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Sammanfattning 

Syftet med denna undersökning var att studera vilka förutsättningar tjejer och killar har i 
matematikundervisningen på gymnasiet utifrån lärarens agerande och attityder. För att 
undersöka detta observerades fyra matematiklärare på ett gymnasium under totalt femton 
lektioner och därefter intervjuades lärarna. Min observationsstudie visade att lärarna inte 
behandlade eleverna olika under genomgångarna, men att tjejerna hade mest lärarkontakt 
under lektionernas räkneövningar. Dessutom hade tjejerna generellt längre samtal och fler 
samtal med ett matematiskt innehåll jämfört med killarna. De flesta av lärar-elev-
interaktionerna startade eleverna själva, men tjejerna inledde fler lärarinteraktioner än 
killarna. Däremot gav lärarna själva fler initiativ till killarna än vad de gav till tjejerna. När 
det gäller lärarnas attityder och tankar visade intervjuerna att den generella bilden av en tjej är 
en flitig och lydig elev som når goda studieresultat, medan beskrivningen av en kille ger en 
klurig och halvsmart elev som är lat och inte bryr sig så mycket. Eleverna har således väldigt 
olika roller och förväntningar på sig utifrån deras kön. Vidare vill lärarna gärna beskriva 
matematikämnet som könsneutralt, men de ser ändå en viss koppling till en manlig tradition. 
Lärarna har ambitionen att behandla alla lika och att ge tjejer och killar samma 
förutsättningar, men samtidigt är de osäkra och inte helt medvetna om sitt agerande. 
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1 Inledning 

”En skola för alla” är ett uttryck som ofta återkommer i diskussioner om den svenska skolan 
och är något av en etikett för vårt skolsystemet. Begreppet innebär att alla elever, oavsett 
exempelvis kön eller social och kulturell bakgrund, ska ha samma rätt till utbildning och 
samma möjligheter till lärande. Den svenska läroplanen är särskilt tydlig med att tjejer och 
killar ska ha samma möjligheter och förutsättningar för lärande och att skolan har ett stort 
ansvar i denna fråga. 
 

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. /…/ Eleverna skall 
uppmuntras att utveckla sina intressen utan fördomar om vad som är 
manligt och kvinnligt. (Lärarens handbok (2001), s. 10, 38) 
 

Dessa aspekter gäller även inom skolämnet matematik, men många studier visar att det 
fortfarande finns stora könsskillnader inom matematik. Frågan är: gäller parollen ”en skola för 
alla” även inom matematiken?  

Forskning och statistik har visat att det trots formell jämställdhet när det gäller 
rättigheter och möjligheter att läsa matematik finns ett tydligt mönster av att många tjejer 
väljer bort matematik så fort det är möjligt. (Brandell et al., 2003; Grevholm, 1998; Kling 
Sackerud, 2006; Wistedt et al., 1996) Av de gymnasieelever som läser mest matematik är 
endast en tredjedel tjejer och andelen tjejer minskar ju högre upp i studierna vi kommer. 
(Grevholm, 1998) På universiteten är tjejerna i tydlig minoritet inom matematiken, trots att 
fler tjejer än killar läser på universiteten. Av universitetens alla områden visar nämligen 
matematiken den dystraste statistiken för jämn könsfördelning. Detta sker trots att 
undersökningar visat att det inte finns några skillnader i matematiska prestationer och 
förmågor mellan könen. (Brandell et al., 2003; Kling Sackerud, 2006) Obalansen inom 
matematiken är ett allvarligt problem sett ur ett jämställdhetsperspektiv, men också sett ur 
individens och samhällets perspektiv. Genom att välja bort matematik avstår man från en stor 
del av arbetsmarknaden. Lika möjligheter och förutsättning i matematik är därför viktigt för 
individen ur en rättviseaspekt. För samhället är det en politisk och ekonomisk fråga då vi 
behöver fler som utbildar sig inom naturvetenskapliga områden, både kvinnor och män. Båda 
könen är viktiga som resurser och som kompetenser. Detta har lett till många projekt för att 
rekrytera tjejer till matematik och teknik, men förändringarna sker mycket långsamt. 
(Grevholm, 1998) Många forskare menar att tjejernas bortval av matematik kanske kan 
förklaras med att matematik präglas av en manlig kultur och en stark manlig könssymbolism. 
(Brandell et al., 2003) 

Utöver problemet med att tjejer väljer bort matematik visar studier att tjejer har låg 
självkänsla i matematik och att de underskattar sin egen matematiska förmåga. Matematiken 
har således problem även vad gäller attityder. Visserligen har killar generellt också en negativ 
syn på matematikämnet, men tjejerna präglas starkast av den. (Brandell et al., 2005; 
Jacobsson & Elvin-Nowak, 1994; Kling Sackerud, 2006) 

Sammantaget är det tydligt att det finns ett mönster i matematik och genus, och skolans 
roll och ansvar i det är stort. Skolan är barns och ungdomars viktigaste mötesplats för 
matematik. Klassrummet är en viktig plats för matematiskt lärande och det är här grunden 
läggs för synen på matematik och den självskattade matematiska förmågan. Vad som händer i 
klassrummet påverkar därför tjejers och killars lika förutsättningar. Läraren har en stor 
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betydelse för det som sker i klassrummet och många av de tjejer som fortsatt att utbilda sig 
inom matematik menar ”att det just är en uppmuntrande lärare som varit en framträdande 
orsak till detta.” (Jacobsson & Elvin-Nowak, 1994, s. 14). Därför kan man fråga sig på vilket 
sätt lärarna påverkar tjejers och killars förutsättning för matematiskt lärande. Att lära sig 
matematik, att tycka att matematik är spännande och att ha en positiv syn på sin egen förmåga 
ska inte påverkas av könstillhörigheten. Goda möjligheter och förutsättningar för att utvecklas 
i matematik ska ges till både tjejer och killar. Trots detta visar det sig att många lärare 
behandlar tjejer och killar olika, till tjejernas nackdel, och att de varken är medvetna om 
matematikens könsproblematik eller sitt eget agerande. (Fennema, 1990b)  

Tjejerna faller alltså någonstans bort från matematiken. Frågan är vad det beror på – är 
det tjejernas, skolans, samhällets eller lärarnas ”fel” eller är det så att 
matematikundervisningen har förändrats och utvecklats till att idag ge tjejer och killar samma 
förutsättningar? Dessa komplexa frågor har jag funnit relevanta för mig som blivande 
gymnasielärare i matematik, eftersom jag har ett ansvar att aktivt verka för tjejers och killars 
lika förutsättningar och eftersom jag som lärare har ett stort inflytande över elevernas 
utbildning, lärande och matematikattityd. Gymnasiet har dessutom visat sig vara en känslig 
och avgörande tid där många attityder och tankar om matematik formas. Det är här eleverna 
börjar anse att matte är manligt och som många tjejer börjar välja bort matematik. (Brandell, 
et al., 2005) Jag vill därför synliggöra hur genus påverkar matematiklärandet på gymnasiet i 
dag. Ett citat från forskaren Elizabeth Fennema belyser betydelse av forskning i det 
spännande och viktiga området matematik och genus. 

 
Research! What is it? Is it important? What knowledge about 
mathematics and gender does research contribute? /…/ The answers to 
these questions are complex and probably they cannot be answered at all. 
However, I firmly believe that research can contribute to understanding 
gender and mathematics and that this understanding will help in 
achieving equity. (Grevholm, 1998, s. 87)  

 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna uppsats är att undersöka och studera tjejers och killars förutsättningar för 
matematiklärande i klassrummet på gymnasiet. Det finns många faktorer som påverkar 
förutsättningarna för lärandet i matematik, men jag har valt att i denna studie fokusera på 
lärarens medvetna och omedvetna agerande och attityder. 
 
För att konkretisera och förtydliga syftet kommer jag att utgå från följande frågeställningar: 

- Hur interagerar läraren i klassrummet med tjejer och killar? 
- Vilka attityder och tankar har läraren om genus och matematik? 
- Agerar läraren medvetet för att ge tjejer och killar samma förutsättningar för 

matematiklärandet? 
 

Lärarens agerande och attityder om matematik och genus kan studeras under hela 
utbildningssystemet, men jag har alltså valt att avgränsa min studie till en svensk 
gymnasieskola. Vidare består gymnasiet av en mängd olika program och jag har begränsat 
studien till det samhällsvetenskapliga programmet. Förtydligas bör också att undersökningen 
inte vill värdera ”bra” och ”dåliga” lärarbeteenden, utan mer studera hur tjejers och killars 
situation i matematiklärande ser ut och hur lärarna påverkar den. Studien vill på så sätt 
problematisera och belysa matematikklassrummet ur ett genusperspektiv. 
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Forskning om genus är ofta värdeladdat och möter ofta motstånd, vilket enligt Kling 
Sackerud (2006) kan bero på att genusforskning kan förknippas med mansfientlighet och 
splittring. Denna forskning behövs dock och kan ge nödvändig kunskap för att utveckla 
skolan till det bättre. Genus är nämligen en struktur som påverkar samhälle, skola och 
individer i hög grad. Min intention är därför att min studie ska vara något positivt och 
utvecklande, inte negativt och splittrande. 

 
  

2  Bakgrund 

Följande kapitel är indelat i två delar där jag i den första delen kommer att redogöra för den 
tidigare forskningen i ”matematik och genus” och i den andra delen ge en teoretisk bakgrund. 

  

2.1 Tidigare forskning 

Det har bedrivits väldigt lite forskning i ämnet matematik och genus i den svenska 
gymnasieskolan. De studier som har gjorts om könsskillnader inom matematiken har 
fokuserat på grundskolan, både i Sverige och internationellt. Denna begränsning av relevanta 
gymnasiestudier belyser bland andra Wernersson (1991), Öhrn (2002) och Brandell et al. 
(2005). De få undersökningar som gjorts på gymnasienivå har främst behandlat olika 
prestationsskillnader i matematik mellan könen, men händelserna i gymnasieklassrummen har 
inte varit föremål för forskning. Det finns alltså ingen direkt forskning om själva 
matematikundervisningen och lärar-elev-interaktionen sett ur ett genusperspektiv, vilket ger 
en motivering till behovet av min egen studie. Eftersom forskningen på gymnasiet är sparsam 
kommer jag kort och översiktligt beskriva hur området genus och matematik behandlats inom 
forskningen sett över hela utbildningssystemet. Min forskningspresentation representerar dock 
endast ett urval av de studier som gjorts. Området ”matematik och genus” har studerats av 
många forskare på grundskolenivå, både svenska och internationella, sedan 1970-talet. 
Resultaten är inte alltid entydiga, vilket bland annat beror på att studier har gjorts med olika 
metoder, perspektiv och vid skilda tidpunkter. Forskningsfältet kan delas upp i olika 
delområdena där de tydligaste, enligt mig, är: prestationer, attityder, deltagande och 
undervisning. Först ska jag dock presentera två kunskapsöversikter som ofta används som 
referens inom detta forskningsområde och som faktiskt behandlar gymnasieskolan, men mer 
översiktligt och utan matematikfokus. 

  

2.1.1 Kunskapsöversikter 

Wernersson (1991) har i sin Könsskillnader i gymnasieskolan gjort en översikt och 
sammanställning över hur könstillhörigheten påverkar eleverna och deras skolsituation i 
gymnasieskolan. Det finns dock ett betydande problem, enligt Wernersson, i att skriva en 
forskningsöverblick inom det området, då det enligt henne finns en stor brist på 
gymnasiestudier. Dessutom leder variationen av linjer/program på gymnasiet till svårigheter 
när det gäller att dra generella slutsatser. Wernersson konstaterar att gymnasiet i vissa 
aspekter är väldigt olik den obligatoriska skolan, särskilt när det gäller jämställdhet. 
Grundskolan kan organisera sig efter önskemål om hur det bör se ut, medan gymnasiet i stor 
utsträckning är en spegling av samhället med dess specialiseringar. Jämställdhet blir då 
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svårare att uppnå på gymnasiet. Wernersson kunde dock finna vissa mönster och samband för 
hur elevens kön påverkade skolvardagen på gymnasiet. Resultatet av sammanställningen är att 
elever överlag behandlas olika beroende på kön. Killar får mest uppmärksamhet i gymnasiet, 
oavsett om de presterar bra eller inte. Bland tjejerna är de högpresterande osynliga, medan de 
mindre skolanpassade tjejerna får mycket uppmärksamhet då de anses vara de besvärligaste i 
skolan. När det gäller matematik konstaterar Wernersson att det inte finns några direkta 
könsskillnader i prestationer. Ämnet är dock könsmärkt och anses manligt av eleverna, vilket 
får konsekvensen att tjejer skattar sin förmåga lägre och inte ser behovet av att prestera i detta 
ämne. Killarna är de som starkast ser matematik som manligt och för dem blir den 
självupplevda matematikuppfattningen väldigt viktig för deras självbild.  

Den andra kunskapsöversikten Könsmönster i förändring? skriven av Öhrn (2002) har 
också sammanfattat studier i könsmönster på gymnasiet, men har även kunnat analysera 1990-
talets forskning. Hon konstaterar att en förändring har skett sedan 1970-talet i könens villkor, 
relationer och agerande. De gamla traditionella könsmönstren finns fortfarande kvar, men det 
har skett en förskjutning eller en nyansskillnad. ”Nya” flickor har kommit till gymnasiet som 
vågar ta plats, synas och lyckas. Öhrn diskuterar att det kanske är pojkarna som är dagens 
förlorare, då de inte kan följa med i konkurrensen med tjejerna. Resultaten är dock inte 
entydiga och de varierar mycket inom könen som grupp och mellan skolans ämnen, där 
exempelvis matematik fortfarande har ett ojämställt mönster. Matematiken är enligt Öhrn, 
precis som enligt Wernersson (1991), knuten till en manlig kultur och ger pojkarna särskild 
status, trots att prestationsskillnaderna är obetydliga. Öhrn menar alltså att förändringar i 
könsmönster har skett överlag i skolan under 1990-talet, förutom i just matematik och i de 
naturvetenskapliga ämnena. 
 

2.1.2 Prestationer och attityder 

Många studier och undersökningar har analyserat könsskillnaderna i matematiska prestationer 
och attityder. En av dessa är en studie gjord av Skolverket (1997) som heter Vad betyder 
social bakgrund och kön för resultaten i matematik? Den syftar till att undersöka hur 
prestationer och självskattning i grundskolan beror på kön och social bakgrund. Studien fann 
att kön inte påverkade prestationerna i matematik. Killarna hade något bättre resultat på prov 
och tjejerna något bättre betyg, men skillnaderna var små. Däremot fanns det en tydlig och 
systematisk könsskillnad i självskattningen i matematik. Trots att det inte fanns några 
prestationsskillnader skattade tjejerna sin matematiska förmåga lägre än killarna och denna 
skillnad växte under hela grundskoletiden. Undersökningen av prestationer och synen på den 
egna förmågan bekräftas av andra studier. Två av dessa är rapporterna från GeMa-projektet 
vars syfte var att undersöka om skolelever såg matematik som manligt, kvinnligt eller 
könsneutralt. (Brandell et al. 2003 & 2005) Den ena studien behandlade grundskolan och den 
andra gymnasiet. Resultatet man fann var komplext och svåranalyserat. Många elever såg 
matematik som könsneutralt, men en betydande minoritet såg ämnet som könsmärkt. 
Föreställningen om matematik har således blivit mer neutral sedan 1970-talet. Det blev också 
tydligt att många tjejer och killar går från ett neutralt synsätt på grundskolan till att se 
matematik som manligt på gymnasiet. Kanske kan det påverka att så få tjejer läser matematik 
på högre nivå menar författarna. Gymnasiet visade dock väldigt varierat resultat beroende på 
program. Killarna på naturvetarprogrammet hade exempelvis bäst självförtroende i matematik 
och var de som tydligast såg ämnet som manligt, medan tjejerna på det programmet hade en 
mer könsneutral syn på ämnet. Enligt Brandell et al. (2005) visar deras studie ändå ”att det på 
gymnasienivå finns en utbredd föreställning om matematik som en manlig domän” (s. 73) 
Många av eleverna ansåg att killar behöver matematik mer än tjejer för att få jobb och att 
matematik är mer statusfyllt för killar. Till skillnad från killar ansågs tjejer måsta jobba 
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mycket för att lyckas och de ansågs vara mer oroliga för matematikundervisningen. Ett annat 
intressant resultat var att eleverna inte ansåg att något kön missgynnades av lärarna i 
undervisningen, möjligtvis menade killarna att lärarna gav tjejerna mer beröm och tid. Det 
kan enligt Brandell et al. bero på att lärarna nu är medvetna om betydelsen av genus, men det 
kan också stödja Öhrns (2002) teori om ett förändrat könsmönster i skolan.  
 

2.1.3 Deltagande  

Problematiken av den låga andelen kvinnor på universitet och inom forskningsvärlden har 
också behandlats i olika forskningsstudier. Denna obalans ses då som en konsekvens av att 
matematik har en manlig kultur. Wistedt et al. (1996) har författat en rapport om kvinnliga 
och manliga studenters matematiska förståelse för att på så sätt finna vägar till att minska 
könsskillnaderna. Studien undersökte om olika arbetssätt passade kvinnor och män olika bra 
och om det fanns skillnader i tankesätt mellan könen. Resultatet blev dock att variationer i 
matematiskt förhållningssätt och tänkande snarast beror på individen och inte är könsbundet. 
Däremot gav studien stöd för tesen att kvinnliga studenter utvecklar sin matematiska förmåga 
bäst i kollektiva arbetsformer, så som i små arbetsgrupper. Det krävs dock att utbildningen 
och lärarna uppmuntrar och ger de kvinnliga studenterna möjligheter att ta plats och att ställa 
frågor samt att arbetsgrupperna känner varandra. Annars leder kollektiva arbetssätt, enligt 
Wistedt et al., snarare till en traditionellt stödjande och nedtonad kvinnoroll till förmån för 
männens större utrymme.  

Även Jacobsson och Elvin-Nowak (1994) står bakom ett projekt och en rapport för att 
nå en jämnare könsfördelning och för att öka kvinnors matematikstudier på högskolenivå. 
Detta projekt fokuserade på de kvinnliga studenternas tankar och känslor i matematik, 
undervisning och lärare. Något av studiens intressanta resultat var att tjejerna hade svårare att 
se matematikens koppling mellan teori och praktik, vilket kan bero på att matematikens 
tillämpningsområde oftast knyts till typiskt manliga intressen, så som teknik. Studien visade 
också att tjejerna var flitigare under lektionerna, men att killarna fick den mesta hjälpen av 
lärarna. Killarna ställde dessutom flest frågor medan tjejerna upplevde kommunikationen med 
läraren som mycket svår. Detta ledde, enligt Jacobsson och Elvin-Nowak, till lägre 
självförtroende och lust att lära hos de kvinnliga studenterna. Att vara i minoritet gjorde också 
studierna svårare för tjejerna ur en social aspekt. Studien visade dessutom att både de manliga 
studenterna och lärarna tyckte att stämningen höjdes med kvinnliga studenter, men att mycket 
få var beredd att arbeta för att höja det kvinnliga deltagandet.    
 

