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Sammanfattning 

Syftet med examensarbete var att synligöra eventuella skillnader i lärares sätt att hjälpa pojkar 

och flickor. Lärare som tar del av denna studie blir förhoppningsvis mer medvetna om vilka 

strategier som används och om eventuella skillnader man gör mellan könen.  

Idén till studien har sitt ursprung i Lovisa Sumpters avhandling. I den tillskriver lärare pojkar 

och flickor olika genussymboler i koppling till matematiskt resonemang. Fokus i denna studie 

har legat på att observera interaktioner som behandlar matematiska uppgifter och som utspelar 

sig mellan en lärare och en elev. Olika observationskategorier har utformats med Sumpters 

resultat som utgångspunkt. 5 olika gymnasielärare har observerats. För att underlätta 

observationerna och analysen av dessa så har interaktionerna mellan eleverna och läraren 

spelats in med hjälp av en trådlös mick.  

Resultat tyder på att lärarna agerar i enlighet med några av de genussymboler som eleverna 

tillskrivs i Sumpters studie. Bland annat så ger lärarna flickorna större möjligheter till 

imitativt resonemang, genom att visa fler exempel och oftare hänvisa till standardmetoder. En 

del av resultatet är till viss del motsägelsefullt mot tidigare forsknings som säger att pojkar i 

allmänhet tar större plats i klassrummet. I denna studie så hjälper lärarna fler flickor och tiden 

för varje interaktion är i genomsnitt längre för flickorna.  En av de tydligare skillnaderna som 

framkom var att läraren ställer fler öppna frågor till pojkarna. Detta innebär att pojkarna i 

större utsträckning får argumentera och genomföra sitt matematiska resonemang. 

Nyckelord: Genus, interaktioner, matematiskt resonemang  
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1 Inledning 

I Lpf 94 kan man läsa att skolan bland annat har till uppgift att förmedla och förankra olika 

värden som vårt samhälle bygger på. Ett värde som nämns är ‖jämställdhet mellan kvinnor 

och män.‖ (Lpf 94, s.3) ‖Erfarenheterna visade att barn och unga i förskolan och skolan möts 

av stereotypa föreställningar, förväntningar och reaktioner på hur man ska vara som flicka 

respektive pojke. Det begränsar deras möjligheter att utvecklas utifrån sina egna 

förutsättningar och intressen, vilket är ett slöseri med mänskliga resurser.‖ (Myndigheten för 

skolutveckling, 2003, s.11) I myndighetens rapport kan man läsa att regeringen slår fast att 

jämställdhet är viktigt ur flera olika perspektiv, till exempel demokrati, makt och utbildning. 

Vidare skrivs att utbildningen är viktig för både pojkars och flickors liv, när det gäller kvalitet 

och konkurrenskraft på arbetsmarknaden (Myndigheten, 2003). Det är i dagsläget fler kvinnor 

som fortsätter med studier på universitetet, men på matematikkurser är fortfarande en 

majoritet av eleverna pojkar. Detta borde innebära att det inom matematikämnet fortfarande 

finns en hel del genusrelaterade frågor som bör diskuteras. 

Lovisa Sumpter (2009b) finner i sin studie att lärare tillskriver pojkar och flickor lite olika 

genussymboler (egenskaper, handlingar och objekt) när det gäller matematiskt resonemang. 

Bland annat ser man flickor som lite mer osäkra och att de i större grad använder sig av 

imitativt resonemang. Pojkar däremot ser man bland annat som chanstagande och att de vill 

ha snabba lösningar. Eftersom det är lärarna som tillskriver könen olika genussymbolerna så 

måste de i viss grad vara medvetna om detta. En del av dessa genussymboler kanske inte ses 

som önskvärda och då anser jag att det är intressant att undersöka om lärarna med sitt 

agerande motverkar eller förstärker dessa?  Jag är intresserad av att titta mer specifikt på hur 

läraren hjälper eleverna med matematiska uppgifter. Återspeglas de genussymboler som 

lärarna tillskrivit könen i deras olika strategier för att hjälpa eleverna? Kan man synliggöra 

eventuella andra skillnader i hur de hjälper pojkar/flickor? Om läraren agerar olika vid 

interaktionerna med pojkar och flickor så tror jag det kan ha en stor betydelse för hur eleverna 

utvecklas i sitt sätt att föra matematiska resonemang, vilket i sin tur kan vara en viktig faktor 

för hur väl eleven klarar den aktuella kursen. Enligt Dysthe (2003) så är interaktionen mellan 

läraren och eleven viktig för elevens lärande. Jag anser därför att det är viktigt att läraren 

genom sitt agerande ger samma förutsättningar till både könen. I Lpf 94 kan man läsa att 

skolan aktivt och medvetet ska främja kvinnors och mäns lika rätt och möjligheter. Eleverna 

ska även uppmuntras till att utveckla sina intressen utan fördomar om vad som är kvinnligt 

och manligt (Lpf 94). Om man som lärare ska kunna leva upp till dessa målsättningar så är det 
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viktigt att man blir medveten om sitt agerande när det gäller olika genusfrågor. Denna studie 

bidrar förhoppningsvis till att öka graden av medvetande om lärares agerande vid 

interaktioner med elever på matematiklektioner.   

