

examensarbetet. Jag har också skickat ut brev till samtliga föräldrar där jag tydligt informerar 

om att jag kommer att observera deras barn, (se bilaga 1). Föräldrarna har också fått chansen 

att neka sitt barn till deltagande, då detta barn i så fall kommer att strykas ifrån arbetet. 

Därmed är informationskravet och samtyckeskravet uppfyllt. Konfidentialitetskravet är också 
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uppfyllt eftersom allt material, det vill säga elevernas kodnyckel som jag har skapat och alla 

kassettbanden kommer att förvaras enbart av mig efter att arbetet är genomfört. Alla elevernas 

namn kommer att vara borttagna ur det redovisade arbetet och resultatet kommer enbart att 

användas i mitt examensarbete och därmed är också nyttjandekravet uppfyllt.  

Efter att ha gjort mina observationer blev jag nyfiken på hur lärarna och eleverna själva 

uppfattar att det offentliga talutrymmet fördelar sig i klassrummet, och hur medvetna lärarna 

är om talutrymmets fördelning mellan könen. Därför utökade jag mina observationer med 

intervjuer. Intervjuerna återfinns som bilaga, samt finns redovisade i mitt resultat. Jag har 

intervjuat läraren samt tre flickor och tre pojkar i varje klass. Urvalet av eleverna har skett 

genom lottning och intervjuerna ägde rum i ett av skolans grupprum. 

 

 

4.1 Avgränsningar 

Mina observationer i klasserna sker som omnämnts under 30 minuter i en etta, i en trea och i 

en femma under en lektion i svenska. Tiden är alltså starkt begränsad. Jag valde att göra 

observationer i åk 1, 3 och 5 för att dessa klasser skulle representera skolans tidigare år. Mina 

observationer är alltså avgränsade till dessa klasser. Skolan är en medelstor skola i en 

medelstor svensk stad. Eleverna är till största delen svenskfödda och bor i närområdet som till 

största delen består av villor tillhörande den övre medelklassen. Jag har i detta arbete inte tagit 

någon hänsyn till individuella data om elevernas psykiska, fysiska och etniska egenskaper. 

Jag har inte heller tagit någon hänsyn till elevernas energiintag under dagen, eller om 

observationerna har föregåtts av någon fysisk aktivitet såsom gymnastik eller rast. Jag har 

enbart koncentrerat mig på att genomföra observationerna under en 30 minuters lektion i 

svenska. Jag kommer alltså inte att studera hur talutrymmet ändras eller påverkas av ämnet, 

eller av elevernas fysiska och psykiska tillstånd.  

 

 

4.2 Material 

Materialet jag använder är litteratur som berör området talutrymme, samt empiri från en 

svensk skola. Empirin består av observationer och ljudinspelningar i klassrummen. Jag har 

även utfört intervjuer av berörda lärare och av tre flickor och tre pojkar från varje klass. 
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Eleverna har valts ut genom lottning. Frågor och svar finns redovisade vid Resultatdelen och 

som bilagor. 

 

4.3 Observation 

Mina observationer i klasserna är baserade på Alan Brymans teori om strukturerad 

observation i boken Samhällsvetenskapliga metoder (2002:176).  En strukturerad observation 

innebär att de personer som ingår i undersökningen observeras under en viss tid, som redan är 

bestämd innan observationerna påbörjas. I detta fall har jag bestämt mig för att observera 

varje klass i 30 minuter. Den som observerar ska också i förväg ha bestämt exakt vad det är 

man letar efter, och jag ska observera det offentliga talutrymmet. Observationerna är också 

icke-deltagande, det vill säga att jag som observatör inte deltar i någon aktivitet själv, utan jag 

iakttar enbart de andra (Bryman 2002:176). 

 

4.4 Bearbetning/Analys 

Först observerade jag klasserna, jag placerade en bandspelare mitt bland eleverna och 

antecknade på mitt talprotokoll vem som talade, hur talaren fick ordet och skrev stödord om 

replikernas innehåll. Efter observationerna har jag lyssnat av mina inspelningar och klockat 

tiden med ett tidtagarur för varje individ. Jag har valt att avrunda hundradelar till sekunder 

enligt principen att under 0,5 avrundas nedåt och 0,5 och däröver avrundas uppåt.  Därefter 

har jag antecknat lärarnas och elevernas taltid i protokollet och räknat ihop individernas totala 

taltid, antal taltillfällen och hur de har fått/tagit ordet och hur många vidareutvecklingar som 

läraren har gett dem möjlighet till på deras svar. Exakta siffror återfinns i bilagorna. (Jag 

förkortar ofta flicka till F och pojke till P i min text.) När individernas taltider fanns 

nedskrivna har jag sedan räknat ut den totala taltiden för flickor och pojkar i klassen och även 

räknat på vad som ”borde vara” en genomsnittstid för varje individ. Jag har även räknat ut 

lärarnas och elevernas taltider i procenttal. Jag förkortar även ordet årskurs till åk. När jag 

hade genomfört mina observationer ville jag fördjupa mig mer och valde därför att även 

intervjua både några elever och lärare, för att få en djupare insikt om deras uppfattningar i 

ämnet.  
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5. Resultat 
 
Jag kommer här att redogöra för undersökningens resultat utifrån frågeställningarna. I denna 

presentation ingår både fakta från observationerna och svar från intervjuerna. I åk 1 arbetade 

eleverna under dessa 30 minuter som observationerna pågick med bokstavsarbete. I denna 

klass var det sju flickor och åtta pojkar. I åk 3 arbetade eleverna med en bokrecension av 

Pomperipossa och i den klassen var det sex flickor och fjorton pojkar. I åk 5 gick det tolv 

flickor och åtta pojkar och de arbetade under denna lektion med bokrecensioner. 

 

5.1 Fördelningen över lärarnas totala offentliga talutrymme i 
klassrummen för åk 1, 3 och 5, plus deras tidigare uppfattning 
om talfördelningen. 

 

Läraren i åk 1 stod för 78 % av den totala offentliga taltiden i klassrummet under denna 

lektion. Hon pratade i totalt 14minuter och 18 sekunder. Hon uppfattade själv att hon skulle 

prata i cirka 60 % av den totala offentliga taltiden. Denna lärare talade mer än hon trodde, i 

alla fall under denna lektion. 

 

Läraren i åk 3 trodde att hon skulle prata i cirka 50 % av den offentliga taltiden i klassrummet 

och hon pratade i 59 %. Det är också mer än vad hon trodde att hon skulle göra. Hennes totala 

taltid var 13 minuter och 50 sekunder under lektionspasset. 

 

Läraren i åk 5 stod för 54 % av det totala offentliga talutrymmet under lektionstiden. Hon 

uppskattade innan, att hon skulle tala i cirka 50 % och det är något mindre än vad den verkliga 

taltiden visade sig vara. Denna lärare talade i 15 minuter och 17 sekunder under 

svensklektionen. 
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5.2 Här redovisas för hur den offentliga talaktiviteten, 
vidareutvecklingarna samt lärarnas och elevernas 
uppfattningar kring talaktiviteten fördelas i klassrummen för 
åk 1, 3 och 5. 

 
Åk 1. 
I åk 1 talade flickorna i 1 minut och 41 sekunder. Det motsvarar cirka 9 % av den totala 

offentliga taltiden i klassrummet under denna lektion. Pojkarna talade i 2 minuter och 26 

sekunder under den offentliga totala taltiden i klassrummet. Det motsvarade cirka 13 % av 

den totala taltiden. Om man bara ser till elevernas offentliga talutrymme så talade flickorna i 

41 % och pojkarna i 59 % av lektionstiden. Vid en uträkning av en genomsnittlig taltid för 

eleverna i det offentliga talutrymmet i klassrummet för åk 1 så skulle varje elev få tala på den 

offentliga nivån i 16 sekunder vardera, oavsett kön. Flickornas genomsnittliga taltid på den 

offentliga nivån i klassrummet ligger jämförelsevis på 14 sekunder och pojkarnas på 18 

sekunder. Sammantaget för åk 1 är att pojkarna dominerar det offentliga talutrymmet i 

klassrummet men med liten marginal, cirka 4 sekunder.  

 

Talaktivitetens fördelning av det totala offentliga talutrymmet i klassen i tid och %: 

För läraren: 14 minuter och 18 sekunder, 78 %. 

För flickorna: 1 minut och 41 sekunder, 9 %. 

För pojkarna: 2 minuter och 26 sekunder, 13 %. 

 

Talaktivitetens fördelning av elevtiden av det offentliga talutrymmet i klassen i %: 

För flickorna: 41 %. 

För pojkarna: 59 %. 

 

Talaktivitetens genomsnittliga fördelning av det offentliga talutrymmet i klassrummet per 

elev i tid: 

Elevernas genomsnittstid oavsett kön: 16 sekunder. 

För flickorna: 14 sekunder. 

För pojkarna: 18 sekunder. 
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Elevernas egna uppfattningar om hur de trodde att det offentliga talutrymmet skulle fördela 

sig i klassrummet var att flickorna trodde att det var pojkarna som skulle prata mest och 

pojkarna trodde tvärtom att det skulle vara flickorna. Lärarens uppfattning var att flickorna 

skulle prata i cirka 15 % av den offentliga taltiden och att pojkarna skulle tala i cirka 25 %.  

Vi ser här att både flickornas och pojkarnas totala taltid i klassen är mindre än hur hon 

uppfattade att den skulle fördela sig, jämförelsevis 9 % för flickorna och 13 % för pojkarna. 

 

Om man gör en uträkning på hela lektionstiden och inte bara räknar på talutrymmestiden så 

ser siffrorna lite annorlunda ut. Då hamnar läraren på en procentsats på 48 % och flickorna på 

6 % av den totala tiden. Pojkarnas procentsats blir då 8 % av hela lektionstiden. Det 

framkommer även då att det finns en övrig tyst tid på 11 minuter och 35 sekunder, det vill 

säga att under dessa 30 minuter så är det tyst, övrig tid på motsvarande 39 % i den här 

klassen. 

 
Talaktivitetens fördelning av det offentliga talutrymmet i klassrummet under hela 

lektionstiden, 30 minuter, i tid och %: 

För läraren: 14 minuter och 18 sekunder, 48 %. 

För flickorna: 1 minut och 41 sekunder, 6 %. 

För pojkarna: 2 minuter och 26 sekunder, 8 %. 

Övrig, tyst tid: 11 minuter och 35 sekunder, 39 %. 

 

 
Vid intervjuerna och i talprotokollet framkommer också vilka elever som talade mest 

respektive minst och uppfattades vara mest talaktiva och mest talängsliga. Under denna 

lektion har flickorna talat vid 40 tillfällen totalt. Läraren har under dessa tillfällen även 

vidareutvecklat svaren vid 14 gånger under dessa tillfällen. Om man räknar på ett genomsnitt 

för flickornas del så har de talat vid 6 tillfällen var och läraren har vidareutvecklat svaren vid 

3 gånger under dessa tillfällen. Vi kan också se att pojkarna i denna klass har fått prata vid 

totalt 54 tillfällen. Det innebär att pojkarna i den här klassen har fått prata i genomsnitt vid 7 

tillfällen vardera. Läraren har dessutom vidareutvecklat svaret vid 23 gånger under dessa 

tillfällen, detta blir i genomsnitt även för pojkarna 3 gånger vardera.  

 

Den pojke som har pratat mest i tid under lektionen är P7 med 46 sekunder. Det är även han 

som har pratat vid flest tillfällen, 16 st. och som har fått vidareutveckla svaren vid flest 
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tillfällen med läraren, 9 st. Detta utgör en stor kontrast mot den mest talängslige pojken, P3 i 

klassen som har talat i 1 sekund. Han har talat vid ett tillfälle och har inte vidareutvecklat sitt 

enda svar någon gång. Det finns fler talföra pojkar, P5 och P2 med en taltid på 32 och 25 

sekunder vardera. Dessa båda pojkar har också fått vidareutveckla sina svar vid ett flertal 

tillfällen, P5 vid 7 tillfällen och P2 vid 11 st. Den flicka som har pratat mest är F6 med 40 

sekunder. Hon har pratat vid 9 tillfällen och fått vidareutveckla sina svar vid 5 tillfällen. 

Flicka 7 är den tjej som kommer näst därefter med 31 sekunder. Hon har pratat vid 12 

tillfällen och har också kunnat vidareutveckla sina svar vid 5 tillfällen. Den flicka som verkar 

vara mest talängslig i den här klassen är F2 med en taltid på 3 sekunder. Hon har yttrat sig vid 

ett tillfälle och har då inte kunnat vidareutveckla sitt enda svar någon gång. Intressant här är 

att fröken försöker få henne att tala mer genom tilltal men att hon väljer att inte svara ibland.  