2.1.4 Undervisning   

Forskningsstudier har även gjorts om vad som händer i själva matematikklassrummet, men de 
gäller först och främst inom grundskolan. Kling Sackerud (2006) har i sin licentiatuppsats 
genomfört två studier med fokus på matematik och genus i en år 3-4. Hon undersökte vad som 
hände i klassrummet och hur läraren agerade mot eleverna för att på så sätt synliggöra hur 
läraren påverkade elevernas förutsättningar för matematiklärande. Det visade sig att pojkarna 
fick störst uppmärksamhet och fick mest tid och flest frågor av läraren. Flickorna riskerade att 
bli osynliga och läraren var inte medveten om hur det såg ut i klassrummet. Dessutom 
jämförde Kling Sackerud hur flickorna såg på ämnet matematik med lärarens syn och jämfört 
med samhällets intentioner. Undersökningens resultat pekade på att flickornas syn på 
matematik inte stämde överens med lärarens intention samt att undervisningen inte 
motverkade traditionella könsmönster. ”Flickor gör det flickor förväntas göra” (Kling 
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Sackerud, 2006, s 43), vilket bland annat är att jobba flitigt, fungera som hjälpfröken och att 
ta liten plats. 

Även antologin Mathematics and Gender (1990) redovisar ett antal studier om 
matematik och genus utifrån klassrummet och lärarens agerande och bemötande av elever. 
Undersökningarna är gjorda i USA och i Australien på den motsvarande obligatoriska skolan. 
Koehler (1990) menar att könsskillnader i matematik kan analyseras utifrån lärar-elev-
interaktionerna eftersom läraren är viktigast i elevens utbildningsomgivning och påverkar 
eleverna med sina ord och handlingar. Genom observationer fann Koehler att läraren 
behandlade killar och tjejer olika i klassrummet, till killarnas fördel. Precis som enligt Kling 
Sackerud (2006) fick killarna mer frågor, tid, beröm och uppmärksamhet. Killarna tog också 
mer initiativ än tjejerna till kontakt med läraren. Koehler påpekar dock att lärarens personliga 
attityder måste tas i beaktande för att vi ska kunna värdera lärarens agerande.  

En annan studie i antologin, gjord av Leder (1990), behandlar också läraragerandets 
betydelse. Leder valde dock att fokusera på kvalitativa och kvantitativa aspekter av 
interaktionen i sin observation. Resultatet stämde överens med undersökningarna ovan, men 
Leder fann också en kvalitativ skillnad i lärarens kontakt med eleverna. Killarna fick fler 
frågor som låg på hög kognitiv nivå, medan tjejerna fick enklare rutinfrågor. Författaren 
tillägger dock att skolan inte finns i ett vakuum, utan att både elever och lärare styrs av 
samhällets inbyggda förväntningar.  

Fennema (1990b) presenterar en studie ur ett nytt forskningssperspektiv inom 
klassrumsforskningen i antologin. Lärarens attityder, föreställningar och åsikter ställs i fokus 
för elevernas förutsättning för lärande. Lärarens föreställningar är enligt Fennema viktiga och 
påverkar deras agerande, vilket i sin tur påverkar elevernas lärande. Vem är matematik 
användbart för? Vad beror framgång och misslyckade på? Studien visade bland annat att 
läraren hade olika förväntningar på tjejers och killars matematiska utveckling. Det påverkade 
elevernas motivation och självbild på olika sätt. Exempelvis fick tjejer och killar beröm för 
olika saker. Killar uppmuntrades för sin förmåga och tjejer för sin flit. Synen på matematik 
och tjejer är alltså mer negativ. Fennema menar att det beror på att lärarna är socialiserade i 
samhällets stereotypa bilder och inte för att de inte bryr sig om tjejerna. 

Avslutningsvis kan vi konstatera att resultaten i de olika studierna som presenterats i 
denna forskningsöversikt har haft olika metoder och perspektiv. De måste dessutom tolkas 
utifrån den tid de gjordes. Precis som Öhrn (2002) och Brandell et.al. (2005) påpekar finns det 
indikationer på att det har skett en förändring av könsmönster och läraragerande under de 
senaste åren. Den tidigare forskningen har ändå gett intressanta resultat och infallsvinklar till 
min studie. Den låga andelen gymnasiestudier och bristen på undersökningar som studerar 
gymnasielärarnas föreställningar, agerande och elevinteraktioner i klassrummet har gett ökad 
motivation till min undersökning (Fennema, 1990b; Wernersson, 1991). Dessutom har inte 
resultaten alltid varit entydiga, men det gör det desto intressantare att studera interaktionen i 
klassrummet. Styrs matematikklassrummet och interaktionen mellan läraren och eleverna av 
en traditionell manlig dominans eller har ett nytt könsmönster slagit igenom? 

 
 

2.2 Teoretisk bakgrund 

För att förstå betydelsen av matematik och genus krävs en teoretisk bakgrund. Jag kommer 
därför att presentera några användbara teorier och perspektiv om jämställdhet, 
könskonstruktion och genus.  
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2.2.1 Jämställdhet och matematik 

Jämställdhet är ett politiskt mål som ska genomsyra hela utbildningssystemet, men just 
begreppet jämställdhet kan vara problematiskt. Vad innebär jämställdhet inom matematik? 
Fennema (1990a) definierar begreppet equity, som närmast kan översättas till svenskans 
jämställdhet, utifrån tre olika definitioner: 
 

1. Jämställdhet som lika rättigheter till matematikutbildning. Detta gäller i de flesta 
länder, precis som i Sverige. Möjligheterna att välja utbildning och kurser med 
matematik bestäms inte av kön, utan samma juridiska möjligheter finns för både tjejer 
och killar. Statistik visar dock att killar ändå är i klar majoritet inom dessa 
utbildningar. Denna definition räcker därför inte för att nå verklig jämställdhet. 

 
2. Jämställdhet som lika behandling inom utbildningen. Denna definition fokuserar på 

vad som händer i klassrummet och om den gäller ska man inte finna några skillnader i 
lärarens behandling och bemötande av tjejer och killar. Läraren ska då behandla 
individer olika, men inte könen som grupp. Tyvärr visar studier, så som Kling 
Sackerud (2006), Koehler (1990) och Leder (1990), att denna definition inte är 
uppfylld, utan att killar exempelvis får mer hjälp och fler frågor av läraren. 

 
3. Jämställdhet som lika utbildningsresultat. Utbildningsresultat står i det här fallet för 

”educational outcomes” och motsvarar alla konsekvenser som matematikutbildningen 
orsakar. Allt från betyg, provresultat och matematisk förståelse till självförtroende och 
synen på matematik.  Om denna definition förverkligades skulle det inte finnas några 
betydande skillnader i prestationer, självförtroende, synen på den egna matematiska 
förmågan eller i något annat utbildningsresultat. Detta gäller inte ännu, eftersom tjejer 
bland annat har sämre matematiskt självförtroende. Denna definition skulle dock, 
enligt Fennema (1990a), ge verklig rättvisa och jämställdhet. 

 
I Sverige uppfylls således den första definitionen för matematisk jämställdhet, men målet är 
att tjejer och killar ska delta på lika villkor och med samma resultat. För att uppnå verklig 
jämställdhet inom matematik bör därför samtliga definitioner uppfyllas. 

Dessa definitioner av jämställdhet och matematik ger en utgångspunkt för min studie av 
tjejers och killars förutsättningar inom matematikundervisningen. Är undervisningen på 
gymnasiet jämställd och i så fall utifrån vilken definition?  
 

2.2.2 Kön som lika eller olika 

En annan aspekt som vi bör ta i beaktande när vi studerar könsskillnader är synen på könens 
förhållande till varandra, det vill säga deras likhet eller olikhet. Brandell et al. (2003) menar 
att vi kan se på könen ur fyra olika perspektiv. Forskning om kön och genus har alltid tagit ett 
av dessa perspektiv som utgångspunkt.  

Det första perspektivet ser tjejer och killar som lika. De har samma förutsättningar att 
utvecklas i matematik och finns eventuella skillnader i prestationer beror det i så fall på andra 
faktorer. Tjejer är lika duktiga, men kan vara försummade eller felbehandlade i utbildningen. 
Mannen ses som norm och kvinnan som en missgynnad och outnyttjad resurs. Problemet med 
detta likhetsperspektiv är att tjejer och killar ses som enhetliga grupper. Det andra 
perspektivet menar att tjejer och killar är olika, vilket snarast kan beskrivas som ett 
särartstänkande där biologiska skillnader är orsaken till könens olikhet. Könen föds alltså 
olika. Här kan förklaringar till könsskillnader inom matematiken ges biologiska och naturliga 
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förklaringar, då könen i grunden är annorlunda. Det tredje perspektivet ser också tjejer och 
killar som olika, men inte av biologiska orsaker utan på grund av olika erfarenheter och på 
grund av en könskonstruktion. Könen är alltså inte olika väsen, men blir olika genom kulturell 
och social påverkan. Problemen med olikhetsperspektiven är, enligt Brandell et al. (2003), att 
man lätt letar efter skillnader mellan könen och att skillnaderna rangordnas till förmån för det 
manliga sättet. Även här ses könen som enhetliga grupper. Det fjärde perspektivet betonar kön 
som ett av samhällets grundläggande strukturer. Kön är då något föränderligt och något 
kulturellt och socialt konstruerat. Fokus hamnar på kön och könstillhörighetens betydelse, 
istället för att fokusera på flickor – som det annars blir. Risken med att fokusera på just 
flickors olikhet gentemot pojkarna är att skillnaderna inom gruppen flickor glöms bort samt 
att det som flickorna faktiskt har gemensamt blir osynligt. Det fjärde perspektivet, det så 
kallade könsperspektivet, innebär alltså att man menar att det existerar en könsordning i 
samhället, vilket innebär att kvinnor och män har olika roller och att män som grupp har den 
mesta makten i samhället. Fördelen med det här perspektivet är att det kan ta både könens 
olikheter och likheter i beaktande. Detta könsperspektiv har använts i de flesta studier i temat 
genus under den senaste tiden och även denna studie kommer att grunda sig på detta 
perspektiv.  

 

2.2.3 Genus 

Utifrån det sista perspektivet, könsperspektivet, har begreppet genus introducerats. Genus är 
ett begrepp som används i många sammanhang, men eftersom dess betydelse inte är självklar 
bör begreppet definieras. Genus kan beskrivas som ett socialt kön, till skillnad från begreppet 
kön som snarare ses som ett biologiskt kön. Genus blir på så sätt ett historiskt, socialt och 
kulturellt fenomen. Kvinna/man eller kvinnligt/manligt är alltså något som konstrueras genom 
kultur och historia. Kvinnor och män får olika sociala roller i samhället och olika 
förväntningar och krav på prestationer ställs på dem redan från tidig ålder. Därför ingår en 
maktaspekt i begreppet genus. Manligt värderas högre än kvinnligt. (Brandell et al., 2003; 
Jacobsson & Elvin-Nowak, 1994; Wistedt et al., 1996) 

Det finns två kända teorier om könskonstruktion som kan användas när man gör 
analyser ut ett könsperspektiv. Den första är ett genussystem grundat av Hirdman som ofta 
används i Sverige. Den teorin styrs av två olika logiker eller principer. Den första principen är 
isärhållning eller åtskiljning av könen. Kvinnor och män blandas inte, utan könen hålls isär 
genom arbetsmarknadens arbetsfördelning. Den andra principen är den manliga normen, 
vilket betyder att män och vad de gör, säger och är, utgör mänsklighetens norm. Det kvinnliga 
blir en avvikelse i denna hierarki. (Brandell et al., 2003; Jacobsson & Elvin-Nowak, 1994) 
Den andra teorin om könskonstruktion är Hardings modell där hon delar in kön i tre olika 
dimensioner, nämligen strukturellt, symboliskt och individuellt. Detta betyder att kön, enligt 
Hardings, skapas och återskapas genom tre processer. Strukturellt kön är den hierarki som 
gäller vid arbetsfördelning mellan könen. Det är exempelvis att mängden kvinnor minskar 
inom matematiken ju högre upp i studier och professionalitet vi kommer. Män och kvinnor 
har olika jobb och roller, precis som i Hirdmans princip om isärhållning. Symboliskt kön står 
för de idéer, tankar och åsikter som vi har om vad som anses manligt och kvinnligt. Här 
kommer exempelvis olika skolämnens könsmärkning, det vill säga att olika ämnen ses som 
manliga eller kvinnliga. Även den könssymbolism som förmedlas av film och reklam tillhör 
denna dimension. Slutligen beskrivs individuellt kön som den enskilde personens bildande av 
en könsidentitet utifrån egna erfarenheter och de två nämnda processerna struktur och 
symbolik. (Brandell et al., 2005; Kling Sackerud, 2006) 
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3 Metod 

För att kunna uppfylla mitt syfte och finna svar på mina frågeställningar har jag använt mig av 
två skilda metoder: observation och kvalitativ intervju. Dessa empiriska metoder har gett mig 
ett brett och varierat datamaterial. De har gett mig möjligheten att studera vad som verkligen 
händer i klassrummet, men också chansen att få en bild av vilka attityder och vilken 
medvetenhet som ligger bakom lärarens agerande. Att använda sig av två olika metoder har 
varit en styrka för studien. Metoderna har kompletterat varandra och de har gett möjligheter 
att finna bakomliggande orsaker och till att göra en analys som inte baseras på ensidigt 
material. Som teoretisk grund för mina metoder har jag använt mig av Johanssons och 
Svedners (2006) handledning  Examensarbetet i lärarutbildningen, vilken har gett mig goda 
tips om metodernas utformning. Gällande observationerna har också Ekholms och Hedins 
(1995) Upptäck vardagen! och Observera mera! av Rubinstein Reich och Wesén (1986) gett 
mig handfasta råd.  

 

3.1 Urval 

Jag valde att observera och intervjua fyra olika lärare, samtliga utbildade till och verksamma 
som matematiklärare på gymnasiet. Antalet lärare valdes till fyra för att ge en så varierad och 
allmän bild som möjligt av klassrumsinteraktionen, men studiens begränsning i tid gjorde det 
inte möjligt att följa fler lärare. Undersökningen kan därför betraktas som en fallstudie, men 
viktiga och intressanta tendenser och resultat kan ändå finnas. Valet av lärare grundades på 
mina personliga kontakter på en svensk gymnasieskola. Två av dem var kvinnor och två var 
män. Samtliga lärare undervisade på det samhällsveteskapliga programmet, men inom olika 
profiler. Några av lärarna hade även matematikundervisning inom andra program, men jag 
valde att fokusera observationerna på samhällsklasserna då dessa grupper hade jämnast 
könsfördelning.   
 

3.2 Observation 

Observationerna skedde med hjälp av löpande protokoll där jag studerade och antecknade 
lärarens och elevernas agerande utifrån temat ”matematik och genus”. Denna metod är enligt 
Johansson och Svedner (2006) en enkel och passande metod för att studera vad som händer i 
klassrummet. Den ger nämligen en bra beskrivning av händelserna i klassrummet utan att de 
förlorar sitt sammanhang. För att observationerna skulle fungera så bra och så effektivt som 
möjligt och för att kunna utforma en anpassad mall för det löpande protokollet inleddes 
datainsamlandet med en kort förstudie. Jag gjorde observationer under tre lektioner för att få 
grepp om vilka aspekter och problem som var möjliga att studera och för att finna ett effektivt 
sätt att föra protokoll. Mallen för protokollet grundades på Johansson och Svedners 
observationsblankett (Johansson & Svedner, 2006, s. 64). Under förstudien kunde jag sedan 
omforma denna blankett till att passa just min undersökning, vilket gav en observationsmall i 
tre delar – en för genomgångar, en för räkneövningar och slutligen en mall för 
lektionssammanställningar. (Se bilaga 1)  Protokollmallen effektiviserade och underlättade 
observationerna betydligt. Den fungerade som ett hjälpmedel vid analysen, strukturerade 
klassrummets händelser och möjliggjorde en jämförelse mellan kvinnliga och manliga elever. 

Under förstudien blev det tydligt att det var svårt att höra exakt vad läraren sa till 
eleverna runt om i klassrummet. Det blev därför svårt att på ett rättvist sätt studera exempelvis 
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lärarens sätt att förklara för tjejer och killar. Därför valde jag att fokusera på mer kvantitativa 
aspekter av lärar-elev-interaktionerna, så som antalet interaktionstillfällen och tiden till tjejer 
och killar, eftersom jag kunde observera det på ett mer rättvist och objektivt sätt. 
Observationerna kom med andra ord att först och främst beskriva kvantitetsskillnaderna i 
lärar-elev-interaktionerna och inte kvalitetsskillnaderna. Fast under observationerna försökte 
jag naturligtvis att ändå anteckna dialoger och samtal, i den mån jag hörde och ansåg det 
väsentligt.  
 

3.2.1 Upplägg och genomförande  

Jag observerade under totalt femton matematiklektioner. Fyra lektioner med tre av lärarna och 
tre lektioner med en av dem. Datainsamlingen tog mig därför två veckor. Valet av lektioner 
styrdes av lärarnas scheman, vilket innebar att jag försökte besöka lärarna under så många 
lektioner som möjligt under de två veckorna och valde lektionerna utifrån det. Lärarna 
meddelades i förväg om mina besök. Under samtliga lektioner satt jag längst bak i 
klassrummet för att få överblick och för att minska min påverkan på skeendet. Denna roll 
rekommenderas av Ekholm och Hedin (1995). Genom att observatören fungerar som en 
”tapet” kan hon/han lättare iaktta och registrera händelser och observationerna blir mer 
objektiva jämfört med en mer deltagande observatörsroll. Ekholm och Hedin menar också att 
det finns mycket goda chanser att observatören snabbt glöms bort och på så sätt inte påverkar 
arbetet under lektionerna. 

Under observationstillfällena antecknade jag lektionernas interaktioner i min 
protokollmall och jag försökte att i så stor utsträckning som möjligt att återge replikskiftena. 
Jag använde också en digital klocka för att jag skulle kunna bestämma hur stor del av 
lektionens tid som läraren interagerade med tjejer respektive killar. Min frågeställning Hur 
agerar läraren i klassrummet gentemot tjejer och killar? styrde vad jag valde att fokusera på 
och registrera. Fokus låg därför på lärarens interagerande med eleverna och särskilt på 
lärarens interaktion med just tjejer och killar. På så sätt kan mina observationer ses som en 
”target-child”-metod, enligt Rubinstein Reich och Wesén (1986), där läraren är individen i 
fokus och den person som man följer under de olika interaktionerna i klassrummet.   