 

1.1 Syfte 
Syftet med denna studie är att undersöka eventuella skillnader i lärares sätt att hjälpa pojkar 

och flickor med matematiska uppgifter.  

1.2 Frågeställningar 

Vilka olika strategier använder sig lärare av för att hjälpa pojkar och flickor?  

På vilka sätt förstärker eller motverkar lärare de skillnader som könen tillskrevs i Sumpters 

studie?  
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2 Teoretiska utgångspunkter 

Under denna del kommer olika begrepp som är centrala i studien att beskrivas. Sedan görs en 

litteraturgenomgång bestående av genusrelaterad studentlitteratur, styrdokument för lärare och 

tidigare forskning. Forskningen behandlar genusfrågor och interaktioner mellan lärare och 

elever. Litteratur som behandlas avser att belysa lärarens faktiska agerande vid interaktioner 

med elever men även hur läraren bör agera enligt till exempel styrdokument. Litteraturen 

användes sedan som stöd vid valet av vad som skulle observeras.  

2.1 Begrepp  

Genus som begrepp används för att beskriva socialt, kulturellt och historiskt förankrade 

föreställningar och normer som är kopplade till människors kön (Gannerud, 2001). Enligt 

Gannerud så används sådana föreställningar och normer för kategoriserings- och 

ordningsprinciper i många olika sammanhang, till exempel i vilka färger vi klär oss, vilka 

leksaker våra barn får, lön, och politiska värderingar. ‖Genus kan därför användas för att 

beskriva och förstå många olika könsmönster och strukturer.‖ (Gannerud, 2001, s.11) 

Två andra begrepp som är viktiga i min studie är imitativt och kreativt resonemang, då dessa 

används i Sumpters (2009) studie. Definitionen där är hämtad från Lithners ramverk (2008) 

för matematiskt resonemang. Genom empiriska studier som ligger till grund för ramverket så 

har man kommit fram till två olika typer av imitativt resonemang, memorerat och 

algoritmiskt. Lithner skriver att memorerat resonemang uppfyller följande två kriterier 

(Lithner, 2008, s.258). 

1. Strategivalet grundar sig på att man kommer ihåg ett helt svar. 

2. Utförandet av att lösa uppgiften består endast av att skriva ner svaret. 

Lithner skriver vidare att alla uppgifter till viss del bygger på att man kommer ihåg tidigare 

lösningar, men den övergripande definitionen av detta resonemang passar endast på ett fåtal 

uppgifter. Till exempel uppgifter som bara söker fakta (hur många cm går det på en meter?) 

eller de man kan klara genom att bara ha memorerat stegen i ett bevis.  

Definitionen av algoritm som Lithner använder är tagen från Brousseau,‖An algorithm is a 

finite sequence of executable instructions which allows one to find a definite result for a given 

class of problems.‖ (Brousseau, 1997, s.129) Algoritmiskt resonemang uppfyller enligt 

Lithner dessa två kriterier.  
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1. Genom att komma ihåg en algoritm så kan man lösa uppgiften. Förutsättningarna kan 

vara annorlunda men man är inte i behov av att komma på nya lösningar.  

2. De kvarvarande delarna för att lyckas lösa uppgiften är triviala för den som resonerar, 

endast ett slarvfel kan leda till att man besvarar uppgiften fel.  

Till exempel så kan man lösa en deriveringsuppgift endast med hjälp av deriveringsregler (x
3
, 

blir 3x
2
 eftersom du multiplicerar med exponenten och den nya exponenten minskar med ett). 

Lithner poängterar dock att algoritmiskt resonemang kan utföras både med och utan 

förståelse.  

Den andra typen, kreativt resonemang, ska uppfylla dessa kriterier. 

1. Nyskapande. En ny (för den som resonerar) resonemangssekvens skapas eller en 

glömd återskapas.  

2. Rimlighet. Det finns argument eller motivering till valet av metod och varför resultatet 

är rimligt eller korrekt.  

3. Matematiskt grundat. Argumenten till de olika stegen ska vara grundade i matematiska 

egenskaper.  