P7 har både läraren och tre elever nämnt som den mest talföra eleven i klassen. Samma sak 

gäller för F6 vilket stämmer väl överens med talprotokollet. Fyra stycken, läraren och tre 

elever har sagt att P3 pratar lite på offentlig nivå i klassrummet, vilket också stämmer väl med 

talprotokollet, det var han som hade minst taltid enligt min undersökning. Läraren har även 

nämnt P2 som en av sina talängsliga elever. Vilka flickor som pratade minst i klassen på 

offentlig nivå var de lite mer oense om. Två flickor svarar att de inte vet eller ”ingen”. För 

övrigt så svarar två elever att F1 är den som talar minst och två elever nämner F5. På frågan 

om vilka elever som pratade mest på offentlig nivå i klassrummet svarade flickorna 

”pojkarna” och tvärtom. Läraren svarade dock ”pojkarna” vilket stämmer väl överens med 

den här undersökningen. Läraren tror att talaktivitetens fördelning beror på att pojkarna tar för 

sig mer och att flickorna förväntas vara tystare och mer skötsamma. Två flickor och en pojke 

svarar att de inte vet, medan en tjej tror att det är för att pojkarna är lite vildare och att tjejerna 

är lite försiktiga. Två killar svarar att det är för att tjejerna tjatar så mycket. Ingen av de 

tillfrågade eleverna skulle vilja prata mer i klassen och bara en pojke säger att han blir nervös 

ibland när han ska prata. Inte för vad han ska säga utan för att han inte ska höras när de andra 

pratar.  

 

Läraren är medveten om att det finns riktlinjer i läroplanen och i likabehandlingsplanen som 

säger att man ska fördela utrymmet rättvist mellan flickor och pojkar, så att det inte blir en 

snedfördelning till pojkarnas fördel. Hon tror att det beror på gamla vanor, uppfostran och 

vilka förväntningar som finns på de olika könen som gör att talutrymmet snedfördelas.  
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Åk 3 

I åk 3 talade flickorna i 2 minut och 26 sekunder. Det motsvarar cirka 10 % av den totala 

offentliga taltiden i klassrummet under denna lektion. Pojkarna talade i 7 minuter och 19 

sekunder under den offentliga totala taltiden i klassrummet. Det motsvarar cirka 31 % av den 

totala taltiden. Om man bara ser till elevernas offentliga talutrymme så talade flickorna i 25 % 

och pojkarna i 75 % av lektionstiden. Vid en uträkning av en genomsnittlig taltid för eleverna 

i det offentliga talutrymmet i klassrummet för åk 3 så skulle varje elev få tala på den 

offentliga nivån i 29 sekunder vardera, oavsett kön. Flickornas genomsnittliga taltid på den 

offentliga nivån i klassrummet ligger jämförelsevis på 24 sekunder och pojkarnas på 31 

sekunder. Sammantaget för åk 3 är att pojkarna dominerar det offentliga talutrymmet i 

klassrummet, i genomsnitt med 7 sekunder mer. Det visar att pojkarna är mer dominerande än 

vad läraren tror. 

 

Talaktivitetens fördelning av det totala offentliga talutrymmet i klassen i tid och %: 

För läraren: 13 minuter och 50 sekunder, 59 %. 

För flickorna: 2 minut och 26 sekunder, 10 %. 

För pojkarna: 7 minuter och 19 sekunder, 31 %. 

 

Talaktivitetens fördelning av elevtiden av det offentliga talutrymmet i klassen i %: 

För flickorna: 25 %. 

För pojkarna: 75 %. 

 

Talaktivitetens genomsnittliga fördelning av det offentliga talutrymmet i klassrummet per 

elev i tid: 

Elevernas genomsnittstid oavsett kön: 29 sekunder. 

För flickorna: 24 sekunder. 

För pojkarna: 31 sekunder. 

 

Eleverna själva är lite oense om hur de tycker att läraren fördelar ordet i klassen. Två flickor 

och en pojke är nöjda med hur hon fördelar ordet, medan en flicka tycker att killarna får prata 

mer samtidigt som hon medveten om att de är fler till antalet. En pojke tycker att flickorna får 

prata mest, medan en annan kille tycker att det är grabbarna som talar mest. Lärarens 

uppfattning var att flickorna skulle prata i cirka 15 % av den offentliga taltiden och att 
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pojkarna skulle tala i cirka 35 %.  Vi ser här att både flickorna och pojkarna får tala lite 

mindre än hon tror, jämförelsevis 10 % för flickorna och 31 % för pojkarna. Om man gör en 

uträkning på hela lektionstiden och inte bara räknar på talutrymmestiden så ser siffrorna lite 

annorlunda ut. Då hamnar läraren på en procentsats på 46 % och flickorna på 8 % av den 

totala tiden. Pojkarnas procentsats blir då 24 % av hela lektionstiden. Det framkommer även 

då att det finns en övrig tyst tid på 6 minuter och 25 sekunder, det vill säga att under dessa 30 

minuter så är det tyst, övrig tid på motsvarande 20 % i den här klassen. 

 

Talaktivitetens fördelning av det offentliga talutrymmet i klassrummet under hela 

lektionstiden, 30 minuter, i tid och %: 

För läraren: 13 minuter och 50 sekunder, 46 %. 

För flickorna: 2 minut och 26 sekunder, 8 %. 

För pojkarna: 7 minuter och 19 sekunder, 24 %. 

Övrig, tyst tid: 6 minuter och 25 sekunder, 20 %. 

 

Vid intervjuerna och i talprotokollet framkommer också vilka elever som talade mest 

respektive minst och vilka elever som uppfattas vara mest talaktiva och mest talängsliga. 

Under denna lektion har flickorna talat vid 32 tillfällen totalt. Läraren har under dessa 

tillfällen även vidareutvecklat svaren vid 17 gånger under dessa tillfällen. Om man räknar på 

ett genomsnitt för flickornas del så har de talat vid 5 tillfällen var och läraren har 

vidareutvecklat svaren vid 3 gånger under dessa tillfällen. Vi kan också se att pojkarna i 

denna klass har fått prata vid totalt 62 tillfällen. Det innebär att pojkarna i den här klassen har 

fått prata i genomsnitt vid 4 tillfällen vardera. Läraren har dessutom vidareutvecklat svaret vid 

61 gånger under dessa tillfällen, detta blir i genomsnitt även för pojkarna 4 gånger vardera.  

 

Pojke 3 och 14 har pratat vid flest tillfällen, 9 stycken vardera. Pojke 10 har talat längst i tid, i 

1minut och 19 sekunder. Pojke 3 som var med och pratade vid flest tillfällen kom upp på en 

tid av 1 minut och 14 sekunder. Läraren har vidareutvecklat svaret vid flest tillfällen med 

pojke 3, lika med 12 gånger, pojke 10 har 11 vidareutvecklingar på sina svartillfällen. Om 

man jämför de här siffrorna med siffrorna för de mest talängsliga eleverna så uppstår det en 

stor skillnad. Pojke 2, 4 och 11 har endast kommit till tals vid två tillfällen vardera med en 

respektive tid på 7, 9 och 21 sekunder. Två av dessa ligger ganska långt ifrån den rättvisa 

genomsnittliga tiden på 30 sekunder för varje elev. För dessa tre talängsliga killar har läraren 

inte vidareutvecklat svaret alls för P2 och vid 4 och vid 5 tillfällen för P11. Flicka 5 har talat 
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vid flest tillfällen under denna svensklektion, nämligen 5 gånger. Längst i tid är det dessutom 

hon som har talat med 58 sekunder totalt under sina taltillfällen. Det är även hon som har fått 

flest följdfrågor till sina svar, 6 st. Den mest talängsliga flickan har bara talat i 5 sekunder, F6. 

Hon har trots detta fått/tagit ordet vid tre tillfällen. F4 har bara talat vid 4 tillfällen men har då 

kommit upp i en tid av 12 sekunder, för hennes del har även läraren vidareutvecklat svaret 

med henne vid 4 tillfällen. För flicka F3 och F6 har inte läraren fortsatt diskussionen någon 

gång. Fyra stycken av sex elever tycker att P3 och P7 är de pojkar som pratar mest i klassen. 

Läraren har även hon namngett pojke P3. Om man jämför deras uppfattning med siffrorna 

från talprotokollet så stämmer P3 väl överens med det eftersom det är han som har den längsta 

taltiden på 1 minut och 14 sekunder. Den flicka som pratar mest uppfattas vara F1 av alla 

inblandade, både lärare och elever. Hon och F5 har pratat vid flest tillfällen bland tjejerna men 

F5 har längre taltid än hon. Klassens mest talängsliga pojke anses vara P1, men enligt 

talprotokollet så har både P2 och P4 mindre talresultat än han både vad gäller tid och 

taltillfällen. Den flicka som verkar vara mest talängslig uppfattas vara F4 och strax därefter 

både F6 och F5. Detta är intressant eftersom F5 även anses vara en av de talföra eleverna. Det 

kan kanske vara så att dessa elever tycker att det inte är så stor skillnad på den som pratar 

mest och den som pratar minst. Gällande talängslan så svarade två flickor att de blir nervösa 

när de ska läsa högt eller när man säger fel och när alla kollar på en. En av dessa flickor säger 

även att hon blir nervös ibland när hon ska prata inför andra. Både F4 och F3 uppger att de 

önskade att de fick prata mer inför klassen. Det önskar även en pojke, P7. En flicka och tre 

pojkar uppger att de inte vet om några tillfällen som gör att de blir nervösa när de talar på 

offentlig nivå i klassrummet.  

 

Läraren i denna klass arbetade som vikarie under observationstiden och hade ingen behörighet 

som lärare, så hon var inte insatt i vad det står om jämlikhet om talutrymme. Däremot sa hon 

sig själv vilja fördela ordet så jämnt det går men givetvis med tanke på könsfördelningen så 

att alla får svara.  

 

Åk 5 

I åk 5 talade flickorna i 7 minuter och 48 sekunder. Det motsvarar cirka 28 % av den totala 

offentliga taltiden i klassrummet under denna lektion. Pojkarna talade i 5 minuter och 23 

sekunder under den offentliga totala taltiden i klassrummet. Det motsvarade cirka 19 % av 

den totala taltiden. Om man bara ser till elevernas offentliga talutrymme så talade flickorna i 

59 % och pojkarna i 41 % av lektionstiden. Vid en uträkning av en genomsnittlig taltid för 
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eleverna i det offentliga talutrymmet i klassrummet för åk 5 så skulle varje elev få tala på den 

offentliga nivån i 40 sekunder vardera, oavsett kön. Flickornas genomsnittliga taltid på den 

offentliga nivån i klassrummet ligger jämförelsevis på 39 sekunder och pojkarnas på 40 

sekunder. Sammantaget för åk 5 är att pojkarna dominerar det offentliga talutrymmet i 

klassrummet men med en väldigt liten marginal på 1 sekund under denna lektion.  

 

Talaktivitetens fördelning av det totala offentliga talutrymmet i klassen i tid och: 

För läraren: 15 minuter och 17 sekunder, 54 %. 

För flickorna: 7 minuter och 48 sekunder, 28 %. 

För pojkarna: 5 minuter och 23 sekunder, 19 %. 

 

Talaktivitetens fördelning av elevtiden av det offentliga talutrymmet i klassen i %: 

För flickorna: 59 %. 

För pojkarna: 41 %. 

 

Talaktivitetens genomsnittliga fördelning av det offentliga talutrymmet i klassrummet per 

elev i tid: 

Elevernas genomsnittstid oavsett kön: 40 sekunder. 

För flickorna: 39 sekunder. 

För pojkarna: 40 sekunder. 

 

När det gäller frågan om det är flickorna eller pojkarna som pratar mest på den offentliga 

nivån i klassrummet så är läraren helt säker på att det är flickorna, medan eleverna själva är 

rätt så splittrade i sin uppfattning. Några elever vet inte, några tycker att det är flickorna och 

några tycker att det är pojkarna. Enligt mitt resultat så är det nästan helt lika mellan dem med 

en väldigt liten dominans över till pojksidan på 1 sekund. Läraren anser att flickorna är 

dominanta i den här klassen för att de dels är fler till antalet, men även för att de är starka som 

grupp och mycket studiemotiverade. Eleverna däremot är inte helt ense, tre stycken svarar att 

de inte vet vilka som dominerar. En pojke säger att det är lika många flickor som pojkar som 

talar. En tjej tycker pojkarna för att hon tror att de vet mer och en flicka tycker tjejerna för att 

man blir säkrare på att svara när man läser på läxorna bättre och det tycker hon att tjejerna 

gör. Lärarens uppfattning var att flickorna skulle prata i cirka 30 % av den offentliga taltiden 

och att pojkarna skulle tala i cirka 20 %.  Vi ser här enligt denna undersökning att hennes 
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uppskattning på hur det offentliga talutrymmet skulle fördela sig i hennes klass stämde väl 

överens med verkligheten under denna lektion, för flickornas del 28 % och för pojkarnas del 

19 %. Med en felmarginal på bara några få procent.  