För att förtydliga frågeställningen och för att strukturera observationerna valde jag att 
särskilt studera lärar-elev-interaktionerna i följande frågor/områden: 
 

- Antalet interaktionstillfällen som läraren hade med tjejer respektive killar 
- Tiden som läraren interagerade med tjejer och killar 
- Antalet olika tjejer och killar som interagerade med läraren 
- Interaktionens karaktär – arbetsrelaterad, organisatorisk, social/annan eller disciplinär 
- Interaktionstillfällen som initierades av läraren 
- Tillrättavisande och uppmuntring av eleverna 

 
Jag studerade också elevernas agerande i klassrummet: 

- Antalet besvarade frågor under genomgången 
- Antalet ställda frågor under genomgången 
 

Alltså, genomgångarna som hölls av lärarna under vissa lektioner protokollfördes i grova 
drag. Vilken typ av frågor ställde läraren? Vilka elever svarade på lärarens frågor och vilka 
elever ställde egna frågor? Under räkneövningarna antecknade jag så fort läraren hade kontakt 
med en eller flera elever. Vid vilken tidpunkt, men jämna 10-sekunder, startade interaktionen? 
När avslutades den? Vems initiativ var kontakten? Var det en tjej eller en kille? Vad handlade 
kontakten om, det vill säga vilken karaktär hade interaktionen?  
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Systematiseringen av interaktionernas karaktärer inspirerades av Kling Sackerud (2006) 
och Leder (1990). De delade in lärarens frågor i tre typer: arbetsrelaterad, procedur och 
disciplin. Utifrån detta valde jag att dela in interaktionen i fyra kategorier: arbetsrelaterad, 
organisatorisk, social/annan och disciplinär. Arbetsrelaterad interaktion behandlade ett 
matematiskt begrepp eller problem. (Vad är en median? Hur vet man vad lutningen är? Hur 
hittar man nollställena?) Organisatorisk interaktion klassade jag som frågor som behandlade 
undervisningen, men som inte ett hade ett matematiskt innehåll. (När slutar vi? Kan jag få 
låna en bok? Hur många uppgifter måste man göra? Kan jag få facit?) Interaktion som 
beskrevs som social/annan innebar en mer personlig dialog. (Har du klippt dig? Mår du bättre 
idag? Hur gick det på matchen igår?) Slutligen bestod den disciplinära aspekten av 
interaktionen av direkta tillsägelser och kommentarer från läraren som syftade till att ändra 
elevernas beteende. (Du stannar här! Sitt ned! Har du räknat något idag? Har du glömt din 
bok eller?) Interaktionerna kunde alltså initieras av både lärare och elever, och interaktionens 
karaktär bestämdes av initiativtagarens inledningsfråga och motiv till kontakt.  

Jag antecknade också kort vad som hände i klassrummet, intressanta dialoger, lärarens 
beröm och kritik av eleverna – i mån av tid och möjlighet. Precis som Rubinstein Reich och 
Wesén (1986) påpekar så försökte jag att hålla protokollet så detaljerat som möjligt, men utan 
att lägga in värderingar – det gjorde jag efteråt genom mina tolkningar. 
 

3.2.2 Bearbetning 

Efter varje observationstillfälle sammanställde jag lektionens händelser utifrån min 
observationsmall  del 3. (Se bilaga 1) Jag beräknade bland annat antalet interaktionstillfällen 
och tiden fördelat på könen utifrån de anteckningar jag hade gjort under själva lektionen i 
observationsmallens två första delar. Dessutom beräknades procentuell fördelning av lärarens 
elevkontakt.  Speciella händelser eller ordväxlingar markerades och vid observationernas slut 
sammanställdes samtliga lektioner i tabeller för att ge överskådlighet och för att underlätta 
analysen. Det är viktigt att resultaten jämförs med andelen närvarande tjejer och killar, 
eftersom klasserna aldrig bestod av hälften tjejer och hälften killar. Därför har tabellerna 
angett viktade värden per tjej respektive per kille, exempelvis antal frågor/tjej eller antal 
minuter/kille. Alternativt har värdena redovisats i relativ form (%) för att ge en indikation på 
hur exempelvis tid och interaktionstillfällen fördelas mellan könen och för att olika lektioner 
ska kunna jämföras. 

 

3.3 Intervju 

Observationerna kompletterades med kvalitativa intervjuer med de fyra lärarna. Johansson 
och Svedner (2006) menar att denna metod ger yrkesrelevanta kunskaper och givande resultat 
om attityder och synsätt, vilket motiverade mitt val av metod. Intervjuerna gav mig alltså 
möjligheten att få kunskap om lärarnas tankar, attityder och känslor, eftersom det är svårt att 
fånga känslor och avsikter under själva observationerna. På så sätt hjälpte intervjuerna mig att 
tolka observationerna. Intervjuerna kunde jämföras med lärarnas praktiska agerande och ge 
mig en mer kvalitativ bakgrund till mina observationer.  
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3.3.1 Upplägg och genomförande 

Intervjuerna genomfördes under slutet av min observationsstudie, för att intervjuerna inte 
skulle påverka lektionerna. Jag hade avslutat min observationsstudie med en av lärarna när 
den intervjun genomfördes och i de tre övriga fallen observerade jag en lektion till efter 
intervjun. Lärarna meddelade mig vilken tidpunkt som passade dem bäst och jag bokade små 
grupprum så att vi kunde prata ostört. Varje intervju tog ungefär 30 minuter och bandspelare 
användes för att få med allt som sades, både ord och pauser. Lärarna hade gett mig sitt 
godkännande till att jag fick använda bandspelaren. Själva inspelningen effektiviserade 
intervjuerna och gav dem en mer samtalsliknande form, eftersom ingen tid gick till 
anteckningar. Hela intervjuerna försökte jag att prägla av forskningsetiska principer där 
respekt för den intervjuade och dennes tankar stod i fokus. 

Frågeområdena var bestämda i förväg (se bilaga 2), men intervjuerna hade en friare 
samtalsform där jag beroende på vad läraren sa kunde formulera frågorna på olika sätt och ge 
personliga följdfrågor - allt för att den intervjuade läraren skulle få möjlighet att uttrycka sina 
tankar och ge uttömmande svar. Jag var noga med att verkligen lyssna på lärarna för att 
intervjun inte skulle riskera att glida över till en muntlig enkät som Johansson och Svedner 
(2006) varnar för. Samtidigt aktade jag mig för att intervjun inte skulle bli ett ostrukturerad 
vardagligt samtal. Frågorna fokuserade på lärarens egna erfarenheter av genus och matematik. 
Det är lättare för läraren att svara på dylika frågor och jag kunde sedan i svaren finna attityder 
och bakomliggande tankar. Intervjuernas kärna handlade om mina frågeställningar Vilka 
attityder och kunskaper har läraren om genus och matematik? och Agerar läraren medvetet 
för att ge tjejer och killar samma förutsättningar för matematiklärandet? Intervjufrågorna var 
utformade för att finna svar på följande aspekter: 

 
- Vilken syn har lärarna på tjejerna och killarna? Är de lika eller olika i ex. resultat, 

inlärningssätt och attityder? Har de samma förmåga, möjligheter och förutsättningar? 
- Vilken syn har läraren på matematikämnet? Är det manligt, kvinnligt eller 

könsneutralt? Passar det tjejer eller killar? Vem har mest användning av matematik? 
- Vilken kunskap och medvetenhet har läraren om kopplingen mellan kön och 

matematik? Hur har läraren fått denna kunskap? Har lärarna kommit i kontakt med det 
genom utbildning, fortbildning och/eller kollegial diskussion? Behövs mer kunskap 
om detta? 

- Vilka attityder har läraren inom ämnet matematik och genus? Är matematikens genus- 
och könsaspekter viktiga, ointressanta, relevanta, …? Är det ett problem? På vilket sätt 
anser läraren att genus påverkar och är betydelsefullt för matematiklärandet? 

- Hur bedömer och värderar läraren sitt eget agerande i klassrummet? Är läraren 
medveten om sitt faktiska agerande? Vilken är deras intention – hur vill de agera? 

- Försöker läraren att bidra till en jämställd matematikundervisning?  
 

3.3.2  Bearbetning 

När intervjuerna hade genomförts transkriberades de. Därefter läste jag och analyserade dem 
för att finna svar på mina frågor och för att finna särskilda mönster. För att kunna svara på 
lärarnas syn på tjejer och killar har jag exempelvis jämfört de ord som de beskrev könen med 
under intervjuns frågor.  

Jag har i uppsatsens resultatdel valt att redovisa en sammanställning av de viktigaste 
resultaten och belysa dem med hjälp av citat. Hela intervjuerna kommer därför inte att 
presenteras. Eftersom de intervjuade lärarna endast var fyra till antalet valde jag att redovisa 
och analysera intervjuerna genom en tematisk sammanställning av varje frågeområde.  
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3.4 Forskningsetik 

Ett forskningsetiskt perspektiv har tagits under insamlandet av materialet och i redovisningen 
av resultatet. De fyra lärarna informerades muntligt och skriftligt om studiens syfte och dess 
metoder. Innan och under studien har lärarna haft möjligheter att ställa frågor och de har varit 
medvetna om att de när som helst har kunnat avbryta sin medverkan. Samtliga lärare gav sitt 
samtycke till undersökningen, både när det gäller klassrumsobservationerna och intervjuerna. 
De gav mig dessutom tillstånd att spela in intervjuerna på band. Lärarna var också medvetna 
om att deras identitet inte skulle avslöjas, utan att de var anonyma. Jag presenterade mig även 
för eleverna under den första lektionen och berättade kort att jag gjorde observationer för mitt 
examensarbete. Undersökningen har på så sätt följt de forskningsetiska anvisningarna givna 
av Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet. (Johansson & Svedner, 2006)  

 
 

4 Resultat 

I följande kapitel kommer jag att redovisa studiens resultat. Först presenteras resultaten av 
observationerna och därefter intervjuerna. Resultaten redovisas tematiskt, och inte lektion för 
lektion eller intervju för intervju. Tabeller används ibland för att belysa och illustrera 
resultatet. Eftersom resultatet måste jämföras med andelen närvarande tjejer och killar har jag 
förtydligat tolkningen av tabellerna genom att markera det kön som får flest interaktioner, 
samtalsminuter, lärarinitiativ ect. med fet stil. Fullständiga tabeller redovisas i bilaga 3-6, för 
den läsare som vill fördjupa sig ytterligare. De fyra olika lärarna som har deltagit i studien har 
namngetts A, B, C och D, och de olika observerade lektionerna motsvaras av siffrorna 1, 2, 3 
och 4. Detta innebär att exempelvis benämningen B2 står för den andra observerade lektionen 
med lärare B. Dessa beteckningar används för att underlätta jämförelser mellan lärarna. 

 

4.1 Bakgrund 

För att få ett underlag till observationerna kommer jag att presentera en bakgrund till 
klasserna och lektionernas upplägg. På så sätt kan vi få ett sammanhang och en ökad 
förståelse för resten av uppsatsen och det presenterade resultatet. 

Under två veckors tid observerade jag, som tidigare nämnts, femton matematiklektioner 
på en gymnasieskola i Sverige. De femton olika observationerna gjordes inte i olika klasser, 
men andelen tjejer och killar varierade från gång till annan. Därför behandlar jag varje 
observationstillfälle som olika klasser. 

Samtliga klasser som observerades under studien gick på samhällsprogrammet, men 
deras profil, årskurs och matematikkurs varierade. Jag observerade sju ettor som läste 
Matematik A, fyra tvåor som läste Matematik B och slutligen fyra klasser som gick i trean 
och läste Matematik C. Förutom variationer i ålder och matematiknivå varierade gruppernas 
storlek också, från den minsta på 15 elever till den största på 30 elever. Dessutom var det stor 
skillnad mellan andelen tjejer och killar i klasserna. Enligt SCB:s lathund för jämställdhet 
innebär begreppet ”samskola” att majoritetskönet inte överstiger 60%, annars räknas skolan 
som en ”flick-” eller ”pojkskola” (Wernersson, 1991). Med detta som utgångspunkt har jag 
kategoriserat de observerade klasserna som ”samklass” om majoritetskönet inte är mer än 
60% och i annat fall som ”tjej-” eller ”killklass”. Det innebar att fem av de femton 
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observerade klasserna var samklasser, fem var tjejklasser och fem var killklasser. Studerar vi 
det totala antalet närvarande elever under lektionerna finner vi att det var 171 tjejer och 164 
killar. Skillnaden var således inte stor, utan 51% av eleverna var tjejer och 49% var killar. 
Därför menar jag att observationerna sammantaget har haft en jämn könsfördelning.   

De olika klasserna arbetade med olika matematiska innehåll, allt från statistik och 
procent till andragradsekvationer och logaritmer. Trots olika innehåll, lärare och elever var 
lektionernas upplägg väldigt likartade. Lektionerna var mellan 40 och 80 minuter långa och 
började med att eleverna under en ungefärlig period på fem minuter kom in och satte sig. 
Många talade några ord med läraren och med de andra eleverna. Läraren tog så kommandot 
över lektionen och vid elva av de femton lektionstillfällena fortsatte sedan lektionen med en 
kort lärarledd genomgång. Läraren använde sig oftast av ett eller flera exempel för att belysa 
det matematiska området och utifrån det ställdes frågor till eleverna. Oftast riktade även 
eleverna frågor till läraren. Efter denna genomgång på ungefär tio minuter bad lärarna 
eleverna att fortsätta räkna där de var eller så skrev läraren upp särskilda uppgifter på tavlan 
som eleverna skulle räkna under lektionstimmen. Under räkneövningen gick sedan läraren 
runt i klassrummet och hjälpte de elever som bad om hjälp. Under de flesta av de femton 
lektionerna var läraren fullt sysselsatt med att gå från den ena eleven till den andra. Endast vid 
ett fåtal tillfällen satt läraren vid katedern i några minuter. 

Mitt allmänna intryck var att det i samtliga klasser rådde ett gott klimat, både kamrat- 
och arbetsmässigt. Eleverna hade god kontakt med läraren och jag upplevde att de vågade 
fråga läraren om hjälp och att ingen fråga ansågs vara dum. Eleverna vågade uttrycka vad de 
tyckte var svårt och när de inte förstod. Jag skulle därför beskriva klasserna som trygga och 
med god stämning, där det ofta fanns skratt, skämt och ibland till och med fika. Lärarna var 
engagerade och ville verkligen hjälpa eleverna. De stannade ofta kvar efteråt och tog sig tid 
för eleverna.  
 
 

4.2 Lärargenomgångar 

De flesta observerade matematiklektionerna, elva av femton, hade en kort lärarledd 
genomgång framme vid tavlan. Dessa gav tillfällen till samtal med ett matematiskt innehåll 
mellan eleverna och läraren. Frågan är hur läraren behandlade och interagerade med tjejerna 
och killarna under denna del av lektionen. Gav läraren olika möjligheter och förutsättningar 
för lärande i matematik under genomgångarna? Fanns det skillnader i behandling av tjejer och 
killar?   

Läraren ställde flera frågor till klassen under genomgången, men endast i ett fall var en 
fråga riktad till en särskild elev. Frågorna var därför i allmänhet öppna för alla elever. ”Vad 
blir detta?” ”Hur gör man sen?” Exemplen som behandlades var av allmänmatematisk 
karaktär och aldrig någon tillämpad uppgift. Jag fann därför inte någon skillnad i lärarnas 
behandling av tjejer och killar, eftersom de inte riktade frågor till något av könen och 
eftersom innehållet i genomgången var allmänt och inte kan sägas vara mer anpassat för tjejer 
eller killar. Dessutom behandlades elevernas svar på liknande sätt. Fel svar kommenteras inte, 
utan frågan ställdes igen. Rätt svar besvaras med att svaret skrevs upp på tavlan och oftast 
med ”Ja, precis” eller helt utan kommentarer. Detta gällde oavsett vilken elev som svarade 
rätt eller fel. Ingen skillnad fanns heller i lärarens besvarande av elevernas egna frågor, utan 
samtliga frågor fick ett seriöst svar. 

Eventuella könsskillnader under genomgången måste därför sökas i elevernas eget 
agerande, och inte i lärarens. Tog de ”chansen” att svara på lärarens frågor och att ställa egna 
frågor? Observationerna visade att killarna i något högre utsträckning på svarade lärarens 
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frågor, nämligen under sju av de elva genomgångarna. (Se tabell 1. För ytterligare 
information se bilaga 3.) Det blev även tydligt under observationerna att tjejerna i många fall 
svarade på frågorna tyst. De viskade svaret till bänkkompisen eller sa svaret knappt hörbart. 
Killarna sa däremot svaret högt och var generellt inte rädda för att gissa eller att kommentera 
att de inte kunde, trots att ingen fråga var riktad till just dem. ”Ingen aning.” ”Äsch, jag minns 
inte.” ”Det är ju bara att gissa.”  Tjejerna svarade högt när de var ganska säkra på att de 
hade rätt svar och inte annars. Inget tydligt mönster står att finna vad gäller elevernas egna 
ställda frågor till läraren under genomgången. Under fem av genomgångarna ställde tjejerna 
fler frågor och under fyra av dem kom fler frågor från killarna. Två av genomgångarna 
saknade helt elevfrågor. (Se tabell 2. För ytterligare information se bilaga 3.) 

 
 
Besvarade lärarfrågor 
 

Lektion A1 A2 A3 A4 B1 B2 B3 B4 C3 C4 D2 
Tjejer 0,1 0,2 2 1,4 0,3 0,1 0,1 0,3 2,1 0,7 0,2 
Killar 0,6 0,5 1,4 1,7 0,4 0,8 0,2 0,1 0,7 1,3 0,1 

 
Tabell 1. Fördelning av elevernas svar på de frågor som läraren ställde under genomgången. Samtliga 
värden är ett genomsnittligt värde för varje elev, dvs. antalet svarade frågor per tjej eller kille. 
 
 
Elevernas frågor 
 

Lektion A1 A2 A3 A4 B1 B2 B3 B4 C3 C4 D2 
Tjejer 0,6     0,3 0,1   0,1   1,6 0,1 0,6 
Killar 0,2 0,1 0,3 1,3 0,2       0,2   0,3 

 
Tabell 2. Fördelning av elevernas egna frågor riktade till läraren under genomgången. Samtliga värden 
är ett genomsnittligt värde för varje elev, dvs. antalet ställda frågor per tjej eller kille. 

 
Ett annat tydligt resultat var att tjejerna i större uträckning än killarna ställde frågor till läraren 
framme vid katedern innan lektionen riktigt hade startat. Under fem lektioner ställde en eller 
flera tjejer frågor, under fyra ställde både tjejer och killar frågor till läraren och under sex av 
lektionerna ställde inga eleverna några frågor innan. Det var först och främst frågor som rörde 
planering. ”När får vi tillbaka proven?” ”När ska vi ha nästa prov?” ”Visst får jag en 
planering av dig idag?”  

Sammanfattningsvis menar jag att läraren inte behandlade eleverna olika beroende på 
kön under de lärarledda genomgångarna. Däremot agerade eleverna till viss del olika under 
dessa genomgångar. Killarna svarade på något fler frågor och svarade även om de inte var 
säkra på svaret. Tjejerna diskuterade i stor utsträckning svaren med sin bänkgranne. Ingen 
markant skillnad fanns dock mellan könen när det gällde deras egna frågor till läraren, 
förutom att tjejerna ställde fler frågor till läraren framme vid katedern. 
 
 

4.3 Räkneövningar 

Under den största delen av observationerna var det räkneövning, det vill säga eleverna 
räknade uppgifter ur sina läroböcker enskilt eller i par. Det blir därför av stor betydelse hur 
lärarens och elevernas agerande såg ut under räkneövningarna. 
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4.3.1 Interaktioner 

Fick tjejerna eller killarna fler interaktionstillfällen med läraren under räkneövningarna eller 
var de jämt fördelade mellan könen?  