Begreppet genussymbol används också i Sumpters studie, där definieras det som handlingar, 

objekt och egenskaper som lärare väljer ut ur elevers arbeten och anser tillhöra ett specifikt 

kön. Handlingar inkluderar beteenden som ‖följer regler‖ eller ‖gissar‖. Objekt avser till 

exempel miniräknare och specifika typer av lösningar. Egenskaper omfattar till exempel ‖vara 

försiktig‖ eller ‖ha ett långt minne‖.   

Granström och Einarsson (1995) beskriver begreppet lotsning. Det kan innebära att läraren 

ställer ledande och styrande frågor som bryter ner en mer komplex uppgift till något som för 

eleven är mer givet. Genom att eleven får svara på enkla delfrågor så har man snart 

tillsammans löst problemet men det kan mycket väl vara så att eleven fortfarande saknar 

förståelse och inte själv kunna lösa uppgiften (Granström & Einarsson, 1995).  

I denna studie används begreppen förstärka och motverka. Med att förstärka menas att läraren 

genom sitt agerande till exempel kan bidra till att en handling som tillskrivits ett kön 

förekommer oftare eller att läraren uppmuntrar eleven till att använda ett objekt som denne 

tillskrivits. Motverka är då motsatsen, läraren ser genom sitt agerande till att en handling, ett 
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objekt eller en egenskap som tillskrivits ett kön inte förekommer eller förekommer i mindre 

utsträckning.  

En interaktion är i denna studie ett tillfälle då en lärare och en elev har samtal som behandlar 

en eller flera matematiska uppgifter eller någon annan mer generellt matematiskt fråga. 

Samtalet ska även ske under den delen av lektionen då eleverna förväntas räkna enskilt, ett 

samtal under en genomgång räknas inte som ett interaktionstillfälle i denna studie.  

En händelse definieras olika för olika observationskategorier. Till exempel räknas det som en 

händelse om läraren uppmuntrar eleven att använda miniräknaren till en uppgift men det ses 

även som en händelse om läraren ställer en öppen fråga. Begreppet används för att försöka 

kvantifiera lärarens agerande.   

Med den offentliga kommunikationen menas de samtal som lärare och elever har med 

varandra under lektionstid och som är meningen att alla ska vara delaktiga i, inte enskilda 

samtal. 

2.2 Tidigare forskning, styrdokument och studentlitteratur som behandlar genus och 

interaktioner mellan lärare och elever.  

Jämställdhet är viktig bland annat ur ett demokratiskt, makt eller utbildningsperspektiv 

(Myndigheten för skolutveckling, 2003). Vidare skriver myndigheten att det kan vara 

avgörande för elevernas fortsatta livskvalitet och att stereotypa genusmönster leder till att 

mänskliga talanger inte tillåts utvecklas utifrån sina egna förutsättningar och intressen. Så det 

är viktigt att lärare ger könen samma möjligheter. Enligt Läroplanen för de friviliga 

skolformerna (Lpf 94) är det även viktigt att lärare utgår från elevens individuella 

förutsättningar, tidigare erfarenheter och tänkande (Lpf 94). Dysthe (2003) skriver även att 

man inom den sociokulturella teorin betraktar interaktion och samarbete som avgörande för 

lärandet. I dessa interaktioner ska man, enligt Lpf 94, som lärare se till att eleverna ‖utvecklas 

efter sina egna förutsättningar och samtidigt stimuleras att använda och utveckla hela sin 

förmåga‖ (Lpf 94, s.11) och att lärare ‖uppmuntrar sådana elever som har svårt att framföra 

sina synpunkter att göra det.‖ (Lpf 94, s.14) Av litteraturen framgår det att interaktionerna 

mellan lärare och elever anses vara väldigt viktiga, det känns därför relevant att låta fokus på 

denna studie ligga på dessa interaktioner. 
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Sumpters (2009) studie består av olika fall (case) där de olika typerna av matematiskt 

resonemang är representerade. Fallen består av noggranna beskrivningar av elevers 

tillvägagångssätt för att lösa matematiska uppgifter. Lärarna som deltagit i studien har då fått 

ta ställning till om de olika fallen innehåller resonemang som är typiska för en pojke eller för 

en flicka, även neutralt var ett alternativ. Lärarna har även haft chansen att kommentera sina 

val. Detta kompletterades med intervjuer där lärarna fick förklara mer specifikt vilka delar av 

resonemanget som föranlett deras val. Här framkom det bland annat att lärarna tillskrev 

pojkar genussymboler som miniräknare, grafiska lösningar, chanstagande och utforskande. 

Flickor tillskrevs bland annat användningen av standardmetoder och imitativt resonemang, 

osäkerhet och lång reflektionstid. Sumpter presenterar en sammanfattning av resultatet i form 

av denna tabell (Sumpter, 2009b, s.25).  