 

Om man gör en uträkning på hela lektionstiden och inte bara räknar på talutrymmestiden så 

ser siffrorna lite annorlunda ut. Då hamnar läraren på en procentsats på 51 % och flickorna på 

26 % av den totala tiden. Pojkarnas procentsats blir då 18 % av hela lektionstiden. Det 

framkommer även då att det finns en övrig tyst tid på 1 minut och 32 sekunder, det vill säga 

att under dessa 30 minuter så är det tyst, övrig tid på motsvarande 5 % i den här klassen. 

 
Talaktivitetens fördelning av det offentliga talutrymmet i klassrummet under hela 

lektionstiden, 30 minuter, i tid och %: 

För läraren: 15 minuter och 17 sekunder, 51  %. 

För flickorna: 7 minuter och 48 sekunder, 26 %. 

För pojkarna: 5 minuter och 23 sekunder, 18 %. 

Övrig, tyst tid: 1 minut och 32 sekunder, 5 %. 

 

Vid intervjuerna och i talprotokollet framkommer också vilka elever som talade mest 

respektive minst och uppfattades vara mest talaktiva och mest talängsliga. Under denna 

lektion har flickorna talat vid 66 tillfällen totalt. Läraren har under dessa tillfällen även 

vidareutvecklat svaren vid 43 gånger under dessa tillfällen. Om man räknar på ett genomsnitt 

för flickornas del så har de talat vid 6 tillfällen var och läraren har vidareutvecklat svaren vid 

4 gånger under dessa tillfällen. Vi kan också se att pojkarna i denna klass har fått prata vid 

totalt 48 tillfällen. Det innebär att pojkarna i den här klassen har fått prata i genomsnitt vid 6 

tillfällen vardera. Läraren har dessutom vidareutvecklat svaret vid 34 gånger under dessa 

tillfällen, detta blir i genomsnitt även för pojkarna 4 gånger vardera.  

 

Pojke 1 har vid den här lektionen pratat vid flest tillfällen, 16 stycken. Han har kommit till tals 

flest gånger i denna undersökning. Pojke1 har dessutom talat längst i tid, i 1 minut och 37 

sekunder. Läraren har vidareutvecklat svaret vid flest tillfällen med pojke 3 och 6 som har 

samma resultat med 8 gånger vardera, därefter kommer pojke 1 med 7 vidareutvecklingar på 

sina svartillfällen. Om man jämför de siffrorna med de mest talängsliga eleverna så uppstår en 

stor skillnad. Pojke 2 har endast kommit till tals vid ett tillfälle, med en taltid på endast 3 

sekunder. Pojke 5 har inte heller kommit till tals särskilt mycket. Han har också bara pratat i 
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några få sekunder, 5 sekunder på 2 tillfällen. Minst vidareutvecklingar av svaren har läraren 

skapat med pojke 2 och 5, det vill säga inga alls. Flicka 7 har talat vid flest tillfällen under 

denna svensklektion, med 13 taltillfällen. Men det är inte hon som har kommit till tals längst i 

tid, det gör flicka 4 som har pratat i 1 minut och 18 sekunder. Flicka 1 har dock bara 1 sekund 

mindre med sin taltid på 1 minut och 17 sekunder och hon har dessutom fått vidareutveckla 

sina svar vid flest tillfällen tillsammans med flicka 9 som båda har fått 8 tillfällen till detta 

ändamål. Den mest talängsliga flickan har talat i 18 sekunder, vilket ändå är betydligt mer än 

för den mest talängsliga pojken som endast talade i 3 sekunder. Hon har även fått tillfälle till 

att vidareutveckla sina svar vid tre tillfällen. Efter henne kommer flicka 3 som har kommit till 

tals i 20 sekunder och som har haft möjlighet till att vidareutveckla sina svar vid 2 tillfällen. 

Den flicka som har haft minst möjlighet till att kunna vidareutveckla sina svar med läraren är 

flicka 1 som inte har fått något tillfälle alls till detta. 

 

Den kille som anses prata mest på offentlig nivå i det här klassrummet var alla väl överens 

om, P6, det var också mitt intryck när jag var där. Trots det så finns det flera stycken som 

pratar både längre och vid fler tillfällen än han. P6 har talat i 59 sekunder vid 7 tillfällen och 

både P1 och P3 har talat i över minuten vardera och har fler taltillfällen än P6. P7 ligger även 

han nära minuten på en taltid på 59 sekunder men han har färre taltillfällen. När det gäller 

vidareutvecklingar av svaren så pendlar de mellan 7 och 9 stycken för dessa elever. De mest 

talföra flickorna uppfattas vara F4 och F9 enligt både lärare och elever. Men här framkommer 

också att det finns fler flickor som pratar mycket, gällande antingen tid eller tillfällen. F4 har 

talat i 1 min och 18 sekunder, vid 9 tillfällen och med 6 vidareutvecklingar. F9 har bara talat i 

39 sekunder vid denna lektion, vid 6 olika tillfällen och har fått vidareutveckla sina svar vid 8 

tillfällen. Men som framkommer i talprotokollet så har F7 talat i 1 minut och 17 sekunder och 

F12 i 59 sekunder, vid 9 tillfällen och med 5 vidareutvecklingar. Den pojke som anses tala 

minst i klassen är P5 men även P2 verkar talängslig. Enligt talprotokollet så talar P5 i 

5sekunder och vid 2 tillfällen och P2 i endast 3 sekunder vid ett tillfälle. Den flicka som anses 

tala minst är F1 och därefter F6. Dessa båda flickor talar i 32 respektive 30 sekunder och har 

fått yttra sig mellan tre och fem gånger. Hos F6 har även läraren vidareutvecklat svaren vid 

två tillfällen.  

 

Det är bara en tjej som uppger att hon skulle vilja prata lite mer än vad hon gör nu och då 

gärna på engelsklektionen. Hon är lite rädd för att säga fel, men vill gärna försöka. Av de sex 

elever som jag intervjuade i åk 5 uppger alla tjejerna att de blir nervösa av att prata offentligt 
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inför klassen. Även två av killarna medger att de kan bli nervösa ibland när de känner sig 

osäkra, men då kan man få viska svaret till läraren först berättar P6. En flicka berättar att hon 

är mindre nervös nu i åk 5, än i åk 4 och att det beror på att de får träna så mycket på att tala 

inför de andra i klassen på olika sätt, bland annat med dagens nyheter.  

 

Alla eleverna är rörande överens om att deras lärare fördelar ordet rättvist i klassen mellan 

flickor och pojkar. Och enligt min undersökning så är det bara att hålla med. Läraren i åk 5 är 

medveten om att man inte ska favorisera pojkarna framför flickorna på grund av att de kan 

vara mer högljudda. Hon försöker fördela ordet så jämnt som möjligt med tanke på alla 

elever. Hon vill gärna försöka få med även de som är lite tystare. Det är viktigt att alla får 

komma till tals anser hon. Lärarens uppskattning på hur det offentliga talutrymmet fördelar 

sig i hennes klass stämde väl överens med verkligheten, se resultaten i siffror i faktarutorna 

och i texten ovan.  

 

 

5.3 Ordets fördelning på den offentliga nivån i klassrummet för åk 1, 3 och 5 
 

Här redovisas för på vilket sätt som eleven har fått/tagit ordet på offentlig nivå i klassrummet; 

efter den modell som Einarsson och Hultman använder sig av i boken God morgon pojkar och 

flickor (1984). Förkortningarna till tabellen finns beskrivna under metodkapitlet på s. 18.  

 

Replikintiativ under svensklektionen på 30 minuter i åk 1: 

 LM LU EM EU Totalt 

Flickor 27 8 0 5 40 

Pojkar 22 5 0 27 54 

 

 
Som framgår av tabellen så fick flickorna i den här klassen ordet av läraren efter att de har 

markerat sitt intresse, vid 27 tillfällen och pojkarna vid 22 tillfällen. Läraren ger ordet till 

eleverna vid 13 tillfällen utan att de visat intresse av att få det, vid 8 gånger för flickorna och 

vid 5 gånger för pojkarna. Ingen elev har vid denna lektion visat intresse för att få ordet utan 

att läraren först har givit dem en fråga. Vid 5 tillfällen har flickorna tagit ordet utan att få 
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tillåtelse till det av läraren. Pojkarna har pratat rätt ut i klassen vid 27 tillfällen. Totalt har 

flickorna kommit till tals vid 40 tillfällen under denna lektion och pojkarna vid 54 tillfällen. 

 
Vid intervjuerna framkom att alla eleverna är medvetna om att de har en regel i klassen som 

säger att man ska räcka upp handen när man vill få ordet. Trots detta påpekar de flesta att 

några brukar prata rätt ut. Fyra stycken är nöjda med hur fröken fördelar ordet i klassen 

medan två, en flicka och en pojke tycker att det är sådär och att hon skriker för mycket. 

Läraren försöker fördela ordet rättvist men lyckas inte alltid. Faktorer som spelar in över hur 

hon fördelar ordet till eleverna är att hon vill att alla ska få komma till tals, även de tystlåtna 

eleverna. 

 
Replikintiativ under svensklektionen på 30 minuter i åk 3: 

 LM LU EM EU Totalt 

Flickor 17 12 0 3 32 

Pojkar 31 22 4 5 62 

 

Vid denna lektion fick flickorna ordet efter att de markerat sitt intresse vid 17 tillfällen och 

pojkarna vid 31 tillfällen. Läraren har försökt vid flera tillfällen att få både flickorna och 

pojkarna att prata trots att de inte har markerat sitt intresse för att få säga något, vid 12 

tillfällen för flickorna och 22 tillfällen för pojkarna. Det är ingen flicka som har försökt få 

ordet utan att läraren har ställt en fråga först däremot vid 4 tillfällen har pojkarna försökt att få 

säga något utan att läraren har ställt en fråga först. Vid 5 tillfällen för pojkarna och vid 3 

tillfällen för flickorna så har de pratat rätt ut utan att de fått ordet tilldelat av läraren eller 

markerat sitt intresse först innan de tar till orda.  

 

Samtliga elever är medvetna om att de har en regel om att man ska räcka upp handen, när man 

vill säga något. Trots detta är alla elever som jag intervjuade överens om att den regeln inte 

följs. Vissa pratar rätt ut, andra glömmer bort sig ibland. En tjej säger att hon inte alltid vill 

följa regeln eller ibland så orkar hon inte. Det finns dessutom några stycken i klassen som 

gärna sitter och pratar med sin kompis bredvid och det blir då störande prat för alla. 
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Replikintiativ under svenskalektionen på 30 minuter i åk 5: 

 

 LM LU EM EU Totalt 

Flickor 52 11 0 1 64 

Pojkar 28 13 2 5 48 

 

Som framgår av tabellen kan vi se att flickorna har fått ordet efter markering vid 52 tillfällen 

och pojkarna vid 28 tillfällen. Läraren har försökt att få vissa elever både flickor och pojkar 

att tala mer genom att ge dem ordet utan att de har markerat att de vill ha det, vid 11 tillfällen 

för flickorna och vid 13 tillfällen för pojkarna. Vid två tillfällen har en eller flera pojkar 

försökt att få ordet utan att läraren har ställt en fråga först, men ingen av flickorna. Det är en 

flicka som har pratat rätt ut utan att hon har markerat om att få ordet och väntat på sin tur. 

Eget initiativ till att prata utan lov har också pojkarna tagit, vid 5 tillfällen. 

 

Alla elever i åk 5, utom P6 vet om regeln om att man ska räcka upp handen för att få ordet. 

Trots detta så åtlyds inte regeln. Eleverna ger fler skäl till varför det kan bli så ibland, som till 

exempel när någon kan svaret och blir ivrig att svara. Här skulle jag vilja tillägga att av de 

replikväxlingar som antecknades som EU, (det vill säga att eleven själv tar ordet utan att 

markera först), så var det bara vid ett tillfälle som eleven inte talade om det som de då 

diskuterade kring, (vilket jag har noterat vid observationen och kan höra på kassettbandet).  