Som interaktioner räknade jag alla de tillfällen som en elev hade muntlig kontakt med 
läraren, oavsett vem som stod för initiativet (läraren eller eleven), vad kontakten handlade om 
(beräkning av logaritmer, hockey eller behov av facit) eller hur lång tid den varade (tio 
sekunder eller tio minuter). De femton observationerna visade då att tjejerna generellt hade 
fler interaktionstillfällen med läraren än killarna, om vi inte räknar med vem som startade 
samtalen. Under elva lektioner hade tjejerna fler samtal per elev och killarna hade fler under 
fyra lektioner. (Se tabell 3. För ytterligare information se bilaga 4.) Beräknar vi ett 
genomsnittligt värde för samtliga lektioner så fick tjejerna i snitt 1,95 interaktioner per lektion 
och killarna 1,47, vilket alltså innebär att läraren interagerade mer med tjejerna jämfört med 
killarna.  Jämför vi de fyra lärarna så ser vi ingen nämnvärd skillnad. Lärare D hade 
interagerat mer med tjejerna under samtliga lektioner, medan de tre andra vid ett eller två 
lektioner hade interagerat mer med killarna. 

  
 
Antalet interaktionstillfällen 
 

Lektion A1 A2 A3 A4 B1 B2 B3 B4 C1 C2 C3 C4 D1 D2 D3 
Tjejer 0,7 0,6 0,8 1,1 3,1 1,9 2,8 1,7 1,7 1,3 1,8 1 2,8 3 5 
Killar 0,6 1,1 1,5 0,9 1,6 3,1 1,4 1,6 0,6 0,8 1,4 1,4 1,9 2,1 2,1 

 
Tabell 3. Fördelning av antalet interaktionstillfällen mellan lärare och elev under räkneövningarna. 
Värdena är ett genomsnittligt antal interaktioner per tjej eller kille. 
 

Studerar vi den tid som läraren gav de olika eleverna så upprepas mönstret från ovan. Tjejerna 
fick i tio fall av femton mer tid än killarna och genomsnittligt fick varje tjej 1,6 min/lektion 
och killarna 1,0 min/lektion. (Se tabell 4. För ytterligare information se bilaga 4.) Skillnaderna 
mellan tjejerna och killarna ökade även när det gäller tiden, vilket innebar att tjejerna generellt 
fick mer tid per interaktionstillfälle. Skillnaderna var inte så stora, men i snitt fick tjejerna 0,8 
min/samtal och killarna 0,7 min/samtal. 
 
 

Interaktionstiden  
 

Lektion A1 A2 A3 A4 B1 B2 B3 B4 C1 C2 C3 C4 D1 D2 D3 
Tjejer 2,7 1,5 1,4 1,9 1,6 1,4 1,1 0,9 2,5 2 2,2 0,5 1,6 2,1 0,5 
Killar 1,3 1,6 1,5 1,5 0,8 1,9 0,4 0,7 0,7 0,4 1,3 0,6 1,3 0,9 0,7 

 
Tabell 4. Fördelning av interaktionstiden mellan lärare och elev under räkneövningarna. Värdena är ett 
genomsnittligt antal minuter per tjej eller kille, dvs. min/elev. 
 

Om läraren talade med två tjejer samtidigt räknade jag det som ett lärar-tjej-
interaktionstillfälle och om en och samma elev hade kontakt med läraren fyra gånger under en 
lektion behandlade jag det som fyra olika interaktionstillfällen. Läraren interagerade endast 
vid ett fåtal tillfällen med en tjej och en kille samtidigt och då räknade jag det som en tjej- och 
en killinteraktion och räknade halva interaktionstiden för tjejerna och halva tiden för killarna. 
Det blir därför intressant att studera hur många olika tjejer och killar som hade kontakt med 
läraren under lektionerna. Var det några få elever som stod för de flesta interaktionerna eller 
var läraren i kontakt med alla elever? Fanns det några könsskillnader? 
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 Generellt så var andelen tjejer som interagerat med läraren något större under mina 
observerade lektioner jämfört med andelen killar, det vill säga fler olika tjejer hade kontakt 
med läraren. (Se tabell 5. För ytterligare information se bilaga 4.) Under tio av de femton 
lektionerna var andelen tjejer högre än andelen killar. Detta stöds också om vi studerar ett 
genomsnittligt värde för samtliga lektioner. Skillnaden är inte stor, men 82,8 % av tjejerna 
hade då varit i kontakt med läraren under matematiklektionerna och 79,7 % av killarna. 
Dessutom hade klassens samtliga tjejer interagerat med läraren under fyra av lektionerna och 
samtliga killar under två av lektionerna. Gör vi en jämförelse mellan lärarna kan vi se att fler 
killar i lärare A:s klasser var i lärarkontakt jämfört med de andra lärarnas klasser, där fler av 
tjejerna samtalade med läraren. 

 
 
Olika elever i lärarinteraktionerna 
 

Lektion A1 A2 A3 A4 B1 B2 B3 B4 C1 C2 C3 C4 D1 D2 D3 
Tjejer 73 60 60 93 100 82 80 81 83 100 67 80 83 100 100 
Killar 56 90 75 100 88 100 71 78 75 78 60 57 94 86 87 

 
Tabell 5. Andelen tjejer och killar i procent (%) som interagerat med läraren under lektionernas 
räkneövningar. 
 

Antalet interaktioner varierade mycket från lektion till lektion, beroende på kurs, klass, lärare 
och innehåll, från totalt 15 interaktioner till 60 under en lektion. Sammantaget visar 
observationerna att tjejerna generellt har fler och längre interaktioner med läraren. Detta 
resultat skulle således indikera att tjejerna har bättre förutsättningar att lära sig och att 
utvecklas i matematik.  
 
 

4.3.2 Interaktionernas karaktär 

Genom att dela in lärar-elev-kontakten i fyra olika kategorier, arbetsrelaterad, organisatorisk, 
social och disciplinär, kan vi få en överblick över vad lärarna och eleverna samtalade om. (För 
beskrivning av kategorierna se Metod s. 10, 11)   

Undersökningen visade att samtalen mellan eleverna och lärarna först och främst hade 
ett matematiskt innehåll. ”Vad är skillnaden på horisontell och vertikal?” ”Hur beräknar 
man cirkelns omkrets?” ”Hur fungerar en exponentialfunktion?” Tjejernas interaktioner var 
dock i större utsträckning än killarnas just arbetsrelaterad och behandlade matematik. (Se 
tabell 6. För ytterligare information se bilaga 5.) Efter matematiska samtal tog organisatoriska 
interaktioner en stor del av lärar-elev-interaktionerna. ”Jag har ingen penna – kan jag låna 
din?” ”Vilka uppgifter måste man räkna här?” ”När ska vi ha nästa prov?” Även här var 
tjejernas antal och andel interaktioner större än killarnas. Killarna hade däremot i större 
utsträckning än tjejerna en social kontakt med läraren. ”Vad mörkt det är ute nuförtiden.” 
”Har ni varit och fikat på det nya cafeét?” ”Har du ett nytt pennfack?” Även den disciplinära 
kontakten var större för killarna än för tjejerna, och denna typ av samtal startades av naturliga 
skäl alltid av läraren. ”Sluta med det där!” ”Nu pratar du för mycket!” ”Öppna boken och 
börja räkna.” ”Har du sovit klart?” 
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Interaktionernas karaktär 
 

 Tjejer     Killar    
Karaktär Arbetsrel. Organis. Social Discipl.  Arbetsrel. Organis. Social Discipl. 

Totalt antal 205 85 8 3  138 60 19 31 
Andel (%) 68 % 28 % 3 % 1 %  56 % 24 % 8 % 12 % 

 
Tabell 6.  Fördelning av lektionernas lärar-elev.interaktioner i fyra kategorier för tjejer resp. killar. 
Värdena är en sammanställning av samtliga lektioner och redovisar det totala antalet samtal i varje 
kategori samt den procentuella andelen som varje kategori står för. 

 
Slutsatsen blir således att tjejerna i större utsträckning än killarna samtalar om 
matematikundervisningen med läraren, både den matematiska och den organisatoriska 
aspekten av undervisningen. Killarna däremot har en större andel social och disciplinär 
kontakt med läraren jämfört med tjejerna, särskilt den sistnämnda kategorin med tillsägelser 
visar på ett tydligt könsmönster. Killarna får nämligen 91 % av alla tillrättavisningar. Med 
interaktionernas karaktär som utgångspunkt har tjejerna alltså något bättre förutsättningar för 
matematisk utveckling än killarna, eftersom de samtalar mer med läraren om just matematiska 
frågor och frågor som berör undervisningen. 
 

4.3.3 Interaktionernas initiativtagare 

Tjejerna har, som vi såg ovan, interagerat mer med läraren, men vem var det som tog 
initiativet till kontakten? Var det eleven själv eller läraren? Fanns det skillnader i lärarens 
agerande gentemot tjejer och killar när det gällde initiativen till kommunikationen?  

Studien har visat att läraren i större utsträckning själv initierar kontakt med killarna än 
med tjejerna. Under elva av de femton lektionerna skapade läraren fler interaktionstillfällen 
med killarna jämfört med tjejerna. (Se tabell 7. För ytterligare information se bilaga 6.) Totalt 
startade läraren 19 samtal med tjejerna och 56 samtal med killarna under dessa observerade 
lektioner, vilket innebar att killarna fick 75 % av alla lärarinitiativ.  
 
 

Antalet lärarinitiativ  
 

Lektion A1 A2 A3 A4 B1 B2 B3 B4 C1 C2 C3 C4 D1 D2 D3 
Tjejer 0,1 0,1 0,1 0,4 0,1 0,2 0,2 0,1 0,1     0,2 0,5 
Killar  0,2 0,2 0,7 0,5 0,8 0,1 0,3  0,2 0,4 1 0,4 0,4 0,3 

 
Tabell 7. Fördelning av antalet interaktioner med lärarinitiativ under lektionernas räkneövningar. 
Värdena är ett genomsnittligt värde per tjej eller kille. 

 
Om vi jämför antalet lärarinitiativ med den totala mängden kontakter som eleverna och 
läraren hade ser vi att tjejerna under de flesta lektionerna, tolv av femton, bidrog mer än 
killarna till samtal med läraren. (Se tabell 8. För ytterligare information se bilaga 6.) I snitt 
startade läraren 6,3 % av lärar-tjej-interaktionerna och 22,7 % av lärar-kill-interaktionerna. Vi 
kan då konstatera att eleverna själva, oavsett kön, initierade den mesta kontakten med lärarna. 
Den slutsatsen stöds också av mitt allmänna intryck under observationerna. Eleverna ropade 
oftast efter hjälp eller räckte upp handen och läraren gick sedan från elev till elev. 

Jämför vi de fyra lärarna så ser vi ingen märkbar skillnad i denna fråga. Samtliga lärare 
initierade mer kontakt med killarna, men lärare C utmärker sig genom att inte starta något 
samtal alls med tjejerna under tre av fyra lektioner. 
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Andelen lärarinitiativ  

 

Lektion A1 A2 A3 A4 B1 B2 B3 B4 C1 C2 C3 C4 D1 D2 D3 
Tjejer 10 13 13 31 2 10 7 4 10     7 10 
Killar  14 13 83 31 33 10 20  25 40 64 23 17 16 
 
Tabell 8. Andelen lärarinitiativ (%) av den totala mängden lärar-elev-interaktioner för tjejer och killar 
under lektionernas räkneövningar. 

 
Vad var det då som var orsaken bakom lärarens initiativ? Vad talade läraren med eleverna 
om? Observationernas sammanställning visar att lärarna totalt startade fler samtal med 
killarna i samtliga fyra kategorier (arbetsrelaterad organisatorisk, social och disciplinär), men 
den tydligaste skillnaden ligger i den disciplinära samtalstypen. (Se tabell 9. För ytterligare 
information se bilaga 6.) Under de femton lektionerna fick killarna 31 disciplinära tillsägelser 
och tjejerna 3 stycken. Detta är också den enda kategorin som läraren av naturliga skäl är 
ensam om att initiera. Fast även om vi räknar bort disciplin och tillsägelser så startade lärarna 
fler samtal med killarna än med tjejerna, men skillnaden blir mindre. Killarna fick då 61% 
(25st) av lärarinitiativen och tjejerna 39% (16st). Bortsett från disciplin är den arbetsrelaterade 
kontakten den stora samtalsorsaken, både för tjejerna och för killarna.  
 
 

Karaktären på lärarinitiativen 
 

 Tjejer     Killar    
Karaktär Arbetsrel. Organis. Socialt Disciplin  Arbetsrel. Organis. Socialt Disciplin 
Totalt antal 10 2 4 3  14 3 8 31 
Andel (%) 52 % 11 % 21 % 16 %  25 % 5 % 14 % 56 % 

 
Tabell 9. Sammanställning över karaktären på de samtal som läraren initierade under de femton 
lektionerna. Värdena anger det totala antalet samtal i varje samtalskategori samt den procentuella 
fördelningen 

 
Sammanfattningsvis, om vi jämför initiativtagaren bakom lärar-elev-kontakterna ser vi att det 
oftast är eleverna själva som initierar samtalen med läraren, men att tjejerna startar fler samtal 
än killarna. Läraren själv däremot inleder fler kontaktsituationer med killarna än med tjejerna. 
Den stora anledningen bakom lärarens samtal med killarna är disciplin, men läraren startar 
även fler arbetsrelaterade, organisatoriska och sociala interaktioner med killarna. Mönstret är 
likt för samtliga fyra lärare. Detta resultat kan tolkas som att lärarna själva ger killarna något 
bättre förutsättningar. 
 
 

4.3.4 Beröm av eleverna 

Vi har ovan diskuterat disciplin och tillsägelser, där killarna fick den största andelen av 
lärarnas tillrättavisande. Fast hur såg lärarens beröm av eleverna ut?  

Beröm var betydligt svårare att bedöma under observationerna jämfört med kritik. 
Beröm och uppmuntran verkade nämligen ges privat, det vill säga att läraren sa det till eleven 
öga mot öga och det hördes därför inte. Tillsägelser och kritik var däremot offentligt och 
hördes av alla i klassrummet. Generellt noterade jag alltså lite beröm, vilket kan bero på att 
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jag inte hörde det eller att det sällan gavs. Vid ett flertal tillfällen gav dock lärarna 
kommentarer som ”Ja, precis” och ” Jajamensan” till eleverna, vilket kan tolkas som 
uppmuntran eftersom uttrycken indikerar att eleven har gjort rätt. Däremot hörde jag endast 
läraren säga ”Bra!” ”Bra jobbat!” ”Bra, nu fattar ni verkligen!”  eller något liknande vid åtta 
tillfällen under de femton observationerna. Jag fann dock inget könsmönster i lärarnas 
uppmuntran av tjejer och killar och inte heller några märkbara skillnader mellan de fyra 
lärarna i frågan om beröm och kritik. 
 

 

4.4 Intervjuerna med lärarna 

Resultatet från de fyra lärarintervjuerna kommer att presenteras i tematiska sammanfattningar 
utifrån synen på tjejer och killar, synen på matematikämnet, kunskapen om ”matematik och 
genus” samt hur de värderar sitt eget agerande. Intervjuerna kan ge stöd och förklaringar till 
observationernas resultat genom lärarnas erfarenheter, men kan också visa lärarnas attityder 
och kunskaper om matematik och genus. Jag kommer endast vid frågorna om deras eget 
agerande att hänvisa till vem av lärare A-D som sa vad, för att läsaren ska kunna jämföra med 
observationernas resultat. I de andra fallen redovisas en sammanställning över lärarnas tankar 
och åsikter. 

 

4.4.1 Synen på tjejer och killar 

För att få en bild av lärarnas syn på tjejer och killar har jag jämfört de ord med vilka lärarna 
beskrev tjejerna och killarna under intervjuns gång, det vill säga vilka adjektiv som användes. 
Siffrorna inom parentes innebär antalet olika lärare som använde just det ordet under 
intervjuerna.  
 

Tjejerna beskrevs med orden: ambitiösa, intresserade, engagerade, 
duktiga(3), trägna, nitiska, energiska, studieinriktade, fokuserade, 
noggranna, ordningsamma(2), systematiska, strukturerade, plikttrogna, 
lydiga, mogna, ödmjuka, rädda, försiktiga, tysta(2). 
 
Killarna omnämndes med orden: smarta, halvsmarta, kluriga(2), logiska, 
öppna, fria, ivriga,  ifrågasättande(2), ostrukturerade, oroliga, omogna(2), 
lata(2), slöa. 

 
Studerar vi och jämför orden ser vi att tjejerna fick beröm för sitt studieinriktade och 
ambitiösa arbete, vilket stöds av intervjuerna i sin helhet. Lärarna beskrev tjejerna som flitiga 
på lektionerna och att de jobbar mer än killarna. Generellt upplevde lärarna att tjejerna helt 
enkelt är väldigt måna om att få bra betyg, oavsett ämne, och därför jobbar och räknar de tills 
deras mål är uppnått. Tjejernas svagheter ligger enligt lärarna i deras något tysta och 
försiktiga sätt. Killarna beskrevs däremot som arbetsmässigt väldigt lata, men de fick istället 
beröm för deras mentala egenskaper, så som att vara logisk, fri och öppen i sitt tankesätt.  

Hur beskrev lärarna i övrigt tjejerna och killarna som grupp i ämnet matematik? En av 
lärarna såg inga skillnader i tjejers och killars resultat och prestationer. De övriga menade att 
tjejerna når bättre resultat på prov och i betyg, eftersom de jobbar mer. Detta beskrevs som ett 
allmänt skolmönster, oavsett ämne. ”Det stämmer väl i princip i alla ämnen att tjejerna är 



 

  21 

duktigare i skolan.” Fast skillnaden mellan tjejer och killars prestationer är ändå minst i just 
ämnet matematik trodde lärarna. Förutom att tjejerna arbetar för att nå höga betyg har tjejerna 
ett sorts samvete, det vill säga att de kommer på lektionerna, är lydiga och gör som de blir 
tillsagda och räknar alla uppgifter, vilket också gör att de blir duktiga. En av lärarna menade 
också att själva skolsystemet är mer anpassat för tjejer genom att man ska sitta still och skriva 
fint, vilket då ger tjejer fördelar och mer förkunskaper. Killarna har däremot svårt att sitta still 
och hamnar därför efter redan i de tidiga åldrarna. Dessutom är det fler killar, enligt tre av 
lärarna, som inte bryr sig lika mycket om att nå höga studieresultat och fler killar som inte 
lyckas nå upp till G. ”Killar kan skita i det, men det är få tjejer som gör det.” En lärare ansåg 
att de ger upp när de inte förstår och gör något annat istället, medan tjejerna tvärtom jobbar 
extra mycket när de inte förstår. På så sätt lär sig tjejerna mer kontinuerligt. De jobbar på 
under hela tiden, medan killarna försöker ”trycka in” allt strax innan provet. En annan lärare 
upplevde också att killarna inte arbetar och ber om hjälp så mycket, men menade att det kan 
gå ganska bra ändå eftersom matten i jämförelse med andra ämnen inte kräver så mycket 
arbete. Killarna kan leva på sin smarthet helt enkelt.  

Det mest utmärkande och entydiga i lärarnas beskrivning av tjejerna är deras struktur, 
både i beräkningar och i deras ordningssinne. ”Tjejerna de gillar lite mer det här med att 
skriva snyggt och strukturerat.” ”De är systematiska och gör det som man gör på tavlan. Det 
är liksom lättare att följa en tjejs tankegång på ett prov eller vid vanlig räkning.” ”Det finns 
alltid ordningsamma tjejer i klasserna med struktur, pennfack och almanacka/…/ Jag har 
aldrig sett en kille med den strukturen.” Genom att tjejerna är så noggranna med att skriva 
ned sina beräkningar och att hålla reda på allt, så får de lättare med matematiken. De gör inte 
slarvfel, de får en ökad förståelse och de får ett mer systematiskt tankesätt enligt lärarna. 
Orsaken är naturligtvis svår att förklara, men det grundläggs tidigt enligt de flesta lärarna och 
har på något vis med det man tycker om att göra, alltså att tjejer tycker om och vill skriva fint. 
Denna systematiska egenskap underlättar utvecklingen och lärandet inom matematiska 
områden som kräver formella lösningar, då särskilt ekvationslösning. 

Killarna däremot vill, enligt de fyra lärarna, helst lösa uppgifterna i huvudet och endast 
skriva ned svaret. ”Killar gillar ju att tänka ut saker.” ”De sitter och klurar när de löser 
uppgifter.” Killarna beskrevs därför som småfinurliga, smarta och kluriga. ”De blir 
jätteglada när de ser att det är logiskt” och orsaken att de inte skriver ned lösningarna är 
främst för att de är lata och slöa. Detta kan enligt en lärare försvåra för killarna när de 
kommer upp på högre nivåer, eftersom det blir svårt att göra beräkningarna i huvudet då. För 
övrigt upplevdes killarna som omognare och oroligare, särskilt i ettan. 

En av lärarna såg en tydlig skillnad i att killarna vågar pröva och testa olika lösningssätt 
och att de inte är rädda för att förkasta en metod och använda en annan istället, medan tjejerna 
upplevdes osäkra och i behov av att hela tiden veta hur de ska gå tillväga och hur de ska 
skriva. Detta trots att de har de matematiska verktygen. Tjejerna vågar helt enkelt inte pröva 
sig fram, enligt denna lärare, utan de är rädda för att misslyckas och de kräver därför 
försäkringar från läraren. Detta kan dock vara kopplat till elevernas självförtroende i 
matematik. 

När det gäller just självförtroende ansåg tre lärare att killarna har bättre självförtroende 
än tjejerna. ”Jag tror att killar har större självförtroende än tjejer, men det borde vara 
tvärtom.” Generellt har tjejerna dålig självbild i alla ämnen, men i matte är det extra dåligt 
menade två lärare. Detta leder, enligt en av lärarna, till att tjejerna underpresterar på prov och 
på lektioner, att de måste söka bekräftelse av läraren och att de inte vågar lita på sig själv, 
medan killarna lyckas tack vare sin självskattning. En annan lärare hade inte märkt någon 
skillnad, men hade läst att det kunde vara så. Denna lärare menade då att det kanske delvis är 
just tjejernas dåliga självförtroende som gör dem flitiga och ambitiösa, medan killarna inte 
orkar arbeta då de redan tror sig kunna allt. Ett gott självförtroende kan således vara en 
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nackdel. Den sista läraren hade inte märkt någon skillnad i självförtroende, utan såg det som 
en personlig aspekt som berodde på tidigare skolresultat. Samtliga lärare var dock överens om 
att lärarna har en viktig uppgift när det gäller elevernas attityd och självförtroende, eftersom 
många elever är brända av tidigare matematikerfarenheter. Eleverna tror sig inte kunna någon 
matematik och vågar inte ens försöka räkna. Lärarna menade att de verkligen måste försöka 
att lyfta dessa elever, peppa och uppmuntra dem. Just matematik förknippas nämligen med 
smarthet, vilket kan leda till någon form av blockering hos vissa elever.  

Bortsett från skillnader i ambitionsnivå, flitighet och strukturerade lösningar menade de 
fyra lärarna att det inte finns någon skillnad mellan tjejerna och killarna i matematisk 
förmåga, det vill säga att någon skulle ha en bättre förmåga att utvecklas i matematik. ”Det 
kan jag ju som lärare inte tro!”  

Generellt såg tre av de fyra lärarna flera skillnader mellan könen, medan den fjärde mer 
menade att det hade med person och förmåga att göra. Ingen av lärarna hade märkt någon 
förändring av eventuella könsmönster under den tid som de har arbetat som lärare, endast att 
eleverna överlag har blivit sämre och fått mindre förkunskaper. 

Gällande elevernas förutsättningar för lärande trodde samtliga lärare att tjejer och killar i 
grunden har samma möjligheter, men att de kan ha olika bagage som påverkar dem. En lärare 
såg en manlig fördel genom att killarna vågar pröva mer och är friare i sina tankegångar och 
därför har lättare att tillägna sig matematiken. En annan lärare menade att eleverna har samma 
möjligheter, men att killarna inte tar sina. På så sätt får tjejerna bättre förutsättningar, eftersom 
de är ambitiösa, har mer förkunskaper och bättre struktur. Den tredje läraren menade att 
ämnet visserligen är manligt uppbyggt, men att eftersom tjejer är ambitiösare har de ändå 
bättre förutsättningar för lärande och utveckling. Den sista läraren ansåg att det endast beror 
på de personliga egenskaperna, fast killarna är generellt latare och tjejerna mer 
ordningsamma. På så sätt har tjejerna bättre förutsättningar för lärande i matematik. 

De slutsatser vi kan dra av detta är bland annat att lärarna har väldigt olika bilder av 
tjejer och killar. Eleverna får beröm och kritik för olika egenskaper och beteenden beroende 
på sin könstillhörighet. Beroende på könens olikhet har de därför olika förutsättningar att 
utvecklas i matematik. Tjejerna har enligt de flesta lärarna bättre förutsättningar genom sin 
ambitionsnivå. Killarna har egentligen samma förutsättningar, men problemet ligger i deras 
lathet. Killarna är helt enkelt, menade lärarna, inte lika ”skolanpassade”, vilket innebär att de 
inte har samma förmåga att sitta still, lyssna och vara organisatoriska och ordningsamma. Fast 
å andra sidan har killarna ett gott självförtroende i matematik och logiska egenskaper som gör 
att glappet till tjejerna minskar.  

 
 

4.4.2 Synen på matematikämnet 

Själva matematikämnet kan beskrivas som manligt, kvinnligt eller könsneutralt enligt 
Brandell et al. (2003 & 2005). Hur såg dessa lärare på matematiken ur dessa aspekter, det vill 
säga vilken syn har lärarna på matematikämnet ur ett genusperspektiv? 

Två av lärarna poängterade att det har varit ett manligt ämne, genom den manliga 
dominansen – särskilt på universitetet. Fast de såg nu tendenser och hoppades på att ämnet 
gick mot att bli mer könsneutralt. ”Det har ju varit ett manligt ämne. De har ju ägt det, men 
jag tror att i och med att det kommer fler och fler kvinnliga mattelärare så blir det mer 
könsneutralt. Men det kommer ju aldrig bli ett kvinnligt ämne.” Matten är inte mer lämpat för 
just killar, menade lärarna, men av tradition har det varit mest för män och det kanske 
skrämmer bort tjejerna. Den tredje läraren såg matematikämnet som könsneutralt, men lite 
förskjutet mot den manliga sidan och den sista läraren såg själva ämnet som helt könsneutralt. 
En lärare poängterar dock att ”när man är inne i det så är det så vansinnigt svårt att se det.” 
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Det som läraren förr hade tänkt och trott om matematikämnet hade ändrats nu, men hade det 
skett en verklig förändring eller hade läraren blivit ”hemmablind”? ”Det är så lätt att tänka 
att vi har inga sådana problem. Det är väl neutralt. Har jag svalt det eller har det 
förändrats?”   

Ingen av de fyra lärarna såg matematik som mer användbart för tjejer eller för killar, 
men samtliga menade att det förr har varit ett viktigare ämne för killarna med tanke på 
elevernas framtida yrkesval. Nu menade de dock att könsmönstren i yrkesvalen har minskat 
och att eleverna inte längre är låsta i särskilda yrken. Naturvetenskapliga utbildningar är 
exempelvis inte längre förbehållna killar, men en av lärarna kommenterade dock att det är 
svårare att uppmuntra tjejer till att välja matematikintensiva utbildningar. 

Lärarna var eniga om att matematikämnet inte passar bättre för något av könen, men en 
av dem menade att killar har fördelar inom ämnet eftersom det mer handlar om intelligens än 
hårt arbete. Killarna har inte fördelarna gentemot tjejerna, utan det är snarare så att killarna 
har fördelar i ämnet matematik som de inte har i andra ämnen. En annan lärare ansåg att det 
var tjejerna som hade fördelar eftersom skolan blir lättare om man är ordningsam och 
strukturerad. De två andra lärarna upplevde att läroböckernas och uppgifternas utformning var 
mer anpassade för killar än för tjejer, men de menade att det nu hade förbättrats genom fler 
kvinnliga läroboksförfattare och samhällsprogrammets mer allmänmatematiska uppgifter. 

Sammanfattningsvis vill lärarna gärna se ämnet som könsneutralt, men det är 
naturligtvis svårt att vara självkritisk och granska sig själv och sina värderingar.  Ämnet har 
ändå historiskt sett knutits till män och det tar lång tid att förändra det mönstret. Enligt lärarna 
passar dock inte matematiken bättre och är inte mer användbart beroende på kön, vilket är 
tecken på en könsneutral hållning. 

 

4.4.3 Utbildning inom ”Matematik och genus” 

Generellt hade ingen av dessa fyra lärare fått någon utbildning inom ämnet ”matematik och 
genus”, varken genom deras universitetsutbildning, genom fortbildning eller genom kollegial 
diskussion. ”Vi har inte kommit dit än…” Tre lärare hade kommit i kontakt med 
genustänkandet under fortbildning, men då hade det varit på allmän nivå och inte kopplats till 
matematiken. En av lärarna hade deltagit i kursen ”Kvinnor och matematik”, men den var 
inriktad mot forskning och inte mot skolan. Två av lärarna hade dock läst litteratur på egen 
hand i ämnet och kunde därför referera till olika resultat. 

Matematik och genus har alltså inte diskuterats eller kommit upp som ett problem inom 
skolan eller mellan kollegor. ”Det finns så mycket annat att fundera på.” En av lärarna 
upplevde det inte heller som ett problem, medan de andra tre sa att de själva hade funderat. En 
av dem hade funderat varför så få tjejer läser vidare, en om varför så många duktiga tjejer har 
så dåligt självförtroende och en om läroböckernas upplägg. En av lärarna såg dock tendensen 
till att diskussionen nu höll på att komma igång inom matematiksektorn, eftersom det började 
bli tydligt att killarna inte längre lyckades. Särskilt tydligt blev det på Nv-programmet där 
studentstipendierna som förr gick till killar nu endast delades ut till tjejer. ”Nu är det ett 
problem. Man undrar vad som har hänt. Det har aldrig varit ett problem när det tidigare har 
varit killar som har varit duktiga. Då har man aldrig lyft det.” 

En av de kvinnliga lärarna hade själv upplevt problematiken av matematikens 
könsroller. När hon började som lärare upplevde hon att de manliga eleverna var väldigt 
kritiska mot henne och de duktiga killarna kände ett behov av att visa för henne att de kunde, 
”de skulle liksom markera revir.” Det hade tjejerna inget behov av. Hennes egen slutsats var 
att eleverna var vana med manliga matematiklärare. Dessutom upplevde hon att kvinnliga 
matematiklärare var tvungna att vara starka, markera och stå på sig för att inte bli ”lilla 
gumman” ibland den traditionellt manliga gruppen av matematiklärare. Bilden har dock 
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förändrats nu, enligt henne, både bland de manliga eleverna och inom matematiksektorn. 
Kanske i takt med att fler mattelärare är kvinnliga, eller genom att hon lärt sig att hantera 
mönstret. Den andra kvinnliga läraren hade dock inte upplevt något problem eller ”motstånd” 
under sin utbildnings- och verksamhetstid.  

Ingen av de fyra lärarna hade alltså någon direkt utbildning inom ”matematik och 
genus” och hade endast begränsade kunskaper och medvetenhet inom området. Det var inget 
som ännu hade börjat diskuteras lärare emellan. Den kunskap lärarna hade var i så fall 
grundad på egen läst litteratur eller egna funderingar och reflektioner. Det var dock mycket 
som upptog lärarnas tankar och genusaspekten upplevdes inte som ett större problem. Dessa 
frågor var därför inget de vanligen funderade över. Tre av lärarna hade ändå konstaterat olika 
samband, så som skillnader i resultat, arbetsinsats och självförtroende. Min uppfattning är att 
de flesta av lärarna ser ”matematik och genus” som ett intressant ämne och att de ser samband 
när de väl funderar, men att de i vardagen sällan reflekterar över dessa aspekter och då inte ser 
det som ett problem. 

 

4.4.4 Det egna agerandet 

Hur medvetna är lärarna om sitt eget agerande i klassrummet? Hur tror de att de själva 
behandlar killar och tjejer? 

Lärarna hade överlag inte funderat på sitt agerande gentemot tjejer och killar. De tyckte 
därför att det var svårt att bedöma det. De hoppades dock att de inte gjorde några skillnader 
mellan könen, utan att de var rättvisa. Ingen av dem hade reflekterat över om de förklarade, 
berömde eller kritiserade eleverna på olika sätt. En av lärarna misstänkte dock att elever som 
upplevdes struliga, vilket oftast var killar, blev mer styrda och fick mer kritik av läraren. I 
övrigt hade de ingen aning om de behandlade eleverna olika. Lärarna kunde dock svara på 
vem som de misstänkte fick mest hjälp och tid. 

 En av lärarna (A) var rädd för att killarna fick mer tid, eftersom tjejerna upplevdes 
tystare och eftersom killarna svarade mer på frågor och bad mer om hjälp än tjejerna. Killarna 
tog alltså mer tid, men medvetet försökte läraren inte hjälpa killarna mer. Jämfört med 
observationerna var det just denna lärare som hade interagerat mest med killarna av de fyra 
lärarna, men totalt sett hade läraren haft fler interaktioner med killarna under hälften av 
lektionerna. Läraren hade även själv gett fler initiativ till killarna 

Den andra läraren (B) menade sig försöka kompensera minoriteterna i klassen och den 
grupp som själv tar minst plats och är minst dominant – oavsett om det är tjejer eller killar. 
Under mina observationer visade det sig att läraren i snitt hade fler interaktioner och mer tid 
med tjejerna, men själv startade fler samtal med killarna. Vem var då i minoritet under lärare 
B:s lektioner? Killarna var i antal alltid i minoritet under dessa lektioner, men jag fann ingen 
tydlig skillnad i dominans mellan könen under lärare B:s lektioner. 

Den tredje läraren (C) var osäker på sin behandling av eleverna och hade egentligen inte 
själv märkt några skillnader mellan könen i klassrummet. Läraren ville gärna tro att tjejer och 
killar blev lika behandlade, men ”eftersom man är medveten om att det har gjorts studier att 
killarna får mer tid så kanske man lite omedvetet tänker på det och ser till att det inte blir 
så/…/kanske man medvetet väljer bort killarna lite grann för att kompensera, men då är det 
kanske risk att man överkompenserar.” Interaktionernas antal och tid visade sig, precis som 
för de andra två lärarna ovan, generellt vara fler till tjejernas fördel under observationerna, 
precis som lärarinitiativen var något fler till killarna. 

Den sista läraren (D) var den lärare som var säkrast på att tjejerna fick flest samtal, mer 
hjälp och mer tid. Detta berodde delvis på att tjejerna bad mer om hjälp. ”Man blir ju peppad 
av dem som är engagerad och vill och eftersom det är lite fler tjejer som är sån så favoriserar 
man kanske lite grann tjejerna, tror jag.” Dessutom misstänkte läraren att killarna kanske 
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behandlades och bedömdes lite hårdare för att de ska förstå att man faktiskt måste arbeta lite. 
Detta var inte som läraren ville handla, men som det blev. Jämför vi med observationerna var 
det denna lärare som i samtliga fall hade interagerat mer och under längre tid med tjejerna, 
men under alla lektioner hade lärare D gett fler egna initiativ till killarna. 

Optimalt ansåg lärarna ”man inte ska hjälpa en kategori mer än en annan, utan alla ska 
ha samma chans”. Lärarna var ense om att alla elever ska få samma möjlighet till hjälp och 
utveckling, vilket exempelvis innebär att duktiga elever också ska få utvecklas utifrån sin nivå 
och att inte fokus ska ligga på de svaga eleverna. Ingen av lärarna använde sig av riktade 
frågor, men tre av dem upplevde att det var killarna som tog mest plats och svarade mest på 
frågorna under genomgången, medan tjejerna var tystare. Detta stöds också av 
observationerna. Lärarna menade också att de försökte när de fick möjlighet att hjälpa de 
elever som annars inte fick så mycket hjälp. Det vill säga att lärarna först hjälper de som ber 
om hjälp, men när det blir lugnt går de till eleverna som de inte har pratat med. 

Samtliga lärare var övertygade om att de påverkade eleverna mycket, exempelvis 
elevernas motivation och självförtroende. Det var därför viktigt att de uppmuntrade dem och 
de aldrig sa något i stil med ”matte är nog inte din grej”, för då skulle den eleven tappa all 
ambition och motivation. Lärarna upplevde nämligen att eleverna sög åt sig negativa 
kommentarer i matematik. Två av lärarna ansåg dessutom att tjejerna särskilt lätt tog åt sig av 
negativ kritik. 

Sammanfattningsvis hade lärarna inte reflekterat över sitt eget agerande och var inte så 
medvetna, men de uppskattade ändå sitt eget agerande i form av tid och hjälp ganska korrekt. 
De såg betydelsen av deras agerande och ville sträva mot ett jämställt agerande för både tjejer 
och killar, men i praktiken kanske det inte alltid blev så. När de vid vissa tillfällen under 
intervjuerna misstänkte att de särbehandlade ett av könen suckade de och sa ”Fast så vill man 
inte göra. Jag hoppas alltså inte att jag gör så, men ibland så…” 
 
 

4.5 Sammanfattning 

Studien har funnit svar på de tre frågeställningarna om hur läraren interagerar i klassrummet 
med tjejer och killar, vilka attityder och tankar som läraren har om genus och matematik samt 
om läraren agerar medvetet för att ge tjejer och killar samma förutsättningar. Min 
observationsstudie visade att lärarna inte behandlade tjejer och killar olika under 
genomgångarna, men att killarna svarade på något fler frågor. Tjejerna svarade på många 
frågor knappt hörbart och de ställde fler frågor till läraren framme vid katedern. Under 
lektionernas räkneövningar var det dock tjejerna som hade den mesta kontakten med läraren. 
Dessutom hade tjejerna generellt längre samtal och andelen tjejer som interagerade med 
läraren var något större jämfört med killarna. Studerar vi samtalens innehåll talade eleverna 
och lärarna mest om matematik och därefter om olika organisatoriska frågor. Tjejerna hade 
dock i större utsträckning än killarna interaktioner som var arbetsrelaterade och 
organisatoriska, medan killarna hade fler sociala och disciplinära kontakter med läraren 
jämfört med tjejerna. Tydligt blev att killarna fick flest tillsägelser och tillrättavisningar av 
läraren, men det var generellt killarna som störde mest i klassrummet. Fast vid de tillfällen då 
tjejerna hindrade arbetsron fick de ändå ingen kritik. Jämför vi vem som startade lärar-elev-
samtalen under matematiklektionerna finner vi att eleverna i störst utsträckning var 
initiativtagaren, men att tjejerna inledde fler lärarinteraktioner än killarna. Däremot gav 
lärarna själva fler initiativ till killarna, oavsett vad lärar-elev-samtalen handlade om. 