 

5.4 Talutrymmets förändringar genom stadierna för åk 1, 3 och 5 i 
korthet. 

 
Om man ser till hur det offentliga talutrymmet fördelar sig i klassrummet för läraren genom 

stadierna för de tidigare åren så talade lärarna mellan 54 och 78 % av det totala offentliga 

talutrymmet. Lärarna uppskattade sin talaktivitet till att ligga mellan 50-60 % av det totala 

offentliga talutrymmet. Lärarna i åk 3 och 5 trodde att de skulle tala i ungefär 50 % av den 

offentliga taltiden, men de talade lite mer. Läraren i åk 1 trodde att hon skulle tala i cirka 60 

% medan hon faktiskt talade i 78 % av den offentliga taltiden i klassrummet. 

 

Elevernas offentliga taltid i klassrummet ökar genomgående i denna undersökning för både 

flickor och pojkar från åk 1 till åk 5. För flickorna från 14 till 39 sekunder i genomsnitt och 

för pojkarna från 18 till 40 sekunder. Eftersom lärarens taltid ligger kvar på ungefär samma 
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nivå så är det den övriga tysta tiden som minskar ju äldre eleverna blir. Den övriga tysta tiden 

minskar från 39 % till 5 % från åk 1 till 5. Vilket tydligt visar att lektionerna blir mer 

effektiva på så vis att växlingarna mellan personerna går fortare och att elevernas betänketid 

minskar.  

 

Vi kan också utläsa att det är pojkarna som dominerar den offentliga taltiden i klassrummet 

för de tidigare åren, mellan flickor och pojkar även om det ibland sker med liten marginal, 

skillnaderna är olika stora i olika klasser. I åk 1 skiljer sig den offentliga taltiden med 4 

sekunder mellan flickorna och pojkarna, i åk 3 med 7 sekunder och i åk 5 med en knapp 

sekund. Men det är hela tiden pojkarna som pratar mest, i alla fall om man slår ut elevernas 

tid i genomsnitt per elev vilket ger en mer rättvis bedömning. 

 

Här framkommer också att den uppfattning som lärare och elever hade vid intervjuerna om 

talutrymmets offentliga fördelning inte alltid stämde med verkligheten. Läraren i åk 5 

uppfattade det som att flickorna skulle vara de som dominerade det offentliga talutrymmet i 

sin klass vilket de inte gjorde även om det var minst skillnader mellan könen i den klassen. 

Elevernas uppfattningar skiftade mer, i åk 1 trodde flickorna att pojkarna pratade mest och 

pojkarna uppfattade det som att det var flickorna som talade mest. I åk 3 och 5 var de mer 

oense om sina olika uppfattningar och tyckte mer olika även om alla ändå tyckte att fröken 

var bra på att fördela det offentliga ordet rättvist i klassen.  

 

Flera forskare skriver om den så kallade tvåtredjedelsregeln, det vill säga att utav den 

offentliga talaktiviteten så talar läraren cirka tvåtredjedelar av den totala offentliga taltiden i 

klassrummet och att dessutom pojkarna talar i cirka tvåtredjedelar av den återstående 

elevtiden. I denna undersökning framkommer att läraren i åk 1 talar mer än tvåtredjedelar och 

att elevtalet nästan följer regeln men inte helt. I åk 3 talar läraren något mindre men här pratar 

pojkarna mer än tvåtredjedelar. Och i åk 5 är det omvänt mot i åk 1 när det gäller elevtalet, 

här talar flickorna i nästan tvåtredjedelar. Läraren i åk 5 är den lärare som talar minst, hon når 

inte upp till tvåtredjedelar av det offentliga talutrymmet i klassrummet. 

 

Sammantaget så är det läraren för eleverna i åk 1, 3 och 5 som har makten över hur det 

offentliga ordet i klassen fördelas och som ser till att gällande talregler efterföljs. Det är också 

läraren som är nyckelverktyget för hur inlärningen och kunskapsinhämtandet ska gå till. 

Läraren fördelar oftast ordet till en elev som markerar att han/hon vill ha det. Men det händer 
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också att läraren medvetet ger ordet till en elev som hon vill locka med i diskussionen, som 

kanske inte har sagt så mycket under lektionen fram tills dess. Läraren kan också fördela ordet 

till en elev som hon vill ska koncentrera sig på det offentliga samtalet som en 

koncentrationshöjare och avledande manöver. Det kan också vara så att hon vet om eller anar 

att en viss elev har intressanta synpunkter eller kunskaper inom ett visst område, som hon vill 

att alla ska få del av. Eller så vill läraren försöka lyfta fram en elev och ge den eleven lite 

extra uppmärksamhet på ett positivt sätt inför de andra. Vid vissa tillfällen vill någon elev 

säga något eller fråga något utan att läraren har ställt en fråga eller begärt handuppräckning. 

Detta händer inte så ofta, (EM). Något som dock förekommer är att elever själva tar ordet 

utan att markera att de vill säga något eller markerar lite och sedan inte inväntar sin tur, utan 

tar ordet själv. Det kan vara vid tillfällen när de glömmer bort sig eller rent av avstår medvetet 

från att följa regeln om handuppräckning i klassen för att de inte vill eller orkar vänta på sin 

tur. Här dominerar verkligen pojkarna, av totalt 46 markeringar med EU för eleverna i åk 1, 3 

och 5 i talprotokollen för hur de fått/tagit ordet så står pojkarna för 37 stycken av dessa 

markeringar. Här kan man även utläsa att eleverna kommer in i vilka regler som gäller 

efterhand och att de följs bättre ju äldre eleverna blir även om de ibland väljer att bryta mot 

dessa regler. Genom elevernas intervjusvar får vi också veta att fler elever blir nervösare över 

att prata högt i klassen på offentlig nivå ju äldre och mer medvetna som de blir, speciellt när 

de känner sig osäkra på vad de ska säga. Det underlättar om de har läst på sina läxor 

ordentligt. I en klass kan man viska svaret till sin lärare först om man är osäker på svaret för 

att undvika att säga fel högt inför alla andra. En flicka i åk 5 tillägger att det känns lättare att 

prata på offentlig nivå nu i åk 5, än i åk 4, för att hennes lärare har erbjudit henne mycket 

träning på muntlig framställning i olika sammanhang. 

 

 

6. Resultatdiskussion 
 
Det har varit intressant att ta del av hur det offentliga talutrymmet fördelar sig för läraren och 

flickor och pojkar i klassrummet för de tidigare åren, under höstterminen år 2007. Det skulle 

vara väldigt intressant att göra en bredare undersökning i fler klasser och på fler skolor. Då 

detta resultat endast visar hur det förhåller sig i dessa tre klasser vid dessa tre lektioner. Jag 

tror dock att resultatet ger en liten fingervisning om att det förmodligen är så att pojkarna 
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troligtvis dominerar det offentliga talutrymmet även i andra klasser för elever i de tidigare 

åren.  

 

Jag tycker att alla lärare borde tänka över hur de fördelar ordet i fortsättningen för att främja 

god talförmåga hos alla sina elever. En anledning till att jag tror att pojkarna allmänt 

dominerar det offentliga talutrymmet är att jag med avsikt har förlagt min undersökning på en 

skola med elever från främst den övre medelklassen, eftersom Bergöö & Rösler Rosenberg 

(1986) (se tidigare forskning) har kommit fram till att talaktivitetens skillnader är mindre för 

elever från högre social klass. Och eftersom mitt resultat visade att pojkarna dominerar det 

offentliga talutrymmet vid denna lektion så tror jag att det finns en risk att pojkarna allmänt 

dominerar. Jag valde dessutom ut observationsklasserna utifrån att jag i dessa klasser hade ett 

stort förtroende för deras aktiva och engagerade lärare, med tanke på att, om det skulle visa 

sig att det offentliga talutrymmet snedfördelade sig här, så skulle det sannolikt även göra det 

vid andra klasser med elever från lägre sociala klasser och med andra lärare också. Det är ju 

inte helt säkert att pojkarna dominerar talaktiviteten vid all deras undervisning men jag skulle 

ändå vilja rekommendera att de ser över hur de fördelar det offentliga ordet i klassrummet då 

jag kan misstänka att de uppfattar den rådande fördelningen som det normala. Som beskrivs 

under rubriken tidigare forskning så utförde Molloy Gunilla (1990) ett sätt där hon gav flickor 

och pojkar varannan fråga. Intressant här var att det upplevdes som att flickorna nu 

dominerade när det offentliga talutrymmet i själva verket blev rättvist fördelat. Ganska 

skrämmande tycker jag, att de är så vana vid att pojkarna dominerar, att de utgår ifrån det som 

det normala. I åk 3 kan jag tänka mig att eleverna är medvetna om att pojkarna är fler till 

antalet, så att alla elever vet om att pojkarna får prata mer för att det ska bli rättvist för alla 

elever. Men man bör nog se upp med att de inte får prata för mycket, vilket då går ut över 

flickorna.  

 

Om man jämför med tidigare forskning på området så dominerar pojkarna fortfarande det 

offentliga talutrymmet i klassrummen för de tidigare åren men med mindre marginaler. Det 

gläder mig att utvecklingen mot ett mer jämställt samhälle går framåt. Jag kan tänka mig att 

de traditioner som finns kring den ”gamla skolan” och om att flickor ”bör vara hemma och ta 

hand om hemmet” sakta börjar ebba ut och att flickorna kommer att ta för sig mer av 

utrymmet framöver. Det är väldigt intressant att vi som lärare har makten att förändra och 

stärka elevernas talförmåga, ett uppdrag som jag anser att vi måste ta på stort allvar. Efter ett 

jämställdhetsprojekt i Gävleborgs län 1996 (se tidigare forskning) beskrev den blivande 
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klassläraren att flickorna vågade höras mer och att pojkarna hade ett större ordförråd när 

eleverna sedan kom till skolan. Tänk vad härligt om dessa elever vågar uttrycka sina åsikter 

och vågar ge positiv och negativ kritik till sina medmänniskor. Något som jag anser behövs 

och som är utvecklande men som väldigt många har svårt för. Min förhoppning är även att 

dessa elever som vågar stå på sig, vågar leva sina egna liv i större utsträckning och inte rätta 

sig efter vad andra säger och tycker, utan att de blir stärkta i sig själva och respekterade för att 

de vågar uttrycka sin vilja. Därmed inte sagt att de inte ska ta hänsyn till andra.  

 

Jag tycker även att alla lärare bör tänka efter vilka beteenden som de uppmuntrar i klassen. 

Eftersom det är läraren som har makten över hur det offentliga ordet fördelas i klassrummet, 

så bör hon vara medveten om hur mycket uppmärksamhet som vissa elever får av det 

offentliga talutrymmet. Särskilt viktigt är detta vid de tillfällen då vidare intresse för svaren 

ges, då det påvisar för eleverna vad och vilka som är värda mer uppmärksamhet. Det är även 

läraren som är den som ser till att alla regler följs och i följd av detta skapar det rådande 

klassrumsklimatet. Det är här viktigt att vi som lärare hjälper till att skapa ett öppet 

klassrumsklimat där det är okej att svara fel ibland bara man försöker.  

 

Vid intervjuerna framkom att flera av eleverna var nervösa över att prata på den offentliga 

nivån i klassrummet. Detta blev tydligare ju äldre eleverna blev. En reflektion kring detta är 

att läraren borde passa på att träna eleverna på muntlig framställning på många olika sätt 

redan vid tidig ålder, för att på så vis förebygga talängslan innan eleverna blir mer medvetna 

om sin nervositet och hinner bygga upp hinder för sig själva.  

 

Det verkar ibland som att läraren använder sig av talutrymmet för att hålla eleverna i ”schack” 

det vill säga att de håller ordning och uppmuntrar elever som har svårt att hålla 

koncentrationen på det som diskuteras för tillfället. Är det lämpligt eller borde läraren 

uppmärksamma positivt beteende? Vågar läraren det? Är de rädda för att ”kaoset” ska bryta 

ut? Är det därför som pojkarna dominerar det offentliga talutrymmet? För att de möjligtvis 

har svårare att hålla koncentrationen vid liv under längre stunder? Men uppmuntrar man då 

inte ett negativt beteende? Är det som lärarna vill? Ibland känns det som att lärare uppmuntrar 

de elever som tycker att det är bättre med dålig uppmärksamhet än ingen alls. Varför ger vi 

dessa uppmärksamhet och inte till de elever, som gör som vi uppmanar dem att göra? Vilket 

belöningssystem ägnar vi oss åt då? Ställer vi som lärare samma krav och förväntningar på 

våra elever oavsett kön? Det förekommer en hel del EU markeringar, (det vill säga när eleven 
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tar ordet utan att markera först eller vänta på sin tur) för dessa klasser mestadels utförda av 

pojkar, vilket man också kan diskutera - varför gäller inte reglerna för dem lika väl som för 

flickorna? Finns det olika ”spelregler” för flickorna och pojkarna i klassrummet? Man kan se 

att dessa EU initiativ minskar vid stigande ålder. Jag anser att det är av största vikt att läraren 

visar respekt för elevernas kunskapsinhämtande och ser till att alla följer klassens regler, 

(även om jag vet att detta är mycket lättare sagt än gjort). I åk 5 finns det en pojke som talar 

vid flertalet tillfällen utan att han fått eller markerat om att få ordet. Vid intervjuerna visade 

det sig att han inte hade helt klart för sig vilka regler som gällde. Dessa regler kan nog vara 

bra att repetera tills man ser att alla fått med sig dem. En annan sak som fascinerat mig var att 

även om vissa elever pratade rätt ut, så höll de sig vid de flesta tillfällen till det ämne som då 

diskuterades. En elev i åk 5 fick till och med beröm för att han tillförde diskussionen ett 

vidare perspektiv. Vid ytterst få tillfällen händer det att någon elev ber om att få ordet utan att 

läraren har ställt en fråga. Jag kan fundera på om det är ett tecken på respekt för 

undervisningen från eleven eller om det beror på att vi som lärare endast tillåter egna initiativ 

från eleverna när det passar oss?  

 

Vi ser här att läraren talar i cirka 54-78 % av det totala offentliga talutrymmet. Jag kan 

ifrågasätta om det alltid är rimligt? Trots att läraren är en nyckelperson i undervisningen så 

kanske mer av taltiden kan läggas ut på eleverna själva, i alla fall i de högre åldrarna. Eller 

riskerar då kunskapsinhämtandet att bli mindre och mer varierat från elev till elev? Flera 

forskare skriver om tvåtredjedelsregeln, det vill säga att läraren pratar vid två tredjedelar av 

tiden och att pojkarna pratar två tredjedelar av den återstående elevtiden. När det gäller 

lärartiden så håller den regeln fortfarande. I åk 1 talade läraren mer än tvåtredjedelar och i åk 

3 och 5 något mindre. För elevernas del så pratar pojkarna i åk 1 nästan i tvåtredjedelar, men 

inte riktigt, intressant här är att det är omvänt i åk 5, här är det flickorna som pratar i nästan 

två tredjedelar av den offentliga taltiden i klassrummet. I åk 3 pratar pojkarna mer än 

tvåtredjedelar av elevernas talutrymme. För min del så har jag lagt störst vikt vid de 

genomsnittliga taltiderna för eleverna, då jag upplever dem som mer rättvisa utifrån 

könsfördelningen i klasserna. 

 

Vid intervjuerna fick lärare och elever uppskatta hur det offentliga talutrymmet fördelade sig i 

klassrummet. Intressant här är att läraren i åk 5 trodde att det var flickorna som dominerade 

när det i själva verket var pojkarna. Men marginalen är så pass liten så förhoppningsvis är det 

så att talaktiviteten är väldigt jämnt fördelad i den här klassen. Det är bara att gratulera läraren 

 38



och främst eleverna här!  Eleverna i de lägre åldrarna trodde att det motsatta könet var de som 

pratade mest på offentlig nivå i klassrummet, vilket jag kan le lite åt då dessa elever har 

märkbart svårt att lyssna på andra överhuvudtaget. Nu antecknade jag bara det offentliga talet 

i min undersökning men annars så var det en hel del pratande med bänkkamraten bredvid i 

den här klassen.  

 

Något som förvånade mig när resultatet var klart var den övriga tysta tiden. Jag hade svårt att 

tro att den var så pass liten i åk 5 som den verkligen var, en oerhört taleffektiv lektion på så 

vis att de har snabba växlingar och inga längre stunder för betänketid. Min uppfattning under 

observationerna var annars att det var läraren i den här klassen som pratade mest, men så var 

inte fallet. Mitt intryck var också, (säkerligen beroende på allt pratande bredvid) den 

offentliga diskussionen att det var läraren i åk 1 som pratade mest, men så var det inte heller, 

inte i ren tid, men det var hon som pratade mest procentuellt under lektionerna. Jag blev också 

lite imponerad av att det i åk 5 upplevdes som att det var så lugnt under själva lektionen när 

det i själva verket var en väldigt taleffektiv lektion.  

 

Jag skulle gärna forska vidare om hur det offentliga talutrymmet fördelar sig i klassrummet 

för de tidigare åren för elever i en bredare undersökning. Det skulle även vara intressant att ta 

reda på varför pojkarna dominerar det offentliga talutrymmet i klassrummet. Och hur man på 

olika sätt kan arbeta som lärare för att fördela ordet mer rättvist till förmån för alla elever, 

både flickor och pojkar, talängsliga och talaktiva elever.  
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Bilaga 1 Föräldrabrev 
 
Hej! 
 
Jag heter Peggy Palm och studerar till lärare för de tidigare 
åren, (dvs., Grundskollärare), vid Växjö Universitet. 
Jag skulle gärna vilja göra observationer i ert barns klass 
gällande barnens språk. 
För att kunna backa i materialet, då jag inte hinner med att 
anteckna allt vid observationstillfället, skulle jag behöva 
banda barnens tal på kassettband. 
Hoppas att det ska gå bra för er? 
Mitt resultat kommer jag att redovisa i min svenskauppsats, 
men kommer vara noga med att figurera barnens namn. 
 
Om någon är emot detta, vänligen ta kontakt med [lärarens 
namn] innan onsdagen den 26/9-07. 
 
                           Med vänlig hälsning: Peggy Palm. 
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Bilaga 2 Intervjufrågor till läraren 
 
Fråga: 
 
1.  Vilka killar pratar mest i klassen? 
2.  Vilka tjejer pratar mest i klassen? 
 
3.  Vilka killar pratar minst i klassen? 
4.  Vilka tjejer pratar minst i klassen? 
 
5.  Pratar killarna eller tjejerna mest? 
 
6.  Kan det bero på olika saker? (tillfällen, ämnen osv.) 
 
7.  Försöker du fördela det ”offentliga” talutrymmet rättvist mellan killar 
     och tjejer under lektionerna? 
 
8.  Finns det andra faktorer som påverkar ditt val av hur du fördelar ordet 
     till eleverna? 
 
9.  Om du skulle uppskatta hur talutrymmet fördelar sig mellan dig, flickor 
     och pojkar i %, hur tror du att det fördelar sig då? 
 
10. Är du medveten om vilka riktlinjer som finns i våra styrdokument för  
     skolan, angående elevernas ”offentliga” talutrymme i klassrummet? 
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Bilaga 3 Intervjufrågor till eleverna 
 
Fråga: 
 
1.  Vilka pojkar pratar mest i klassen? 
2.  Vilka flickor pratar mest i klassen? 
 
3.  Vilka pojkar pratar minst i klassen? 
4.  Vilka flickor pratar minst i klassen? 
 
5.  Pratar pojkarna eller flickorna mest? 
 
6.  Vad tror du att det beror på? 
 
7a.  Hur gör man för att få ordet? 
7b.  Är det en regel? 
7c.  Gäller den regeln för alla? 
7d.  Följer alla elever den regeln? 
 
8a.  Skulle du vilja prata mer i klassen? 
8b.  Blir du nervös ibland när du ska prata högt? 
8c.  Varför blir du nervös? 
8d.  Vid vilka tillfällen blir du nervös av att prata inför andra?         
 
9.  Tycker du att fröken fördelar ordet rättvist, mellan killar och tjejer? 
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Bilaga 4 Talprotokoll åk 1 
 
Första siffran anger för vid vilket taltilllfälle som eleven talat. Sedan anges för hur lång tid 
som eleven har talat vid det tillfället. Efter andra kolumnen anges för hur många gånger som 
läraren har vidareutvecklat svaret med eleven vid det taltillfället. Efter sista kolumnen återges 
för på vilket sätt som eleven har fått eller tagit ordet i klassrummet, dessa förkortningar finns 
beskrivna under rubriken Metod. Siffran bakom könsbeteckningen anger för vilken flicka 
respektive pojke som har talat. Denna kodnyckel är endast tillgänglig för mig, för att jag ska 
kunna laborera med resultatet och kunna återge för vilka elever som är mest talföra och så 
vidare. När jag anger tid förkortar jag sekunder till sek.  
 
Flicka 1: 1: 2sek: 2: LU 2: 2sek: 0: LM 3: 3sek: 0: LM 
 

Har fått/tagit taltillfälle vid: 3 tillfällen. 
Har en total taltid på: 7 sekunder. 
Läraren har vidareutvecklat svaret: 2 gånger. 

 
Flicka 2: 1: 0sek: 0: LU 2: 0sek: 0: LU 3: 3sek: 0: LM 
 
 Har fått/tagit taltillfälle vid: 1 tillfälle. 
 Har en total taltid: 3 sekunder. 
 Läraren har vidareutvecklat svaret: 0 gånger. 
 
Flicka 3: 1: 1sek: 2: LU 2: 0sek: 0: LU 3: 1sek: 0: LM 
 4: 1sek: 0: LM 5: 1sek: 0: LM 6: 3sek: 0: LM 
 
 Har fått/tagit taltillfälle vid: 5 tillfällen. 
 Har en total taltid på: 7 sekunder. 
 Läraren har vidareutvecklat svaret: 2 gånger. 
 
Flicka 4: 1: 2sek: 0: LM 2: 1sek: 0: LU 3: 1sek: 0: LM 
 4: 3sek: 0: LM  
 
 Har fått/tagit taltillfälle vid: 4 tillfällen. 
 Har en total taltid på 7 sekunder. 
 Läraren har vidareutvecklat svaret: 0 gånger. 
 
Flicka 5: 1: 2sek: 0: LM 2: 3sek: 0: LM 3: 1sek: 0: LM 
  
 Har fått/tagit taltillfälle vid: 3 tillfällen. 
 Har en total taltid på: 6 sekunder. 
 Läraren har vidareutvecklat svaret: 0 gånger. 
 
Flicka 6: 1: 1sek: 0: LM 2: 3sek: 0: LM 3: 6sek: 2: LM 
 4: 1sek: 0: LM 5: 1sek: 0: LM 6: 3sek: 0: LM 
 7: 8sek: 3: LM 8: 3sek: 0 LM 9: 9sek: 0: LM 
 
 Har fått/tagit taltillfälle vid: 9 tillfällen. 
 Har en total taltid på: 40 sekunder. 
 Läraren har vidareutvecklat svaret: 5 gånger. 
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Flicka 7: 1: 1sek: 0: EU 2: 1sek: 0: LU 3: 4 sek: 3: LM 
 4: 2sek: 0: EU 5: 1sek: 0: LU 6: 2sek: 0: EU 
 7: 3sek: 0: LM 8: 2sek: 0: LM 9: 1sek: 0: EU 
 10: 2sek: 0: EU 11: 5sek: 2: LM 12: 7sek: 0: LM 
 
 Har fått/tagit taltillfälle vid: 12 tillfällen. 
 Har en total taltid på: 31 sekunder. 
 Läraren har vidareutvecklat svaret: 5 gånger. 
 
 
Pojke 1: 1: 2sek: 0: LM 2: 10sek: 2: LM 3: 1sek: 0: LM 
 4: 1sek: 0: LM 5: 3sek: 0: LM 6: 1sek: 0: LM 
 
 Har fått/tagit taltillfälle vid: 6 tillfällen. 
 Har en total taltid på: 18 sekunder. 
 Läraren har vidareutvecklat svaret: 2 gånger. 
 
Pojke 2: 1: 2sek: 0: EU 2: 1sek: 0: EU 3: 1sek: 0: EU 
 4: 2sek: 0: LM 5: 4sek: 2: LM 6: 6sek: 4: LM 
 7: 3sek: 0: LM 8: 1sek: 0: EU 9: 1sek: 0: EU 
 10: 3sek: 0: LM 11: 1sek: 0: LU 
 

Har fått/tagit taltillfälle vid: 11 tillfällen. 
 Har en total taltid på: 25 sekunder. 
 Läraren har vidareutvecklat svaret: 11 gånger. 
 
 
Pojke 3: 1: 1 sek: 0: LU 
 
 Har fått/tagit taltillfälle vid: 1 tillfälle. 
 Har en total taltid på: 1 sekunder. 
 Läraren har vidareutvecklat svaret: 0 gånger. 
 