Intervjuerna med lärarna har gett bekräftelse på observationernas resultat och även gett 
möjliga förklaringar. Lärarna upplevde nämligen tjejerna som mer intresserade och ambitiösa 
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och att de därför frågar mer om hjälp. Killarna upplevdes däremot som mer oroliga, pratiga 
och stökiga. Intervjuerna gav också möjligheten att få en bild av lärarnas attityder om 
matematik och genus. Generellt hade lärarna liten utbildning och kunskap om matematikens 
genusaspekter. De hade märkt några skillnader mellan könen i matematikklassrummet så som 
skillnader i arbetsinsatser, självförtroende och resultat, men de hade inte funderat på dessa 
frågor så mycket förr. Den generella bilden av en typisk tjej är en flitig, lydig och fokuserad 
elev som når goda studieresultat, medan beskrivningen av en kille ger en klurig och halvsmart 
elev som är lat och inte bryr sig så mycket. Lärarna vill gärna beskriva matematikämnet som 
könsneutralt, men närmare betraktat är det ändå kopplat till en något mer manlig tradition. Det 
sker dock en förändring mot mer jämställdhet inom ämnet genom att fler matematiklärare är 
kvinnor och att tjejerna börjar lyckas allt mer inom matematiken. Om mönstret fortsätter upp 
på universitetet är ännu oklart.  

Lärarna har ambitionen att behandla alla lika och att ge tjejer och killar samma 
förutsättningar, men samtidigt är de osäkra och inte helt medvetna om sitt agerande. En av 
lärarna menade att de kanske omedvetet interagerar mer med tjejerna eftersom många studier 
har visat att killarna får den mesta av lärarens tid. Slutsatsen blir således att lärarna vill  ge 
eleverna samma förutsättningar, men att de inte medvetet gör det. Det är dock mycket som 
händer i ett klassrum, många snabba beslut ska tas och elever som ska mötas och bli sedda. 
Ett citat från en av lärarna belyser läraryrkets dilemma: ”Som lärare kan man alltid göra allt 
bättre, vara rättvisare och se alla ännu mera.”  

 
 

5  Diskussion 

Är resultatet trovärdigt? Hur förhåller sig denna studie till tidigare undersökningar? Vilka 
orsaker kan ligga bakom resultatet och vilka konsekvenser kan de leda till? Detta är några 
frågor som jag tänker diskutera i detta kapitel.  
 
 

5.1 Reliabilitet och validitet 
 

Forskningsresultat är alltid beroende av reliabilitet och validitet, där reliabilitet kan beskrivas 
som ”grad av beroende”, ”sammanhang” eller ”mätnoggrannhet”. Validitet motsvaras av 
”sanningsvärde” och är ett begrepp som diskuterar hur datamaterialet stämmer överens med 
verkligheten. Som forskare bör man därför, enligt Sandahl (1997), tänka på att siffror och 
värden endast är en symbol för verkligheten, att jag som observatör alltid förändrar 
verkligheten och att all information tolkas av både forskaren själv och läsaren. För att kunna 
bedöma studiens reliabilitet och validitet ska jag därför redovisa de källkritiska aspekterna 
och studiens möjliga felkällor. 

Observationer som metod kan medföra vissa problematiska aspekter som man som 
observatör och läsare bör vara medveten om. Det är exempelvis svårt att som observatör hålla 
sig strikt objektiv till det som sker i klassrummet. Rubinstein Reich och Wesén (1986) 
påpekar att vi ibland ser det vi vill se och att vi tolkar observationerna utifrån egna personliga 
referensramar. Detta har jag försökt minimera genom att främst studera kvantitativa 
skillnader.  Man bör också ta i beaktande att jag genom min närvaro på lektionerna kan ha 
påverkat skeendet, om än passivt och ”osynligt”. Jag bedömer dock att min närvaro inte 
förändrade lektionerna i någon större grad, eftersom jag vid ett flertal tillfällen glömdes bort 
eller antogs vara en elev, både av eleverna själva och av lärarna. Observationerna av lärarnas 
agerande kan naturligtvis också ha påverkats av att lärarna var medvetna om studiens syfte, 
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men det är viktigt att ta hänsyn till de forskningsetiska aspekterna. Ytterligare en problematisk 
aspekt med observationerna var att det ibland var svårt att höra vem av eleverna som svarade 
på en fråga, eftersom många pratade i mun på varandra och eftersom vissa talade så tyst. 
Särskilt svårt var det att avgöra berömmets karaktär och frekvens, eftersom det gavs tyst och 
privat. Vidare hade en av lärarna en lärarstudent med sig i klassrummet, vilket naturligtvis 
kan ha påverkat interaktionerna i det klassrummet. Läraren kände då möjligen mindre stress 
och press att hinna tala med alla elever, eftersom en annan vuxen också gick runt och hjälpte 
eleverna. Att använda sig av observation som datainsamlingsmetod innebär således vissa 
svårigheter och problem. Fast genom att jag observerade femton lektioner menar jag att jag 
ändå har haft goda förutsättningar att fånga mönster eller bristen på mönster i elevernas 
interaktioner med läraren. 

Att använda sig av intervjuer som metod innebär också vissa problem som vi måste 
uppmärksamma. Att intervjua är nämligen svårt, särskilt när man försöker finna 
bakomliggande tankar och attityder. Det gäller att ställa öppna frågor som är konkreta, men 
inte ledande. Ett problem och en tydlig felkälla ligger i att intervjuaren till viss grad kan 
påverka svaren. Mina tankar, förväntningar och värderingar kan avspegla sig i mina frågor 
och sedan eventuellt i lärarens svar. (Johansson & Svedner, 2006) Dessutom är genus i skolan 
en känslig fråga. Det handlar om aspekter som sitter i kulturen så det kan vara svårt att som 
observatör frigöra sig från kulturella föreställningar och som lärare att distansera sig från sin 
egen praktik. Att jag som observatör är tjej kan därför ha påverkat tolkningen och 
utformningen av intervjuerna, precis som det kan ha påverkat observationerna. Under 
intervjuerna kan det också finnas en viss förväntanseffekt som påverkar svaren, det vill säga 
att frågor om genus förväntas ge ett visst svar. Läraren kan känna ett krav på sig att vara 
”politiskt korrekt”. Här ligger ett stort ansvar hos den intervjuande och dennes frågor, så att vi 
inte får effekten att man får svar som man frågar. (Johansson & Svedner, 2006) För att ändå få 
ett bra resultat från intervjuerna var jag noga med att verkligen lyssna på lärarna och 
formulera olika följdfrågor beroende på situationen. Intervjuernas svårigheter motverkades 
också av att frågorna fokuserade på lärarens egna erfarenheter. Det underlättade svaren för 
den intervjuade lärare och jag kunde sedan söka lärarens attityder och kunskaper i svaren. 
Bandspelaren som jag använde underlättade också intervjuerna och analysen. Den fångade 
nämligen alla ord och fraser, men också pauser, tonlägen, ironi och skratt. Vidare anser jag 
mig ha haft ett förtroende hos samtliga lärare, vilket enligt Johansson och Svedner (2006) 
ökar möjligheten till uppriktiga och ärliga svar. Under utbildningens gång har jag nämligen 
haft kontakt med dessa fyra verksamma lärare. Jag har således varit medveten om problemen 
och svagheterna med att använda observation och intervju som datainsamlingsmetod och jag 
har försökt att minimera de negativa effekterna. 

En annan felkälla som bör nämnas är problemen med att använda relativa värden vid 
låga absoluta tal. I vissa tabeller och bilagor har jag nämligen använt mig av procentuella tal 
för att visa på förhållanden och andelar. Jag har i dessa fall ansett det vara det bästa 
alternativet och absoluta värden har också angetts. Läsaren bör dock vara medveten om 
riskerna, eftersom en enda person eller interaktion kan ge en stor relativ skillnad.  

När det gäller undersökningens generaliserbarhet har den begränsats av urvalet. Ett ökat 
antal deltagande lärare, observationer och intervjuer hade naturligtvis ökat studiens 
generaliserbarhet och tillförlitlighet. Fast som tidigare nämnts så har undersökningens omfång 
påverkat urvalets storlek. I frågan om studiens generaliserbarhet bör vi också ta hänsyn till att 
gymnasieskolan består av en mängd olika program och att samma mönster inte kan 
generaliseras till att gälla på alla program. Dessutom undervisar samtliga lärare på en och 
samma skola, vilket också påverkar generaliserbarheten. Jag anser ändå att de fyra lärarna är 
representativa för matematiklärarkåren på samhällsprogrammet, genom varierad ålder, kön 
och samhällsprofil. Resultaten kan därför med viss försiktighet generaliseras till 



 

  28 

gymnasieskolans samhällsvetenskapliga program. I övrigt kan studien främst användas som 
en fallstudie som kan visa på intressanta tendenser och mönster.  

Studiens resultat kan naturligtvis vara beroende av olika faktorer, så som klassens 
könssammansättning och läraren kön eller personlighet, vilket skulle påverka studiens 
reliabilitet och validitet. Jag menar dock att resultatet inte berodde på andelen närvarande 
tjejer och killar. Könsfördelningen har varit relativt jämn sett över de femton lektionerna och 
tjejerna har exempelvis haft fler interaktioner både under lektioner med kvinnlig och med 
manlig majoritet. Inte heller anser jag att resultatet har berott på lärarnas kön. Jämför vi de 
fyra lärarna så har vi nämligen inte funnit några tydliga skillnader under observationerna, 
vilket stödjer resultatets trovärdighet. Intervjuerna visade inte heller på så stora olikheter, 
förutom att två av lärarna såg flera skillnader mellan könen, en hade mer hört talas om än 
själv upplevt skillnader och den fjärde såg väldigt få olikheter mellan könen. Jag har därför, 
precis som tidigare studier (Leder, 1990), inte funnit skillnader i attityder eller agerande 
mellan kvinnliga eller manliga lärare. Tjejers och killars förutsättningar har alltså inte varierat 
nämnvärt beroende på lärare. Endast fyra lärare med vardera fyra lektioner har visserligen 
begränsat möjligheten till jämförande studier, men det har inte heller varit uppsatsens syfte.  

 Med dessa felkällor och aspekter i beaktande anser jag ändå att mitt resultat är trovärdig 
och att jag har empiriska belägg för mina slutsatser. Jag har protokollfört observationerna 
noggrant, beskrivit mitt resultat öppet så att varje läsare kan göra sin egen tolkning och jag är 
medveten om min egen påverkan. (Sandahl, 1997) Därför påstår jag mig ha gjort en rimlig 
tolkning av verkligheten så som den såg ut under min undersökning. 

 
 

5.2 Jämförelse med tidigare studier 

Min studie har visat på stora skillnader jämfört med litteraturen och den tidigare forskningen. 
Skillnader finns både vad gäller mitt resultat och min beskrivning av klassrummen. 
Exempelvis menar de flesta tidigare undersökningar att killarna får med tid och flest 
interaktioner av läraren, vilket inte min studie visar. Flera studier har också visat att läraren 
riktar sina frågor mest till killarna, fast de lärare som jag observerade ställde inte riktade 
frågor överhuvudtaget.  

Kling Sackerud (2006) fann i sin undersökning på grundskolan att läraren hade 82 % av 
samtalstiden med pojkarna och att läraren dominerade talutrymmet med frågor och 
förklaringar. De flesta lärarfrågorna riktades dessutom till pojkarna. Min undersökning har 
tvärtom visat att gymnasielärarna interagerade mer med tjejerna, men skillnaden är inte lika 
stor. Dessutom dominerade inte lärarna klassrumssamtalen och inga riktade frågor ställdes 
under de lektioner som jag observerade. Visserligen initierade läraren själv fler samtal med 
killarna, men det väger ändå inte upp interaktionerna med tjejerna. Även Koehler (1990) 
visade i sin studie att lärarna behandlade tjejer och killar olika till killarnas fördel, där killarna 
hade fler interaktioner med läraren. Killarna initierade även fler samtal än tjejerna med läraren 
enligt Koehler. Detta fann också Leder (1990), men inte jag i min studie. Detta är ett urval av 
studier som visat på stora skillnader gentemot mitt resultat. 

Orsakerna till skillnaderna är inte helt lätta att beskriva. Det kan delvis bero på att 
många av undersökningarna gjordes på 1990-talet och mycket kan ha förändrats sedan dess. 
Nya könsmönster kan ha kommit in i dagens gymnasieskola enligt Öhrn (2002) med tjejer 
som vågar ta för sig mer och vara mer synliga, och där killarna kanske är skolans förlorare. 
Inom matematiken har man dock enligt Öhrn inte börjat se dessa tendenser ännu, så kanske är 
min studie ett litet tecken på att förändringar även har börjat komma till mer 
naturvetenskapliga ämnen. Brandell et al. (2005) menar också att den debatt som har pågått i 
media och i forskningen, där tjejernas sämre förutsättningar har belysts, kan ha gjort lärarna 
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så pass medvetna om könsmönstren att tjejerna inte längre får färre interaktioner och mindre 
tid. Detta antyddes också av mina intervjuer.    

En annan orsak kan vara att de flesta studierna är gjorda på grundskolan, det vill säga 
bland tidigare åldrar, medan min undersökning är gjord på gymnasiet. Dessa skolformer är 
väldigt olika, vilket kan ha påverkat skillnaderna. Det kan alltså vara så att dessa olika 
skolformer har olika könsmönster inom matematiken. Kanske får killarna mer tid och 
uppmärksamhet i grundskolan vilket sedan grundlägger deras goda självförtroende. Är det 
därför så många tjejer har dålig självkänsla och självförtroende när de sedan kommer upp på 
gymnasiet? Lärarna som jag intervjuade var eniga om att attityder och självbild grundades 
tidigt och att de redan fanns när eleverna började studera på gymnasiet. Gymnasielärarna fick 
sedan kämpa under gymnasietiden för att lyfta eleverna, både tjejer och killar, ur felaktiga 
självbilder. Har vi alltså de största problemen med könsskillnader inom matematiken lägre 
ned bland åldrarna eller har det förändrats även bland de yngre eleverna? Naturligtvis är 
grundskolelärare skickliga pedagoger som bryr sig om eleverna, tjejer som killar, men kanske 
har könsmönstren inte förändrats på samma sätt bland de lägre åldrarna som på gymnasiet. 

Det finns dock en mängd iakttagelser från min studie som stämmer överens med den 
tidigare forskningen, så som att tjejerna sitter stilla och räknar flitigt. Kling Sackerud (2006) 
menade att tjejer gör det som förväntas av dem, att de många gånger ber om hjälp för att få 
bekräftelse av läraren och att de är olydiga ”osynligt”, vilket också min studie stödjer. 
Brandell et al. (2005) som intervjuade gymnasieelever fick också beskrivningen att tjejerna 
jobbade hårdare än killarna. Killarna däremot tar mer plats och kontrollerar andras beteende 
genom att kommentera eller härma det. (Kling Sackerud, 2006; Öhrn, 2002) Även det har 
mina observationer och intervjuer visat. Dessutom fann Leder (1990), precis som jag, att 
killarna får mer disciplinär kontakt av läraren. Slutligen visade Fennema (1990) att lärarna 
gav olika beröm till tjejer och killar, där tjejer berömdes för sin deras hårda arbete och killarna 
för deras intellektuella kompetens. Det stämmer också överens med den bild jag fick genom 
mina intervjuer. 
 
 

5.3 Reflektioner 
 

Undersökningen har gett många olika resultat som är intressanta och relevanta att fundera på 
och reflektera om. Vad beror resultaten på och vilka konsekvenser ger de? Exempelvis tar 
killar mer plats i det offentliga rummet. De låter, stör och kommenterar andra. Tjejer däremot 
är mer ordningsamma och stör mindre. De viskar ofta svaren till grannen, svarar endast när de 
är säkra och frågar gärna läraren privat i bänken eller framme vid katedern. Killarna är 
generellt inte lika noga, utan de hörs och syns gärna. Gör det mindre om killarna har fel? Är 
det viktigare för tjejer att inte göra bort sig? Jag upplevde inte tjejerna som blyga, men det kan 
naturligtvis vara så att de inte känner något behov av att framhäva sig själva. Eller handlar det 
om olika mognad eller självförtroende? Olika elevbeteenden kan naturligtvis vara kopplade 
till olika förväntningar och mallar för vad som är ett rätt och riktigt tjej- och killbeteende, 
precis som enligt Hirdmans och Hardings teorier om könskonstruktion (se Bakgrund s. 8). 
Enligt det perspektivet skulle tjejer och killar redan som barn ha lärt sig att vissa ageranden är 
acceptabla och korrekta för ett visst kön. Kanske lär sig barn att pojkar ska vara mer offentliga 
och tjejer mer tillbakadragna, vilket sedan påverkar deras agerande i klassrummen. 
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5.3.1 Interaktionernas fördelning mellan tjejer och  killar 

Tjejerna fick fler interaktionstillfällen och mer tid med lärarna under observationerna. Vilka 
orsaker som ligger bakom är svåra att bestämma, men olika möjliga förklaringar kan 
diskuteras. Som jag nämnde ovan kan det naturligtvis bero på ett förändrat könsmönster där 
tjejer mer än killar tar för sig i klassrummet och är aktiva. Lärarna kan också vara medvetna 
om att lärarna genom sitt beteende ofta ger killarna fördelar och därför överkompenserar 
lärarna tjejerna istället. Å andra sidan ger lärarna fler initiativ till killarna, så den stora andelen 
lärar-tjej-samtal beror på tjejerna själva och inte på lärarna. En annan förklaring till att tjejerna 
samtalar mer med läraren kan vara att tjejerna helt enkelt är mer studiemotiverade än killarna 
och att de därför är måna om att lära sig och utvecklas. Ett tydligt resultat av intervjuerna var 
nämligen att tjejerna upplevdes som mer ambitiösa, intresserade och studiefokuserade. Detta 
stöds också av observationerna, eftersom vi där kunde konstatera att tjejerna bad mer om hjälp 
och att de samtal som de startade med läraren i huvudsak handlade om matematik. Därför 
kommunicerar de kanske mer med lärarna jämfört med killarna, vilka inte bryr sig lika 
mycket om prestationer och betyg. På så sätt kan tjejerna också vara mer intressanta och 
stimulerande för lärarna att hjälpa. Denna förklaring ger även intervjuerna stöd för.  