Pojke 4: 1: 3sek: 2: EU 2: 2sek: 0: EU 3: 0sek: 0: LU 
 4: 0sek: 0: LU 
 
 Har fått/tagit taltillfälle vid: 2 tillfällen. 
 Har en total taltid på: 5 sekunder. 
 Läraren har vidareutvecklat svaret: 2 gånger. 
 
Pojke 5: 1: 1sek: 0: EU 2: 5sek: 0: EU 3: 6sek: 2: LM 
 4: 6sek: 2: LM 5: 9sek: 0: EU 6: 3sek: 0: LM 
 7: 2sek: 0: EU 
 
 Har fått/tagit taltillfälle vid: 7 tillfällen: 
 Har en total taltid på: 32 sekunder. 
 Läraren har vidareutvecklat svaret: 4 gånger 
 
Pojke 6: 1: 1sek: 0: EU 2: 2sek: 0: EU 3: 2sek: 0: EU 
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 4: 3sek: 0: LM 5: 2sek: 0: EU 6: 2sek: 0: EU 
 
 Har fått/tagit taltillfälle vid: 6 tillfällen. 
 Har en total taltid på: 12 sekunder. 
 Läraren har vidareutvecklat svaret: 0 gånger. 
 
Pojke 7: 1: 1sek: 0: EU 2: 2sek: 0: EU 3: 4sek: 0: EU 

4: 2sek: 0: EU 5: 3sek: 4: LM 6: 6sek: 3: LU 
 7: 2sek: 0: EU 8: 1sek: 0: EU 9: 1sek: 0: EU 
 10: 3sek: 0: LM 11: 1sek: 0: EU 12: 6sek: 0: EU 
 13: 4sek: 2: LM 14: 4sek: 0: EU 15: 3sek: 0: LM 
 16: 3sek: 0: EU 
  
 Har fått/tagit taltillfälle vid: 16 tillfällen. 
 Har en total taltid på: 46 sekunder. 
 Läraren har vidareutvecklat svaret: 9 gånger. 
 
Pojke 8: 1: 2sek: 0: LM 2: 2sek: 0: LM 3: 3sek: 0: LM 
 
 Har fått/tagit taltillfälle vid: 3 tillfällen. 
 Har en total taltid på: 7 sekunder. 
 Läraren har vidareutvecklat svaret: 0 gånger. 
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Bilaga 5 Talprotokoll åk 3 
 
Första siffran anger för vid vilket taltilllfälle som eleven talat. Sedan anges för hur lång tid 
som eleven har talat vid det tillfället. Efter andra kolumnen anges för hur många gånger som 
läraren har vidareutvecklat svaret med eleven vid det taltillfället. Efter sista kolumnen återges 
för på vilket sätt som eleven har fått eller tagit ordet i klassrummet, dessa förkortningar finns 
beskrivna under rubriken Metod. Siffran bakom könsbeteckningen anger för vilken flicka 
respektive pojke som har talat. Denna kodnyckel är endast tillgänglig för mig, för att jag ska 
kunna laborera med resultatet och kunna återge för vilka elever som är mest talföra och så 
vidare. När jag anger tid förkortar jag sekunder till sek.  
 
Flicka 1: 1: 4sek: 0: LM  2: 8sek: 0: LM 3:18sek:4: LM
 4: 7sek: 0: LM 5: 2sek: 0: LM 6:2sek:0: LU  

7: 1 sek:0: LU 8: 1sek: 0: EU 9: 2sek: 0: EU 
 
Har fått/tagit taltillfälle vid: 9 tillfällen. 
Har en total taltid på: 45 sekunder. 
Läraren har vidareutvecklat svaret: 4 gånger. 

 
Flicka 2: 1: 3 sek: 0: LM 2: 2sek: 0: LU 3:1sek:0: LM 
 4:6sek:3: LU  5: 2sek: 0: LM 6: 4sek: 0: LU 
 
 Har fått/tagit taltillfälle vid: 6 tillfällen. 
 Har en total taltid: 18 sekunder. 
 Läraren har vidareutvecklat svaret: 3 gånger. 
 
Flicka 3: 1: 3sek: 0: LM 2: 3sek: 0: LU 3: 2sek: 0: LM 
 
 Har fått/tagit taltillfälle vid: 3 tillfällen. 
 Har en total taltid på: 8 sekunder. 
 Läraren har vidareutvecklat svaret: 0 gånger. 
 
Flicka 4: 1: 2sek: 0: LU 2: 10sek: 4: LU 
 
 Har fått/tagit taltillfälle vid: 2 tillfällen. 
 Har en total taltid på 12 sekunder. 
 Läraren har vidareutvecklat svaret: 4 gånger. 
 
Flicka 5: 1: 2sek: 0: LM 2: 1sek: 0: LU 3: 11sek: 0: LM 

4: 4sek: 0: LM 5: 11sek: 2: LM 6: 13sek: 2: LM 
7: 8sek: 2: LM 8: 6sek: 0: LM 
9: 3sek: 0: EU 
  

 Har fått/tagit taltillfälle vid: 9 tillfällen. 
 Har en total taltid på: 58 sekunder. 
 Läraren har vidareutvecklat svaret: 6 gånger. 
 
Flicka 6: 1: 2sek: 0: LU 2: 1sek: 0: LU 3: 2sek: 0: LU 
 
 Har fått/tagit taltillfälle vid: 3 tillfällen. 
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 Har en total taltid på: 5 sekunder. 
 Läraren har vidareutvecklat svaret: 0 gånger. 
 
 
Pojke 1: 1: 7sek: 0: LU 2: 2sek: 0: LU 3:2sek:0: LU 
  
 Har fått/tagit taltillfälle vid: 3 tillfällen. 
 Har en total taltid på: 11 sekunder. 
 Läraren har vidareutvecklat svaret: 0 gånger. 
 
Pojke 2: 1: 5sek: 0: LU 2: 2sek: 0: LM 
  
 Har fått/tagit taltillfälle vid: 2 tillfällen. 
 Har en total taltid på: 7 sekunder. 
 Läraren har vidareutvecklat svaret: 0 gånger. 
 
Pojke 3: 1: 9sek: 1: LM 2: 6sek: 0: LM 3: 4sek: 0: EM 

4: 25sek: 7: LM 5: 1sek: 0: EM 6: 14sek: 4: LU 
 7: 1sek: 0: EU 8: 1sek: 0: EU 9: 13sek: 0: LU 
 
 Har fått/tagit taltillfälle vid: 9 tillfällen. 
 Har en total taltid på: 1 minut och 14 sekunder. 
 Läraren har vidareutvecklat svaret: 12 gånger. 
 
Pojke 4: 1: 7sek: 0: LU 2: 2sek: 0: LU 
 
 Har fått/tagit taltillfälle vid: 2 tillfällen. 
 Har en total taltid på: 9 sekunder. 
 Läraren har vidareutvecklat svaret: 0 gånger. 
 
Pojke 5: 1: 10sek: 1: LM 2: 11sek: 3: LU 3: 4sek: 0: EM 
 
 Har fått/tagit taltillfälle vid: 3 tillfällen: 
 Har en total taltid på: 25 sekunder. 
 Läraren har vidareutvecklat svaret: 4 gånger 
 
Pojke 6: 1: 3sek: 0: LM 2: 12sek: 2: LM 3: 13sek: 2: LU 

4: 8sek: 3: LM 
 

 Har fått/tagit taltillfälle vid: 4 tillfällen. 
 Har en total taltid på: 36 sekunder. 
 Läraren har vidareutvecklat svaret: 7 gånger. 
 
Pojke 7: 1: 4sek: 0: LM 2: 3sek: 0: LM 3: 6sek: 2: LM 

4: 5sek: 0: LM 5: 1sek: 0: LM 6: 6sek: 0: LM 
 

 Har fått/tagit taltillfälle vid: 6 tillfällen. 
 Har en total taltid på: 25 sekunder. 
 Läraren har vidareutvecklat svaret: 2 gånger. 
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Pojke 8: 1: 3sek: 0: LM 2: 4sek: 0: LM 3: 26sek: 3: LM 
4: 6sek: 2: LM 
 

 Har fått/tagit taltillfälle vid: 4 tillfällen. 
 Har en total taltid på: 39 sekunder. 
 Läraren har vidareutvecklat svaret: 5 gånger. 
 
Pojke 9: 1: 2sek: 0: LM 2: 7sek: 2: LM 3: 3sek: 0: LU 

4: 6sek: 0: LU 
 

 Har fått/tagit taltillfälle vid: 4 tillfällen. 
 Har en total taltid på: 18 sekunder. 
 Läraren har vidareutvecklat svaret: 2 gånger. 
 
Pojke 10:    1: 6sek: 0: LU 2: 42sek: 5: LM 3: 2sek: 0: EU

 4: 1sek: 0: EU 5: 7sek: 2: LM 6: 9sek: 2: LU 
 7: 12sek: 2: LM 
 
 Har fått/tagit taltillfälle vid: 7 tillfällen. 
 Har en total taltid på: 1 minut och 19 sekunder. 
 Läraren har vidareutvecklat svaret: 11 gånger. 
 
Pojke 11: 1: 6sek: 2: LU 2: 15sek: 3: EU 
 
 Har fått/tagit taltillfälle vid: 2 tillfällen. 
 Har en total taltid på: 21 sekunder. 
 Läraren har vidareutvecklat svaret: 5 gånger. 
 
Pojke 12: 1: 8sek: 2: LU 2: 3sek: 0: LU 3: 4sek: 0: LU

  
 Har fått/tagit taltillfälle vid: 3 tillfällen. 
 Har en total taltid på: 15 sekunder. 
 Läraren har vidareutvecklat svaret: 2 gånger. 
 
Pojke 13: 1: 9sek: 0: LM 2: 4sek: 0: LM 3: 22sek: 7: LM 

4: 7sek: 2: LM 
 

 Har fått/tagit taltillfälle vid: 4 tillfällen. 
 Har en total taltid på: 42 sekunder.  
 Läraren har vidareutvecklat svaret: 9 gånger. 
 
Pojke 14: 1: 11sek: 0: LU 2: 2sek: 0: EM 3: 8sek: 0: LM 

4: 6sek: 0: LM 5: 2sek: 0: LU 6: 2sek: 0: LU 
 7: 2sek: 0: LM 8: 2sek: 0: LM 9: 3sek: 2: LU 
 
 Har fått/tagit taltillfälle vid: 9 tillfällen. 
 Har en total taltid på: 38 sekunder. 
 Läraren har vidareutvecklat svaret: 2 gånger 
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Bilaga 6 Talprotokoll åk 5 
 
Första siffran anger för vid vilket taltilllfälle som eleven talat. Sedan anges för hur lång tid 
som eleven har talat vid det tillfället. Efter andra kolumnen anges för hur många gånger som 
läraren har vidareutvecklat svaret med eleven vid det taltillfället. Efter sista kolumnen återges 
för på vilket sätt som eleven har fått eller tagit ordet i klassrummet, dessa förkortningar finns 
beskrivna under rubriken Metod. Siffran bakom könsbeteckningen anger för vilken flicka 
respektive pojke som har talat. Denna kodnyckel är endast tillgänglig för mig, för att jag ska 
kunna laborera med resultatet och kunna återge för vilka elever som är mest talföra och så 
vidare. När jag anger tid förkortar jag sekunder till sek.  
 
 
Flicka 1: 1: 24sek: 0: LU  2: 3sek: 0: LM 3: 5sek: 0: LM 
 

Har fått/tagit taltillfälle vid: 3 tillfällen. 
Har en total taltid på: 32 sekunder. 
Läraren har vidareutvecklat svaret: 0 gånger. 

 
Flicka 2: 1: 17sek: 0: LM 2: 3sek: 0: LU 3: 5sek: 2: LU 
 
 Har fått/tagit taltillfälle vid: 3 tillfällen. 
 Har en total taltid: 25 sekunder. 
 Läraren har vidareutvecklat svaret: 2 gånger. 
 
Flicka 3: 1: 17sek: 0: LM 2: 12sek: 3: LU 
  
 Har fått/tagit taltillfälle vid: 2 tillfällen. 
 Har en total taltid på: 20 sekunder. 
 Läraren har vidareutvecklat svaret: 3 gånger. 
 
Flicka 4: 1: 1sek: 0: LM 2: 12sek: 2: LM 3: 7sek: 2: LM 

4: 2sek: 0: LM 5: 13sek: 0: LM 6: 2sek: 0: LM 
7: 5sek: 0: LM 8: 29sek: 0: LM 9: 7sek: 2: LM 
 
Har fått/tagit taltillfälle vid: 9 tillfällen. 

 Har en total taltid på 1minut och 18 sekunder. 
 Läraren har vidareutvecklat svaret: 6 gånger. 
 
Flicka 5: 1: 3sek: 2: LM 2: 5sek: 0: LM 3: 5sek: 0: LM 

4: 10sek: 0: LM 5: 7sek: 0: LM 6: 1sek: 0: LM 
 
Har fått/tagit taltillfälle vid: 6 tillfällen. 

 Har en total taltid på: 31 sekunder. 
 Läraren har vidareutvecklat svaret: 2 gånger. 
 
Flicka 6: 1: 12sek: 0: LM 2: 4sek: 2: LU 3: 6sek: 0: LM 
 4: 6sek: 0: LM  5: 4sek: 0: LM 
  

Har fått/tagit taltillfälle vid: 5 tillfällen. 
Har en total taltid på: 30 sekunder. 
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Läraren har vidareutvecklat svaret: 2 gånger. 
 
Flicka 7: 1: 8sek: 0: LM 2: 10sek: 0: LM 3: 7sek: 0: LM 
 4: 3sek:0: LM 5: 9sek: 2: LM 6:6sek:0: LM 
 7: 3sek: LM  8: 8sek: 0: LM 9:7sek:2: EU 
 10: 6sek: 0: LM 11: 1 sek: 0: LM 12:6sek:2: LM
 13: 3sek: 0: LM 
 
 Har fått/tagit:13 tillfällen. 
 Har en total taltid:1 minut och 17 sekunder. 
 Läraren har vidareutvecklat svaret: 8 gånger. 
 
Flicka 8: 1: 5sek: 2: LU 2: 11sek: 0: LU 3: 2sek: 0: ML 
 
 Har fått/tagit taltillfälle vid: 3 tillfällen. 
 Har en total taltid på: 18 sekunder. 
 Läraren har vidareutvecklat svaret: 2 gånger. 
 
Flicka 9: 1: 1sek: 3: LM 2: 1sek: 0: LM 3:4sek:0: LU 
 4: 11sek: 0: LU 5: 16sek: 2: LM 6: 6sek: 3: LM 
 
 Har fått/tagit taltillfälle vid: 6 tillfällen. 
 Har en total taltid på 39 sekunder. 
 Läraren har vidareutvecklat svaret: 8 gånger. 
 
Flicka 10: 1: 1sek: 0: LM 2: 2sek: 0: LM 3: 17sek: 3: LM 

4: 2sek: 0: LM 
   

 Har fått/tagit taltillfälle vid: 4 tillfällen. 
 Har en total taltid på: 22 sekunder. 
 Läraren har vidareutvecklat svaret: 3 gånger. 
 
Flicka 11: 1: 29sek: 2: LM 2: 6sek: 0: LM 3: 2sek: 0: LU 
 

Har fått/tagit taltillfälle vid: 3 tillfällen. 
 Har en total taltid på 37 sekunder. 
 Läraren har vidareutvecklat svaret: 2 gånger. 
 
Flicka 12: 1: 9sek: 0: LM 2: 10sek: 3: LM 3: 2sek: 0: LM
 4: 3sek: 0: LM 5: 10sek: 0: LM 6: 4sek: 0: LM
 5: 10sek: 0: LM 7: 5sek: 0. LM 8: 3sek:0: LM
 9: 3sek: 2: LM 
 
 Har fått/tagit taltillfälle vid: 9 tillfällen. 
 Har en total taltid på 59 sekunder. 
 Läraren har vidareutvecklat svaret: 5 gånger. 
 
Pojke 1: 1: 17sek: 0: LU 2: 2sek: 0: LM 3: 4sek: 0: LM 

4: 3sek: 0: EU 5: 1sek: 0: LM 6: 4sek: 2: LM 
 7: 7sek: 0: LM 8: 2sek: 0: LM 9: 2sek: 0: EU 
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 10: 13sek: 0: LM 11: 13: 0: KM 12: 9sek: 2: LM 
 13: 2sek: 0: LM 14: 5sek: 0: EM 15: 9sek: 3: LM 
 16: 4sek: 0: LM 
 
 Har fått/tagit taltillfälle vid: 16 tillfällen. 
 Har en total taltid på: 1 minut och 37 sekunder.  
 Läraren har vidareutvecklat svaret: 7 gånger. 
 
Pojke 2: 1: 3sek: 0: LU 
  
 Har fått/tagit taltillfälle vid: 1 tillfällen. 
 Har en total taltid på: 3 sekunder. 
 Läraren har vidareutvecklat svaret: 0 gånger. 
 
Pojke 3: 1: 24sek: 0: LU 2: 3sek: 0: LM 3: 4sek: 0: LU 

4: 2sek: 0: LU 5: 3sek: 2: LU 6: 8sek: 0: LM 
 7: 2sek: 0: LM 8: 21sek: 4: LU 9: 9sek: 2: LM 
 
 Har fått/tagit taltillfälle vid: 9 tillfällen. 
 Har en total taltid på: 1 minut och 16 sekunder. 
 Läraren har vidareutvecklat svaret: 8 gånger. 
 
Pojke 4: 1: 3sek: 0: LM 2: 2sek: 0: LM 3: 2sek: 0: LU 
 4: 7sek: 3: LU 
 
 Har fått/tagit taltillfälle vid: 4 tillfällen. 
 Har en total taltid på: 15 sekunder. 
 Läraren har vidareutvecklat svaret: 3 gånger. 
 
Pojke 5: 1: 2sek: 0: LM 2: 3sek: 0: LU 
 
 Har fått/tagit taltillfälle vid: 2 tillfällen: 
 Har en total taltid på: 5 sekunder. 
 Läraren har vidareutvecklat svaret: 0 gånger 
 
Pojke 6: 1: 9sek: 0: LM 2: 4sek: 0: LM 3: 1sek: 0: EU 

4: 31sek: 3: LM 5: 5sek: 0: EU 6: 8sek: 5: LU 
7: 1sek: 0: LU 
 

 Har fått/tagit taltillfälle vid: 7 tillfällen. 
 Har en total taltid på: 59 sekunder. 
 Läraren har vidareutvecklat svaret: 8 gånger. 
 
Pojke 7: 1: 21sek: 0: LM 2: 3sek: 0: EU 3: 2sek: 0: EM 

4: 8sek: 2: LM 5: 11sek: 0: LM 6: 14sek: 2: LM 
 
Har fått/tagit taltillfälle vid: 6 tillfällen. 

 Har en total taltid på: 59 sekunder. 
 Läraren har vidareutvecklat svaret: 4 gånger. 
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Pojke 8: 1: 2sek: 2: LM 2: 4sek: 0: LM 3: 3sek: 2: LU 
 
 Har fått/tagit taltillfälle vid: 3 tillfällen. 
 Har en total taltid på: 9 sekunder. 
 Läraren har vidareutvecklat svaret: 4 gånger. 
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Bilaga 7 Intervjufrågor och svar från lärare och elever i åk 1 
 
Fråga: 
 
1 Vilka pojkar pratar mest i klassen? 
 
L:    P7 och P5 ”spontant” utan att begära ordet. P1 ”begär” ofta ordet och svarar gärna på      
        frågor. 
F7:   P4 och P7. 
F5:   P7. 
F4:   P7. 
 
P1:  Alla pratar lika mycket. 
P6:  Jag vet inte. 
P8:  P4. 
 
2 Vilka flickor pratar mest i klassen? 
 
L:   F6 ”spontant” utan att begära ordet, F4 ”begär” ofta ordet och svarar gärna på frågor. 
 
F7:  F3, pratar rätt ut mycket. 
F5:  Jag vet inte. 
F4:  F6. 
 
P1:   F6. 
P6:   F7.  
P8:   F6. 
 
3 Vilka pojkar pratar minst i klassen? 
 
L:     P3 och P2. 
 
F7:   P1 och P3. 
F5:   P8. 
F4:   P8. 
 
P1:   P3. 
P6:   Jag vet inte. 
P8:   P3. 
 
4 Vilka flickor pratar minst i klassen? 
 
L:    F2. 
 
 
F7:  Jag vet inte. 
F5:  F1. 
F4:  Ingen. 
 
P1:  F5. 
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P6:   F1. 
P8:   F5 
 
5 Pratar pojkarna eller flickorna mest? 
 
L:    Pojkarna. 
 
F7:  Killarna. 
F5:  Killarna. 
F4:  Tjejerna. 
 
P1: Mest F6. 
P6: Tjejerna. 
P8: Jag tror att det är tjejerna. 
 
6 Vad tror du att det beror på? 
 
L:  Pojkarna ”tar för sig” och jag låter det (oftast omedvetet) ske.  
     Flickorna ”förväntas” vara tystare och ”skötsamma”. 
 
F7: Jag vet inte. 
F5:  För att de är lite vildare. Tjejerna är lite mer försiktiga och killarna är det lite mer liv i. 
F4: Jag vet inte. 
 
P1: Jag vet inte. 
P6: För dem tjatar så mycket. 
P8: För att dom tjatar så mycket. Jag frågar, om vad? Tjejsnack. 
 
7a Hur gör man för att få ordet?    
       
F7: Räcker upp handen 
F5: Räcker upp handen. 
F4: Räcker upp handen. 
 
P1: Räcker upp handen. 
P6: Räcker upp handen. 
P8: Räcker upp handen. 
 
7b Är det en regel? 
 
F7: Ja. 
F5: Ja. 
F4: Ja. 
 
P1: Ja. 
P6: Ja. 
P8: Ja. 
 
7c Gäller den regeln för alla elever? 
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F7: Ja, men det är inte alla som sköter det på det viset. 
F5: Ja. 
F4: Ja. 
P1: Ja. 
P6: Ja.  
P8: Ja. 
 
7d Följer alla elever den regeln? 
 
F7: Nej. 
F5: Jag tror det, nästan, inte alla då men. 
F4: F1 brukar prata rätt ut ibland. 
 
P1: Nej. 
P6: Nej, inte alla. Några bara pratar rätt ut. 
P8: Nej, P5 pratar rätt ut. 
 
8a Skulle du vilja prata mer i klassen? 
 
F7: Nej. 
F5: Nej. 
F4: Nej. 
 
P1: Nej. 
P6: Nej. 
P8: Nej. 
 
8b Blir du nervös ibland när du ska prata? 
 
F7: Nej. 
F5: Nej. 
F4: Nej. 
 
P1: Nej. 
P6: Nej. 
P8: Ja. 
 
8c Varför blir du nervös? 
 
F7:   - 
F5:   - 
F4:   - 
 
P1: - 
P6: - 
P8: Alla pratar så mycket så jag blir nervös för att jag inte ska höras. 
 
8d Vid vilka tillfällen blir du nervös. 
 
F7:   - 
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F5:   - 
F4:   - 
 
P1: - 
P6: - 
P8:    
 
9 Tycker du att din fröken fördelar ordet rättvist mellan pojkar och flickor i din                  
   klass. 
 
F7: Nja, sådär. 
F5: Ja. 
F4: Ja. 
 
P1: Nej och hon skriker för mycket. 
P6: Ja. 
P8: Ja. 
 
        Följande frågor (10-13) svarar endast läraren på: 
 
10 Försöker du fördela det ”offentliga” talutrymmet rättvist mellan pojkar och   
     Flickor under lektionerna? 
 
         Ja, fast jag lyckas inte alltid. 
 
11 Finns det andra faktorer som påverkar ditt val av hur du fördelar ordet till         
     eleverna? 
 
         Alla ska ”få komma till tals”, jag försöker uppmuntra de ”tysta” eleverna att prata. 
 
12 Om du skulle uppskatta hur det ”offentliga” talutrymmet fördelar sig mellan          
     dig, flickor och pojkar i %, hur tror du att det fördelar sig då? 
 
         Jag pratar mest (borde nog prata lite mindre) ca: Jag 60 %, pojkarna 25 % och  
         flickorna 15 %.                                                                                                                                            
 
13 Är du medveten om vilka riktlinjer som finns i våra styrdokument för skolan, angående                      
     elevernas ”offentliga” talutrymme i klassrummet? 
 
         Ja, i likabehandlingsplanen och i Lpo. Inte exakt vad det står om talutrymme men vad 
         det står om deras lika utrymme för övrigt och där vet jag att det blir en snedfördelning  
         Till pojkarnas fördel. Jag tror att det beror på gamla vanor, uppfostran och vilka 
         Förväntningar som finns på de olika könen. 
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Bilaga 8 Intervjufrågor och svar från lärare och elever i åk 3 
 
Fråga: 
 
1 Vilka pojkar pratar mest i klassen? 
 
L:    P3 och P13. 
 