En annan förklaring bakom tjejernas höga interaktionsmäng skulle kunna vara att 
lärarna prioriterar tjejerna före killarna när flera elever ber om hjälp samtidigt. I de flesta 
fallen var det, som vi konstaterat, eleverna som tog ansvaret för kontakten med lärarna. De 
ropade lärarens namn, de räckte upp handen eller så ställde de sin fråga rakt ut och inte så 
sällan var det flera elever som bad om hjälp samtidigt, vilket ställde läraren inför många 
valsituationer. För även om läraren sällan initierar kontakten så väljer de vilken elev som de 
går till. Frågan är då vem som får hjälp först av läraren – kan orsakerna till 
interaktionsskillnaden ligga här? Det har inte varit min avsikt att studera lärarnas hjälpordning 
under observationerna och intervjuerna, men det var ändå något som jag reflekterade över och 
som jag lade märke till. Endast en av lärarna var öppet tydlig med att hjälpen gick i 
turordning. ”Vem var på tur sen?” ”Nu får ni hjälpa mig att hålla reda på turordningen.” ” 
Visst är det XX nu?” De andra lärarna hade också, enligt intervjuerna, tanken att gå i 
turordning, men det framkom inte lika tydligt under observationerna. Det är dock svårt, som 
lärarna också påpekade, eftersom läraren vill vara närvarande i hjälpsituationen och inte lägga 
fokus på att memorera i vilken ordning de andra eleverna ropar. Jag märkte därför under 
observationerna att eleverna inte alltid fick hjälp i den ordning som de bad om den. En kille 
ropade och räckte upp handen i nästan tjugo minuter innan han fick hjälp under en lektion och 
samma sak hände för två tjejer. Jag kunde dock inte se något könsmönster i lärarens val av 
”hjälpordning” under lektionerna. Var det få elever som ville ha hjälp gick lärarna i den 
ordningen som de bad om. Ropade flera samtidigt så gällde oftast ”närmast först”, det vill 
säga att den elev som fysiskt var närmast läraren fick hjälp först eller i vissa fall den som 
ropade högst. Det var då oavsett om det var en kille eller en tjej. Skillnaden i antalet 
elevinitierade interaktioner kan alltså inte förklaras med att läraren oftare hjälper tjejerna först 
och att killarna hinner tröttna medan de väntar. Eleverna som fick vänta länge suckade och 
gav ofta upp efter ett tag och gick vidare eller så bad de någon kamrat om hjälp. Det var 
endast killarna som i vissa fall var öppet kritiska mot lärarens hjälp och ofta upplevde de att 
tjejerna fick mer hjälp. ”Du hjälper ju bara de som kan och är klar ju!” ”Varför är XX bara 
hos tjejerna?” Det blev särskilt tydligt i två dialoger mellan killar och tjejer. ”Tjejer går alltid 
före! –Ja, men vi måste föda barn!”. ”Varför får ni hjälp före? –Vi räckte ju faktiskt upp 
handen före. –Jaha, men vi ropade högre!” Det vore intressant att i framtiden mer 
systematiskt studera lärarnas hjälpordning, men min uppfattning är dock att det under dessa 
lektioner inte påverkade skillnaderna mellan tjejers och killars lärarinteraktioner. Skillnaderna 
måste ha andra bakomliggande orsaker. 
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En annan möjlig förklaring till varför tjejerna interagerade mer med läraren än killarna 
kan vara att tjejerna är i större behov av hjälp. Lärarna poängterade dock i intervjuerna att 
tjejerna generellt var duktigare än killarna, men att de kan ha ett ökat behov av bekräftelse och 
stöd från lärarna. Det kan alltså vara så att tjejernas fler kontakter beror på det som några av 
lärarna nämnde med dåligt självförtroende och osäkerhet. På så sätt skulle alltså tjejerna vara 
mindre självständiga inom matematiken på grund av ett sämre självförtroende. Killarna 
beskrevs däremot ha gott självförtroende av de flesta lärarna, vilket också mina observationer 
ger stöd för. Killarnas höga självskattning kan också enligt en av lärarna vara orsaken till att 
killarna inte ber så mycket om hjälp. De tror sig inte behöva den helt enkelt. Ingen orsak kan 
ensam förklara könsmönstret, utan det är antagligen en kombination av flera olika förklaringar 
och beroende på individen kan vissa anledningar väga tyngre. 

Observationerna visade även att läraren startade fler kontakter med killarna än med 
tjejerna, medan tjejerna själva initierade fler samtal med läraren än vad killarna gjorde. Vad 
kan orsaken vara? Försökte lärarna medvetet kompensera tjejernas stora interaktionsmängd? I 
intervjuerna framkom det nämligen att lärarna själva försökte gå till de elever som de pratade 
lite med, så det kan vara en anledning till att lärarinitiativen främst gick till killarna. Kanske 
ber tjejerna själva om så mycket hjälp att lärarna inte finner något behov av att starta samtal 
med dem. Frågan är dock om vi skulle ha en ”traditionell” manlig dominans av lärar-elev-
interaktionerna om dessa tjejer inte vågade ta för sig och be om hjälp. Krävs det med andra 
ord att tjejerna tar ett stort personligt ansvar för att få möjligheten till hjälp eller kompenserar 
lärarna den grupp som interagerar minst, oavsett kön? Lärarna påstod att de försökte hjälpa de 
som fick minst kontakt, men det är svårt att veta om det skulle gälla i verkligheten. 
Observationerna stöder nämligen inte att lärarna själva initierade fler kontakter med tjejerna 
under de lektioner där killarna samtalade mer med lärarna.  

 
 

5.3.2 Kritik och beröm av eleverna 

När det gäller kritik och tillrättavisande av eleverna var mönstret tydligt från observationerna 
att killarna fick de flesta av tillsägelserna. Frågan är då om killarna behövde all denna kritik, 
om kritiken av killarna med andra ord var berättigad. Min observation hade inte till syfte att 
studera elevernas allmänna uppförande och beteende i klassrummet, men jag lade ändå märke 
till deras agerande och observationerna visade att killar stod för ett mer ”störande” beteende. 
Under nästan varje lektion var det några killar som slog med böckerna i bänken när de kom in 
i klassrummet. Sju killar satt och sjöng sånger högt under en lektion. Under ett annat tillfälle 
anordnade klassens killar en omröstning i ”veckans pucko”.  Dessutom ropade de ofta rakt ut i 
klassrummet, gick omkring under lektionen, kastade lappar och saxar, pratade i mobil, 
visslade, startade datorer och overheadapparater. Dock ska nämnas att det aldrig var alla killar 
i en klass som störde eller gjorde dessa saker, utan en mindre grupp. Fast tjejerna störde inte 
alls på samma sätt, även om de inte alltid satt och räknade. Flera tjejer satt under ett flertal 
lektioner och pratade om fritid, familj och kläder med bänkkompisen. De skrattade och 
fnittrade och under en lektion satt två tjejer och gjorde klappramsor, men trots att de inte 
viskade så lät de oftast lägre och störde inte lika mycket. Tjejer var ”olydiga” mer osynligt, 
precis som Kling Sackerud (2006) fann i sin studie. Under några lektioner var det dock 
tjejerna som störde arbetsron mest med prat och skratt, men det kommenterades inte av 
läraren. 

Vidare var killarna generellt högljudda och offentliga med sina tankar och åsikter, vilket 
inte tjejerna var. Många killar uttryckte sina känslor högt, exempelvis: ”Fy fan vad tråkigt. 
Det här är ju omöjligt.” och ”Å, vad kul” (ironiskt). Under en lektion med provåterlämning 
kunde jag som observatör (om jag hade velat) ha antecknat de flesta killarnas provresultat, då 
de högljutt och tydligt ropade ut för alla hur det hade gått. Följande kommentarer är ett urval 
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av killarnas utrop under detta tillfälle: ”Helvete vad nervös jag är!” ”Ååååååå, jag klarade 
G!” ”Fy vad kung jag är!” ”Jag är bäst! (slår näven i luften)” ”Vad stolt jag är. Yeah. 
Solklart vet ni!” Killarna lät alla få veta deras resultat, även de på andra sidan av 
klassrummet. Tjejerna däremot, pratade lägre och kramade den som satt intill, vilket jag 
tolkade som att de också hade klarat provet, men deras samtal dränktes av killarnas. 

Dessutom kommenterade killarna, men absolut inte alla av dem, de andras beteende. 
Under flera lektioner härmade olika killar både lärarens och tjejernas frågor, som när en tjej 
bad sin tjejkompis om ett sudd ”Gud vad sur du låter. Får jag låna ditt sudd??!”  Vid några 
situationer kommenterade också några killar tjejernas svar på lärarens fråga. ”Jaså XX, du kan 
matte du”. Detta mönster fann även Öhrn (2002). 

Min slutsats blir således att killarna var de som generellt hördes och störde mest och 
därför drog till sig de flesta av tillsägelserna. Visserligen störde de mest, men inte i den 
utsträckning som de fick kritik för. Tjejerna var faktiskt minst lika ”störande” under några 
lektioner, utan att det kommenterades av läraren. Varför var det så? Kanske går det inte att 
kritisera tjejer på samma sätt som killar. Enligt intervjuerna ville lärarna behandla alla lika, 
men det framkom att några av lärarna upplevde att tjejerna tog åt sig mer av negativ kritik. 
Kanske kan det vara en omedveten anledning till att lärarna var försiktiga med tillsägelser till 
tjejerna och inte vågade kritisera dem lika mycket som killarna. Det kan också vara ett sätt att 
uppmuntra tjejerna att ta plats och höras, fast inga sådana tankar kom fram under intervjuerna. 
En annan förklaring är att lärarna är socialiserade till att tycka att killar är ”struliga” och att 
man kan skälla på dem. Precis som jag som upplevde killarna mer störande under lektionerna. 
Lärarna kanske gav killarna mest kritik av ”gammal vana” och för att det stämde överens med 
den generella bild som man har av killar i skolan. Tjejerna däremot sågs som duktiga och 
ordningsamma och därför märkte kanske inte lärarna vad tjejerna egentligen gjorde, eftersom 
det inte stämde överens med bilden av könen. Killarna får alltså rollen som bråkstakar, ibland 
oförtjänt. Mitt allmänna intryck var dock att lärarna sällan kritiserade eleverna eller deras 
beteende. I stort sett varje lektion hade sena ankomster, men det kommenterades aldrig och 
det var långt ifrån alla händelser, nämnda ovan, som ledde till tillsägelser. Generellt gav alltså 
lärarna lite tillsägelser till eleverna, precis som beröm. Samtliga lärare nämnde problemet med 
elevernas dåliga självförtroende i matematik och det framkom i intervjuerna att samtliga 
lärare verkligen ville betona beröm och uppmuntran av eleverna, eftersom så många och 
särskilt tjejerna hade dåligt självförtroende. Observationerna kunde dock inte stödja att beröm 
gavs ofta, vilket visserligen kan bero på att beröm främst ges privat. Med tanke på elevernas 
låga självskattning kanske ett mer frekvent och tydligt beröm skulle hjälpa eleverna att växa. 
Visserligen kanske eleverna får uppmuntring privat av läraren, men varför ska kritik ges 
offentligt och beröm privat? Vad skickar det för signaler? Lärarna behöver naturligtvis inte 
ropa ut positiv respons för varje elev, men precis som man säger ”Sitt ned” högt kanske man 
kan säga ”Bra gjort”.  
 

 
5.3.3 Självförtroende och självskattning 

Både de intervjuade lärarna i min studie och tidigare gjorda studier om attityder och 
självskattning visar på ett tydligt mönster att tjejer har sämre självförtroende och nedvärderar 
sin egen förmåga. Detta är ett stort problem och kanske är detta ett av matematiklärarnas 
största och viktigaste utmaning. Varför har de ett sådant dåligt självförtroende i matematik? 
Det kan inte bero på dåliga resultat, eftersom tjejerna presterar lika bra som killarna. Är det 
kanske för att tjejerna har fått mindre hjälp av lärarna under grundskoletiden eller att lärarna 
berömmer tjejer och killar olika? Fennema (1990) menar att tjejerna inte tror att deras 
framgång beror på deras matematiska förmåga, utan på hårt arbete. Därför blir de inte stolta 
över sig själva eller sina prestationer och får inget stärkt självförtroende av sina goda resultat. 
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Mina intervjuer och andra studier har visat på tendenser att eleverna får beröm av lärarna för 
olika saker. (Koehler, 1990) Tjejer får positiva kommentarer för flit och killar för matematisk 
förmåga. Leder detta till tjejernas sämre självbild trots ett bättre resultat? Självförtroende är 
en viktig del i lärandet, anser jag. Om man ska vilja fortsätta och våga satsa på att läsa 
matematik tror jag att det krävs att man har en positiv inställning till ämnet och till sig själv i 
ämnet. Kanske har vi här orsaken till den låga andelen kvinnliga matematiker – inte att de blir 
särbehandlade eller att de lyckas sämre, utan att de inte tror på sig själva. Brandell et al. 
(2005) poängterar också att det inte är oproblematiskt att förknippa arbete och flitighet i 
matematik med kvinnlighet. ”Underförstått kan här ligga en föreställning att kvinnor måste 
plugga mer eftersom de inte är lika begåvade för matematik som män.” (s. 74) Man kan 
nämligen inte, enligt Hirdmans isärhållningsprincip, ”vara både flitig/arbetsam och 
förnuftig/logisk” (Brandell et al., 2005, s. 75). Det är alltså inte dåligt att vara flitig, men det 
ses som motsatsen till logik, förnuft och tänkande. På så sätt kan lärarna omedvetet, enligt 
Brandell et al:s tolkning, se tjejerna som mindre matematiskt kapabla jämfört med killarna 
och matematik som ett manligt ämne. Lärarnas beskrivning och erfarenheter av tjejer och 
killar kan därför ge slutsatsen att eleverna utifrån kön har olika roller, förväntningar på sig 
och krav på prestationer i skolan och i matematiken. 

 
 

5.3.4 Avslutande reflektioner 

Min studie och den tidigare forskningen har funnit att eleverna till viss del behandlas olika 
beroende på deras könstillhörighet. Effekten av olika elevbehandlingar är dock oklar. Det vill 
säga att det inte är självklart att olika antal interaktioner, olika innehåll i samtalen och olika 
mycket tid, beröm och kritik exempelvis påverkar elevernas prestationer och självförtroende. 
Koehler (1990) påpekar nämligen i sin studie att olika lärarbehandlingar av eleverna inte 
nödvändigtvis påverkar elevernas matematiska resultat. Tjejerna har i många fall presterat lika 
bra, om inte bättre, jämfört med killarna trots att killarna har fått fler interaktioner med 
lärarna. För mycket hjälp kanske gör att eleverna inte blir självständiga matematiker, utan att 
de blir beroende av lärarens stöd och ledning. 

Studien har diskuterat elevernas förutsättningar till lärande utifrån lärarens agerande och 
attityder, men finns det något samband mellan just lärarnas agerande och attityder? Eftersom 
inga tydliga avvikelser har funnits mellan de fyra lärarnas agerande och attityder har det 
tyvärr varit svårt att i denna studie finna tydliga samband mellan agerande och attityder. Hade 
exempelvis en lärare visat ett helt annat handlingsmönster och andra attityder hade vi kanske 
funnit ett samband mellan tankar och handling. Därför kan studien inte visa om olika attityder 
leder till olika agerande, men det förefaller naturligtvis vara troligt. Fennema (1990b) menar 
nämligen att lärarens attityder påverkar deras agerande och elevernas lärande, men att det är 
svårt att avgöra exakt hur. 

Något som också bör kommenteras och diskuteras är att det inte ensamt är läraren som 
påverkar allt som händer i klassrummet. Det blev nämligen tydligt under observationerna att 
det i huvudsak handlar om interaktion mellan läraren och eleverna och inte ett enskilt 
agerande från lärarens sida. Kontakten mellan läraren och eleverna är ett samspel med minst 
två parter. Under räkneövningarna är det först och främst eleverna som ber om hjälp och inte 
läraren som initierar kontakten. Å andra sidan kan läraren naturligtvis påverka vem som får 
hjälp först och hur länge kontakten behålls. Lärarna ställer inte heller riktade frågor, utan det 
är eleverna som själva väljer om de vill svara eller inte. Resultatet beror därför lika mycket på 
skilda elevbeteenden som att läraren själv skulle behandla könen olika. Denna studie skulle 
därför kunna ge stöd för att läraren i sitt agerande inte behandlar tjejer och killar olika, 
eftersom de inte bemöter dem olika under genomgångarna, eftersom eleverna står för de flesta 
samtalsinitiativen och eftersom ”hjälpturordningen” inte påverkas av elevernas kön. 
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Skillnaderna i interaktionsmängd och tid skulle därför kunna bero på eleverna själva och inte 
på att läraren särbehandlar något kön i någon större utsträckning. Leder (1990) poängterar 
dock att lärarens agerande kan förstärka vissa mönster. Dessutom är läraren inte fritagen från 
eget ansvar för att sträva mot och främja ett jämställt klassrum. 

En annan aspekt som bör uppmärksammas och förtydligas är att studiens resultat till viss 
del har behandlat tjejer och killar som enhetliga grupper, men det finns variationer inom 
könen också. Det finns naturligtvis blyga och tysta killar, ambitiösa och studieinriktade killar 
och tjejer som inte bryr sig om skolresultat. Det har både observationerna och intervjuerna 
visat, men undersökningen har försökt fånga det generella och allmänna. 

 
 

5.4 Slutord 

Studiens syfte var att undersöka lärares agerande och attityder på gymnasiet och hur det 
påverkar tjejers och killars förutsättningar för matematiklärande. Vad har vi då avslutningsvis 
funnit? Har tjejer och killar samma förutsättningar? Med lärar-elev-interaktionerna som 
utgångspunkt menar jag att tjejer och killar har samma möjligheter till att lära sig och 
utvecklas i matematik. Detta grundar jag på att läraren under genomgångarna inte 
särbehandlar något kön och att eleverna under räkneövningarna själva har det stora ansvaret 
att be om hjälp. Den elev som vill prata med läraren får det. Sedan har studien visat att just 
tjejerna använder denna möjlighet mer än killarna och att de talar mer matematik med läraren, 
men båda har samma förutsättningar och möjligheter. Lärarna behandlar inte eleverna olika 
när de ber om hjälp. Lärarna ger förvisso själva fler initiativ till killarna, vilket kan tolkas på 
två olika sätt. Endera att lärarna omedvetet vill ge killarna fler interaktioner eller att det är ett 
medvetet sätt att kompensera för tjejernas fler samtal. 