F4:  P3 och P7. 
F3:  P3, P7 och P14. 
F1:  P3 och P7. 
 
P7:   P14, P9 och P8.  
P14: P7 och P3. 
P13: P14 och P8. 
 
 
2 Vilka flickor pratar mest i klassen? 
 
L:     F1, F2 och F5. 
 
 
F4:   F1. 
F3:   F1, F3. 
F1:   F1 och F6. 
 
P7:   F1 och F2. 
P14: F3 och F1. 
P13: F5. 
 
 
 
3 Vilka pojkar pratar minst i klassen? 
 
 L:    P1, P5 och P2 
 
F4:   P2 och P1. 
F3:   P9, P13 och P1. 
F1:   P5 och P8. 
 
P7:   P13, P9 och P2. 
P14: P12. 
P13: P6 och P9. 
 
 
4 Vilka flickor pratar minst i klassen? 
 
L:     F4 och F6. 
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F4:   F4. Jag svarar när jag får frågan. 
F3:   F6 och F5. 
F1:   F5 och F4. 
 
P7:   Ibland F6 och F5. 
P14: Vet inte. 
P13: F3, F4, F2. 
 
 
 
5 Pratar pojkarna eller flickorna mest? 
 
L:     Pojkarna. 
 
 
F4:   Pojkarna. 
F3:   Pojkarna och F1. 
F1:   Pojkarna. 
 
P7:   Pojkarna. 
P14: Pojkarna. 
P13: Pojkarna, ibland. 
 
 
6 Vad tror du att det beror på? 
 
L:     Det är 14 pojkar och 6 flickor. Flickorna är väldigt duktiga på att prata men killarna 
         är så många fler. 
 
 
F4:   Vet inte. 
F3:   De är pigga. 
F1:   De brukar leka på lektionerna ibland. Och P14 brukar försöka vara  
         rolig på lektionerna. 
P7:   Vet inte. 
P14: Vi är fler. 
P13: De vill prata om vad de har gjort och så. 
 
 
7a Hur gör man för att få ordet?      
 
F4:   Räcker upp handen. 
F3:   Räcker upp handen. 
F1:   Räcker upp handen. 
P7:   Räcker upp handen. 
P14: Räcker upp handen. 
P13: Räcker upp handen, fast de flesta pratar bara rätt ut. 
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7b Är det en regel? 
 
F4:   Ja. 
F3:   Ja. 
F1:   Ja. 
 
P7:   Ja. 
P14: Ja. 
P13: Ja. 
 
7c Gäller den regeln för alla elever? 
 
F4:  Ja. 
F3:  Ja. 
F1:  Ja. 
 
P7:   Ja. 
P14: Ja. 
P13: Jo, men en del glömmer bort det. 
 
 
7d Följer alla elever den regeln? 
 
F4: F1 pratar rätt ut ibland. 
F3: Inte riktigt alltid, det gäller nog alla, alla gör fel ibland. 
F1: Nej, inte ibland. Ibland kan det bli att man pratar rätt ut, för att man glömmer bort sig eller 
så vill man inte. 
 
P7:  Ibland. Oftast fast sen finns det de som ofta pratar med varandra bredvid. 
P14: Nej. 
P13: Nej, inte ibland, men för det mesta. 
 
 
8a Skulle du vilja prata mer i klassen? 
 
F4:   Ja. 
F3:   Det beror på. Det beror på vad jag skulle få för fråga. 
F1:   Nja. 
 
P7:   Ja. 
P14: Ibland. 
P13: Nej. 
 
 
8b Blir du nervös ibland när du ska prata? 
 
 
F4:   Nej, ibland. 
F3:   Om jag ska stå framför alla. 
F1:   Nja.  

 60



 
P7:   Nej. 
P14: Nej. 
P13: Nej. 
 
8c Varför blir du nervös? 
 
F4: - 
F3: Alla kollar på mig. 
F1:   - 
 
P7:   - 
P14: - 
P13: - 
 
 
8d Vid vilka tillfällen blir du nervös? 
 
F4: När jag ska läsa högt eller säger fel. 
F3: När alla kollar på mig. 
F1: Nej. 
 
P7: Nej. 
P14: - 
P13: - 
 
 
9 Tycker du att din fröken fördelar ordet rättvist mellan pojkar och flickor i din                  
klass? 
 
F4: Ja. 
F3: Nej, killarna pratar mer men de är fler. 
F1: Ja. 
 
P7:   Nja, tveksamt. 
P14: Nej, pojkarna pratar mer. 
P13: Ja. 
 
 
Fråga 10-13 svarar endast läraren på: 
 
10 Försöker du fördela det ”offentliga” talutrymmet rättvist mellan pojkar och  flickor under  
lektionerna? 
 
L: Ja, så gott det går, men killarna är ju fler så det blir att fördela så att alla får svara. 
 
 
11 Finns det andra faktorer som påverkar ditt val av hur du fördelar ordet till         
        eleverna? 
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L:  De som räcker upp händerna. Ibland får även andra svara för de kan oftast fast de  
      inte visar det. 
 
12 Om du skulle uppskatta hur det ”offentliga” talutrymmet fördelar sig mellan          
     dig, flickor och pojkar i %, hur tror du att det fördelar sig då? 
 
 
L: Jag 50 %, pojkarna 35 % och flickorna 15 %. 
 
 
13 Är du medveten om vilka riktlinjer som finns i våra styrdokument för skolan,   
     angående elevernas ”offentliga” talutrymme i klassrummet? 
 
L: Nej, jag bara vikarierar. 
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Bilaga 9 Intervjufrågor och svar från lärare och elever i åk 5 
 
Fråga: 
 
1 Vilka pojkar pratar mest i klassen? 
 
L:     P6 och P7. 
 
F11: P7 och P8. 
F7:   P6 och P8. Det beror på i vilket sammanhang som det är i. 
F2:   P6. 
 
P6:   P5 och P2. 
P7:   P6. 
P1:   P6 pratar rätt ut och P1 och P3 räcker ofta upp handen. 
 
2 Vilka flickor pratar mest i klassen? 
 
L:    F4 och F9. 
 
 
F11: F9. Hon vill gärna svara på frågor. 
F7:   Ingen pratar rätt ut men F9, F5 och F7 pratar mycket. 
F2:   F4. 
 
P6:   F4, F3 och F11. 
P7:   Har inte tänkt på det. 
P1:   F1 och F11. 
 
3 Vilka pojkar pratar minst i klassen? 
 
L:    P4, P5 och P2. 
 
 
F11: Alla brukar säga något. Vår lärare ordnar så att alla får prata. Om någon inte vill får  
        de läsa högt för att träna på att prata högt. Nu tränar vi även på dagens nyheter,  
        dvs. nyheter från gårdagen. P2, är lite tystare, han pratar men inte så ofta. 
F7:   P2 och P 5. De är inte blyga men vill inte gärna svara på frågor. 
F2:   P5. 
 
P6:   P8, P7, P3 och P1. 
P7:   P5 och P2. 
P1:   P5, P2 och P8. 
 
4 Vilka flickor pratar minst i klassen? 
 
       L: F2, F1 och F6. 
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F11: F1 och F6. 
F7:  Vet inte, det är svårt. 
F2:  F2. Vet inte varför. 
 
P6:  F12, F8 och F1. 
P7:  Flickorna och lite pojkarna, de pratar nog ungefär lika mycket. 
P1:  F6 och F1. 
 
5 Pratar pojkarna eller flickorna mest? 
 
L: Flickorna. 
 
 
F11: Flickorna. 
F7:  Vet inte, det beror på vad man pratar om. 
F2:   Pojkarna. 
 
P6:  Lika mycket. 
P7:  Svårt att svara på. 
P1:  Pojkarna. 
 
6 Vad tror du att det beror på? 
 
L: De är fler till antalet, mycket starka som grupp, studiemotiverade, kan och vill. 
 
F11: Vet inte. Flickorna läser på läxorna bättre och då kan vi prata mer,  
        svara på frågor och så. Och vi vågar prata. 
F7:   Vet inte. 
F2:   De vet kanske mer. 
 
P6:   Vi har lika många som pratar. I den andra klassen pratar alla hela tiden. 
P7:    Flickorna har mer att prata om, hästar tillexempel. 
P1:    Vet inte. 
 
7a Hur gör man för att få ordet? 
 
F11: Räcker upp handen. 
F7:   Räcker upp handen. 
F2:   Räcker upp handen. 
 
P6:   Vet inte, man pratar bara rätt ut, när man inte tänker sig för. 
P7:   Räcker upp handen. 
P1:   Räcker upp handen. 
 
7b Är det en regel? 
 
F11: Ja. 
F7:   Ja. 
F2:   Ja. 
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P6:  Regler. Vi har mål på tavlan som vi arbetar mot. 
P7:  Ja. 
P1:  Ja.  
 
7c Gäller den regeln för alla elever? 
 
F11: Ja. 
F7:   Ja. 
F2:   Ja. 
 
P6: Ja. 
P7: Ja. 
P1: Ja. 
 
7d Följer alla elever den regeln? 
 
F11: Ibland bryter någon när de kan svaret och blir ivrig. Det händer inte så ofta. 
F7:   Ibland, när någon blir ivrig att svara. 
F2:   Nej inte P6. 
 
P6:   Ja, hyfsat. 
P7:   Ja, för det mesta. 
P1:   Nej inte P6. 
 
8a Skulle du vilja prata mer i klassen? 
 
F11:  Ja, lite. Mer på engelskan, jag försöker men är rädd för att säga fel.  
         Ibland när man räcker upp handen får man inte svara och då hjälper det att  
         sprattla lite med den så ser min lärare att jag gärna vill svara och att jag kan. 
F7:    Nej. 
F2:    Nej, det är läskigt, jag är blyg. 
P6:    Nej. 
P7:    Nej, jag pratar för mycket. 
P1:    Nej, jag pratar när det behövs, som när jag vill säga något till någon  
         och när jag svarar på frågor. 
 
8b Blir du nervös ibland när du ska prata? 
 
F11: Ja. 
F7:   Ja. 
F2:   Ja, jag är rädd för att prata högt inför de andra. 
 
P6:   Nej, jag är inte så blyg. Idag blev jag blyg och var osäker på om ordet var rätt på 
        Engelskan.             
P7:   Nej. 
P1:   Nej, kanske ibland men sällan. 
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8c Varför blir du nervös? 
 
F11: Rädd för att säga fel, alla säger fel ibland. 
F7:   Vet inte. Jag har väll lite scenskräck antar jag. 
F2:   Nej. 
P6:   Då fick jag viska till min lärare först. 
P7:    - 
P1:   När jag är osäker. 
 
8d Vid vilka tillfällen blir du nervös. 
 
F11: Det har blivit bättre nu i femman än fyran. Jag vågar mer nu.  
        Kan bli nervös när det handlar om svåra ord. 
F7:  Vet inte. 
F2:  När jag ska prata högt inför de andra. 
 
P6:  Nej, ibland på engelskan, tycker inte själv att jag är så bra på engelska. 
P7:  När jag inte kommer ihåg till läxförhör. 
P1:  När jag är osäker, det gör inget men ibland är jag väldigt osäker. 
 
9 Tycker du att din fröken fördelar ordet rättvist mellan pojkar och flickor i din  
    klass? 
 
F11: Ja. 
F7:   Ja. 
F2:   Ja, hon låter alla prata. 
 
P6:   Ja, och hon lottar ibland så att det blir nya talare som tillexempel ordförande. 
P7:   Ja. 
P1:   Ja. 
 
Fråga 10-13 svarar endast läraren på: 
 
10 Försöker du fördela det ”offentliga” talutrymmet rättvist mellan pojkar och flickor under               
     lektionerna? 
 
L: Ja det är viktigt att alla får komma till tals. 
 
11 Finns det andra faktorer som påverkar ditt val av hur du fördelar ordet till eleverna? 
 
L: Försöker få med ”de tysta”. 
 
 12 Om du skulle uppskatta hur det ”offentliga” talutrymmet fördelar sig mellan          
      dig, flickor och pojkar i %, hur tror du att det fördelar sig då? 
 
 L: Jag 50 %, flickorna 30 % och pojkarna 20 %. 
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13 Är du medveten om vilka riktlinjer som finns i våra styrdokument för skolan,   
     angående elevernas ”offentliga” talutrymme i klassrummet? 
 
L: Ja, bland annat att inte favorisera pojkar framför flickor på grund utav att de  
    ofta är mer högljudda. 
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