Jämför vi sedan förutsättningarna utifrån lärarnas attityder blir svaret inte lika enkelt. 
Jag har inte funnit att lärarna ser ämnet som strikt manligt eller kvinnligt. Ämnet har en 
manlig tradition, men mönstren är inte så tydliga längre. Matematik sägs varken passa bättre, 
vara mer användbart eller enklare att lära något av könen, vilket indikerar att lärarna har en 
relativt könsneutral attityd. Tjejerna har dock bilden av sig som duktiga och ambitiösa, medan 
killarna ses som slöa, men kluriga. Påverkar det elevernas förutsättningar? Det är möjligt att 
lärarna bemöter eleverna olika utifrån deras bild av och förväntningar på dem. En lärare 
menade att tjejerna kanske hjälptes upp på en högre matematisk nivå av lärarna jämfört med 
killarna, eftersom tjejerna upplevdes duktigare och mer intresserade. På så sätt kan lärarna ge 
tjejerna bättre förutsättningar för utveckling. Å andra sidan upplevde lärarna att matematiken 
vara det ämne där killarna halkat efter minst. Möjligtvis kan lärarnas bild av smarta och 
finurliga killar påverkas deras agerande gentemot dem, vilket skulle ge killarna bättre 
förutsättningar. 

Uppsatsens syfte har, som bekant, varit att studera lärarens agerande och attityder och 
att undersöka hur det påverkar tjejers och killars förutsättningar för lärande. Det finns 
naturligtvis många andra aspekter som påverkar elevernas förutsättningar för lärande, så som 
eget självförtroende, föräldrarnas attityder gentemot matematik och läroböckernas 
uppbyggnad och utformning. Brandell et al. (2005) visade bland annat att särskilt tjejerna på 
det samhällsvetenskapliga programmet generellt hade en manlig syn på matematikämnet. Det 
kan naturligtvis påverka tjejernas inställning till matematiken och därigenom försämra deras 
förutsättningar för lärande i ämnet. Jag har ändå bedömt att lärarna påverkar elevernas 
möjligheter och förutsättningar för matematiklärande i väldigt stor utsträckning.  

Jämför vi de två könen och deras förutsättningar för lärande i matematik och deras 
utveckling, menar jag att denna undersökning har visat att de har varsitt grundläggande 
problem. Detta grundar jag på min analys och mina slutsatser från observationer, intervjuer 
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och den tidigare forskningen. Killarnas problem ligger, enligt mig, i deras ambitionsnivå och 
lathet. Lärarna ger nämligen fler samtalsinitiativ till dem, ämnet har en manlig tradition och 
enligt lärarna är killarna dessutom kluriga och logiska. På så sätt verkar deras svaghet ligga 
just i att de inte arbetar på lektionerna, för annars finns det inget som talar emot ett bra 
resultat. Själva arbetsinsatsen är däremot tjejernas styrka. De är flitiga, ambitiösa och frågar 
mycket, vilket ger resultat. Det som dock är tjejernas akilleshäl är, enligt mig, deras 
självförtroende. Trots att de har verktygen så vågar de inte lite på sig själva och vågar inte 
pröva sig fram eller testa olika metoder. Istället behöver de bekräftelse och stöd av läraren. 
Studien har således visat på två olika aspekter som läraren, skolan, föräldrar och elever kan ta 
hänsyn till för att lyfta tjejer och killar i matematik och för att sträva mot att göra ämnet mer 
jämställt.  

Vi återkommer egentligen ständigt till frågan: Är matematiken jämställd? Har tjejer och 
killar samma förutsättningar och möjligheter att utvecklas i matematik? Om vi utgår ifrån 
jämställdhetsdefinition (se Bakgrund s. 7) kan vi konstatera att definition 1 är uppfylld genom 
att alla elever har samma rätt och möjlighet att läsa matematik. Möjligen har studien gett 
tendenser till att även definition 2 börjar uppfyllas, eftersom lärarna inte direkt särbehandlar 
något kön. Definition 3 kan dock inte anses vara uppfyllt, eftersom deras bagage ser olika ut 
efter genomförd utbildning. Det kan kanske bero på att definition 2 inte gäller fullt ut genom 
hela skolsystemet eller kan det beror på samhällets och kulturens könsrollssystem. Här ligger 
därför en utmaning inför framtiden så att förutsättningarna på alla plan blir lika oavsett kön. 

Avslutningsvis kan jag dock konstatera att skolverkligheten är komplex. Läraren ska ta 
snabba beslut och ta flera aspekter i betänkande när de agerar i klassrummet. Dessutom finns 
könsmönster inbäddade i kulturen och i samhället, och naturligtvis är även skolan, lärarna och 
eleverna styrda och påverkade av dessa mönster. Som observatör är det lättare att finna och 
peka på problem och svagheter än att hitta lösningar och förslag på åtgärder. Lärarna är dock 
engagerade pedagoger som bryr sig om eleverna och om lärarna får mer kunskap och blir mer 
medvetna om matematikens genusaspekter så kan de kanske själva finna goda pedagogiska 
lösningar. Fast det krävs naturligtvis utbildning, resurser, uppmuntran från skolledning och 
pedagogiska diskussioner lärare emellan. Man kan inte stå ensam.  

Denna studie har väckt många frågor och tankar, vilka skulle kunna ligga till grund för 
framtida forskning. Gymnasieskolan är som bekant indelad i olika program och därför är 
frågan om mönstret ser annorlunda ut på andra utbildningar, så som naturvetarprogrammet 
som har en mer manlig tradition och är mer matematikintensiv jämfört med 
samhällsvetenskapligt program. Har nya könsmönster även kommit in där eller är det endast 
på det samhällsvetenskapliga programmet?  

Utifrån studien och dess diskussioner känns det intressant att se vad framtiden kommer 
att innebära. Går matematikundervisningen mot en mer jämställd och könsneutral 
utformning? Kommer tjejer och killar att lämna matematikundervisningen med samma 
bagage eller är det killarna som är framtidens förlorare? Kommer tjejerna att börja tro på sig 
själva och kommer andelen tjejer som läser matematik på universitetet öka och den manliga 
dominansen att försvinna? Det är svårt att se in i framtiden och många förändringar går 
långsamt, men det är ändå min och de fyra lärarnas förhoppning att matematik som ämne ska 
attrahera och ge samma förutsättningar för tjejer och killar, om inte nu så i framtiden.
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Bilaga 1 
Observationsmall 

 
Klass:_________________________ Lärare:____________________________ 
Kurs:__________________________ Aktivitet:___________________________ 
Tid och datum:__________________ Kommentarer:_______________________ 
 
Antal tjejer:_______ ________%          
Antal killar:_______ ________% 
 

Genomgång – del 1 
Tid:________ 
 
Frågor, lärarinitiativ, besvaras av : Tjejer_____________ _______% 
   Killar_____________ _______% 
 
Frågor elevinitiativ :  Tjejer_____________ _______% 
   Killar_____________ _______% 
 
 
Protokoll – Genomgång    ________ 
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Räkneövning – del 2 
 
Tid              T / K* – Antal      Elevagerande            Läraragerande  
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
* T = tjej, K = kille 
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Efter lektionen – del 3 
 

Tid till genomgång:___________  Antal tjejer:_________ _______% 
Tid till räkneövning:__________  Antal killar:_________ _______% 
 
 
Antal interaktionstillfällen med tjejer:__________ __________% 
         killar:__________ __________% 
 
 
Tid till tjejer:_________ ________% 
            killar:________ ________% 
 
 
Antal olika personer som har interagerat med läraren av tjejerna:___________ ________% 
                                                                                          killarna:___________ ________% 
 
Interaktionernas karaktär 
Arbetsrelaterad  tjejer:___________ ________% 
  killar:___________ ________% 
 
Organisatorisk tjejer:___________ ________% 
  killar:___________ ________% 
 
Disciplinär  tjejer:___________ ________% 
  killar:___________ ________% 
 
Social/annan  tjejer:___________ ________% 
  killar:___________ ________% 
  
 
Antal interaktionstillfällen initierat av läraren med tjejerna:________________ ________% 
                   killarna:________________ ________% 
 
 
Andelen av totala tjejinteraktionerna som initierats av läraren:_______% 
Andelen av totala killinteraktionerna som initierats av läraren:_______% 
 
 
Lärarinitiativens karaktär 
Tjejer: Arbetsrelaterad:___________ ________% 
 Organisatorisk:____________ ________% 
 Disciplinär:_______________ ________% 
 Social/annan:______________ ________% 
 
Killar: Arbetsrelaterad:___________ ________% 
 Organisatorisk:____________ ________% 
 Disciplinär:_______________ ________% 
 Social/annan:______________ ________% 
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Bilaga 2  
 

Intervjufrågor 
 

Du arbetar ju som matematiklärare och har många års erfarenheter och upplevelser av 
matematik och killar och tjejer. Om du utgår ifrån dina erfarenheter och upplevelser… 
 

- Hur upplever Du tjejer och killar (som grupp, generellt) i matteklassrummet? 
▫ matematisk förmåga 
▫ resultat, prestationer (betyg, prov, …) 
▫ inlärningssätt 
▫ agerande och beteende i klassrummet (frågor, aktivitet, …) 
▫ attityder och självförtroende 
 

- Du har även andra ämnen. Finns det specifika könsskillnader i just matematiken? 
 

- Har könsskillnader/könsmönster förändrats över tid? Finns det skillnader från när du 
började? 

 
- Upplever Du att matte passar bättre för tjejer eller killar? (olika förmågor, ämnet mer 

format för, lättare att lära, …) 
 

- Tror Du att matte är mer användbart för tjejer eller killar? (framtid, utbildning, 
vardagsliv, …) 

 
- Man kan klassificera själva matematikämnet som manligt, kvinnligt eller könsneutralt. 

Hur skulle Du beskriva matematikämnet? 
 

- Har du kommit i kontakt med ”matematik och genus” förut? Utbildning, fortbildning, 
diskussion med kollegor, …? 

 
- Upplever Du att matematiken har problem med genus eller könsskillnader? 

 
- Hur tror Du att just Du agerar och behandlar tjejer och killar i matematikklassrummet? 

(tid, frågor, beröm, uppmärksamhet, bedömning, förklaringssätt, …) 
 

- Hur skulle Du vilja agera? Vad är det bästa och optimala sättet? (lika mycket tid till 
alla, mer tid till minoritet/svaga/tysta,…) 

 
- Hur tror Du att lärarens agerande påverkar eleverna – deras lärande, utveckling, 

självförtroende, attityder gentemot matematik, …? 
 

 
 
Kvinnliga lärare: Har du mött ”motstånd” i din utbildning och under din verksamma tid av 

elever och kollegor utifrån att du är kvinna och matematiker?  
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Bilaga 3 
 
 
Lärar- och elevfrågor  
  
 

         Antal elever �    Besvarade lärarfrågor �        Elevernas frågor �  

 
      
 
Lektion Tjejer Killar Tjejer Killar Tjejer Killar 

A1 52% (15) 48% (9) 29% (2) 71% (5) 82% (9) 18% (2) 

A2 33% (10) 67% (20) 18% (2) 82% (9)  100% (1) 

A3 38% (10) 62% (16) 48% (20) 52% (22)  100% (5) 

A4 67% (14) 33% (7) 61% (19) 39% (12) 31% (4) 69% (9) 

B1 65% (15) 35% (8) 62,5% (5) 37,5% (3) 50% (1) 50% (1) 

B2 55% (11) 45% (9) 12,5% (1) 87,5% (7)   

B3 68% (15) 32% (7) 50% (1) 50% (1) 100% (2)  

B4 64% (16) 36% (9) 80% (4) 20% (1)   

C1 60% (12) 40% (8)         

C2 40% (6) 60% (9)         

C3 55% (12) 45% (10) 78% (25) 22% (7) 90% (19) 10% (2) 

C4 74% (20) 26% (7) 61% (14) 39% (9) 100% (2)  

D1 27% (6) 73% (16)         

D2 26% (5) 74% (14) 33% (1) 66% (2) 43% (3) 57% (4) 

D3 21% (4) 79% (15)         

 
Totalt  
antal           171                  164                94                  78                   40                 24        

                
 
� Procentuell andel tjejer och killar som var närvarande på lektionerna (absoluta tal inom 
parentes).  
 
�

 Procentuell fördelningen av tjejers och killars svar på lärarens frågor under lektionernas 
genomgångar (absoluta tal inom parentes).   
 
�

 Procentuell fördelningen av tjejers och killars eget ställda frågor till läraren  under 
lektionernas genomgångar (absoluta tal inom parentes).   
 
Med fet stil markeras det kön som, jämfört med andelen närvarande tjejer och killar i kolumn 
�, har besvarat flest lärarfrågor respektive ställt flest egna frågor.  
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Bilaga 4 

 
Lärar-elev-interaktioner  
 
 

                     Antal elever 
�

 Antal interaktionstillf. �      Interaktionstiden �      Olika elever i interakt.� 

      
 
Lektion Tjejer Killar Tjejer Killar Tjejer Killar Tjejer Killar 

A1 52 % (15) 48% (9) 67% (10) 33% (5) 77% (40) 23% (12) 73% (11) 56% (5) 

A2 33% (10) 67% (20) 21% (6) 79% (22) 33% (15) 67% (31) 60% (6) 90% (18) 

A3 38% (10) 62% (16) 25% (8) 75% (24) 36% (13,5) 64% (24) 60% (6) 75% (12) 

A4 67% (14) 33% (7) 73% (16) 27% (6) 72% (27) 28% (10,5) 93% (13) 100% (7) 

B1 65% (15) 35% (8) 78% (47) 22% (13) 80% (24,5) 20% (6) 100% (15) 88% (7) 

B2 55% (11) 45% (9) 42% (21) 58% (28) 47% (15) 53% (17) 82% (9) 100% (9) 

B3 68% (15) 32% (7) 81% (42) 19% (10) 85% (17) 15% (3) 80% (12) 71% (5) 

B4 64% (16) 36% (9) 64% (27) 36% (15) 70% (14) 30% (6) 81% (13) 78% (7) 

C1 60% (12) 40% (8) 52% (12) 48% (11) 55% (6) 45% (5) 83% (10) 75% (6) 

C2 40% (6) 60% (9) 67% (10) 33% (5) 71% (15) 29% (6) 100% (6) 78% (7) 

C3 55% (12) 45% (10) 65% (15) 35% (8) 88% (24,5) 12% (3,5) 67% (8) 60% (6) 

C4 74% (20) 26% (7) 78% (35) 22% (10) 83% (43) 17% (9) 80% (16) 57% (4) 

D1 27% (6) 73% (16) 36% (17) 64% (30) 31% (9,5) 69% (21) 83% (5) 94% (15) 

D2 26% (5) 74% (14) 34% (15) 66% (29) 46% (10,5) 54% (12,5) 100% (5) 86% (12) 

D3 21% (4) 79% (15) 39% (20) 61% (31) 17% (2) 83% (10) 100% (4) 87% (13) 

 
Totalt  
antal            171               164             301             248       

       
     276,5               164,5             139           133 

                              
 
� Procentuell andel tjejer och killar som var närvarande på lektionerna (absoluta tal inom 
parentes).  
 
� Procentuell fördelningen av tjejers och killars lärarinteraktioner under lektionernas 
räkneövningar (absoluta tal inom parentes).   
 
� Procentuell fördelningen av tiden i minuter som tjejer och killar interagerade med läraren 
under räkneövningarna (absoluta tal inom parentes).   
 
� Procentuell andel av de närvarande tjejerna och killarna som interagerade med läraren 
under räkneövningarna (absoluta tal inom parentes).   
 
Med fet stil markeras det kön som, jämfört med andelen närvarande tjejer och killar i kolumn 
�, har haft flest antal interaktioner, längst interaktionstid respektive flest antal olika elever i 
interaktion med läraren.  
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Bilaga 5 
 
 
 
Interaktionernas karaktär 
 
 

Tjejer  Killar 

 

Lektion Arbetsrel. Organis. Social Disciplinär  Arbetsrel. Organis. Social Disciplinär 

A1 100% (5)     100% (10)    

A2 83% (5) 17% (1)    73% (16) 18% (4) 9% (2)  

A3 75% (6) 13% (1) 12% (1)   58% (15) 13% (3) 17% (4) 13% (3) 

A4 63% (10) 25% (4) 12% (2)   29% (2) 29% (2) 14% (1) 28% (2) 

B1 82% (38) 16% (8) 2% (1)   84% (11)  8% (1) 8% (1) 

B2 91% (19) 9% (2)    74% (20) 4% (1)  22% (6) 

B3 45% (19) 48% (20)  7% (3)  50% (5) 40% (4) 10% (1)  

B4 78% (21) 22% (6)    60% (9) 7% (1) 13% (2) 20% (3) 

C1 50% (6) 50% (6)    46% (5) 9% (1) 9% (1) 36% (4) 

C2 80% (8) 20% (2)    40% (2) 60% (3)   

C3 80% (12) 20% (3)    63% (5) 13% (1) 12% (1) 12% (1) 

C4 91% (32) 9% (3)    60% (6)   40% (4) 

D1 59% (10) 41% (7)    57% (17) 30% (9) 3% (1) 10% (3) 

D2 47% (7) 40% (6) 13% (2)   45% (13) 38% (11) 10% (3) 7% (2) 

D3 10% (2) 80% (16) 10% (2)   23% (7) 65% (20) 6% (2) 6% (2) 
 

Totalt          
antal 205 85 8 3  138 60 19 31 

Andel (%) 68% 28% 3% 1%  56% 24% 8% 12% 
 
 
 
 
Fördelning över interaktionernas karaktär, dvs. indelning av lärar-tjej-interaktionerna och 
lärar-kill-interaktionerna i fyra olika samtalskategorier (absoluta antal i parentes).  



 

  45 

Bilaga 6  
 
   
 
Lärarinitiativ  
 
   

Lärarinitiativens karaktär � 

                         Andel av    
   Lärarinitiativ �       totala interaktioner �                   Tjejer                             Killar  
        

             
 
Lektion Tjejer Killar Tjejer Killar Arb. Org. Soc. Disc. Arb. Org. Soc. Disc. 

A1 100% (1)  10%  1               

A2 25% (1) 75% (3) 13% 14% 1       3       

A3 25% (1) 75% (3) 13% 13% 1             3 

A4 50% (5) 50% (5) 31% 83% 3 2     1 2   2 

B1 20% (1) 80% (4) 2% 31%     1   2   1 1 

B2 22% (2) 78% (7) 10% 33% 2       1     6 

B3 75% (3) 25% (1) 7% 10%       3 1       

B4 25% (1) 75% (3) 4% 20% 1             3 

C1  100% (7)  64%         2   1 4 

C2 100% (1)  10%  1               

C3  100% (2)  25%             1 1 

C4  100% (4)  40%               4 

D1  100% (7)  23%         3   1 3 

D2 17% (1) 83% (5) 7% 17%     1   1   2 2 

D3 29% (2) 71% (5) 10% 16%     2     1 2 2 
 
Totalt 
antal 19 56   10 2 4 3 14 3 8 31 

 
 
� Procentuell fördelningen av lärarens samtalsinitiativ till tjejer och killar under 
lektionernas räkneövningar (absoluta tal inom parentes).   
 
� Procentuell andelen av de totala lärar-tjej-interaktionerna respektive lärar-kill-
interaktionerna som initierades av läraren. 
 
� Fördelning över lärarinitiativens karaktär, dvs. indelning över samtliga lärarinitiativ i de 
fyra olika samtalskategorierna.  
 
Med fet stil markeras det kön som, jämfört med andelen närvarande tjejer och killar under 
lektionen, har fått flest lärarinitiativ. 
 