Tabell 1 

Boys Neutralt Girls 

(use the) calculator                     good student   safety 

multiple strategies                     standard solution                            use the standard method 

chance- taking, guessing                     guess within context  imitative reasoning 

make a mess, not careful     insecurity 

quick solution      long reflection time 

graphic solution     wants the correct answer 

explore      think 

 

Det råder delade meningar om vilken betydelse lärarens kön har i genus frågor. Carrington, 

Tymms & Merrell (2008) har på engelska skolor undersökt om könet på läraren har några 

effekter på elevernas färdigheter och attityder inom matematik, läsning och vetenskap. 

Studien är genomförd i elevåldern 11. De har utgått ifrån hypotesen att det ger en positiv 

effekt om man matchar könen på läraren och eleverna. I deras studie kommer de dock fram 

till att man inte kan se några genusskillnader. Manliga lärare genererade inte mer färdigheter 

eller positivare attityd för pojkar än för flickor. Samma sak gällde de kvinnliga lärarna 

gentemot flickorna. 

‖Även om lärare av olika kön kan ha lite olika undervisningsstilar bemöter både manliga och 

kvinnliga lärare pojkar och flickor på samma sätt, det vill säga vi behandlar pojkar och flickor 

olika.‖ (Steenberg, 1997, s.27) Steenberg tar även upp 11 påståenden varav 4 som kan tänkas 

vara relevanta för studiens undersökningsområde och frågeställningar:  
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 Uppmanar pojkar att gå vidare till nya och svårare uppgifter 

 bekräftar för flickor det de redan kan 

 ger pojkar mer uppmärksamhet under lektionerna 

 ger oftare ifyllnadsfrågor till flickor 

Einarsson (2003) kommer i sin studie fram till att pojkar har 56 % av talutrymmet i 

klassrummet och flickor 44 %, fördelningen ser likadan ut på låg-, mellan- och högstadiet. 

Men när Einarsson sedan tar hänsyn till lärarkön så bryts mönstret. Kvinnliga lågstadielärare 

och manliga högstadielärare ser ut att fördela talutrymmet bäst. Vidare skriver även Einarsson 

att det framkommer ett mönster när hon tar med dessa tre variabler, elevens ålder, lärarkön 

och elevkön. Mönstret är nämligen att interaktionerna mellan det motsatta könet ökar i takt 

med elevens ålder. Förklaring till detta kan enligt Einarsson vara att en viss attraktion eller 

omsorg om det motsatta könet. En viktig del som jag vill poängtera är att dessa interaktioner 

enbart mäts i antal/min och inte hur lång varje interaktion är. Einarsson undersöker även om 

lärare och elever bidrar till att bibehålla den ojämna fördelningen av talutrymmet. Där tyder 

hennes resultat på att både elever och lärare bidrar när klassen undervisas av en kvinnlig 

lärare. Resultatet är dock inte lika entydigt för manliga lärare. På högstadiet där det generella 

mönstret pekade på att pojkar och flickor får lika mycket utrymme bidrar både elever och 

lärare till att mönstret upprätthålls. På lågstadiet verkar det som att läraren ger större 

talutrymme till pojkar, medan pojkar på mellanstadiet tar mer utrymme genom att vara mer 

aktiva och sökande av kontakt. Detta bidrar till att pojkar har större talutrymme i båda fallen.  

‖Forskning om interaktionsmönster i klassrummet visar att pojkar som grupp dominerar 

lektionerna och får mer tid och mer uppmärksamhet av lärare än flickor.‖ (Gannerud, 2001, 

s.16) Matematik som kunskapsområde eller ämne ses enligt Gannerud i dagens samhälle som 

‖manligt‖ kodat och tillskrivs ofta ett högre värde. Vidare skriver Gannerud att skolan ofta 

främjar en individualistisk konkurrensorientering, som är kopplade till manliga symboler.  

 

Kajsa Wahlström deltog i ett jämställdhetsprojekt och observerade könsmönster på förskolor i 

Gävle kommun. Det projektet hade liknande avsikter som denna studie, man ville undersöka 

om lärarens agerande bidrar till skillnader mellan könen. Oavsett om Wahlström observerade 
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situationer i hallen, ute på gården eller vid en samling så verkade personalen bland annat bidra 

till att ge barnen följande roller (Wahlström, 2003, s.82-83). 

Pojkar 

 tar för sig 

 experimenterar och testar 

 ges mycket negativ uppmärksamhet 

 är aktiva 

Flickor 

 leker nära de vuxna och görs ständigt beroende av vuxna 

 tränas till anpassning och försiktighet 

 undviker konflikter, tar motgångar personligt och får skuldkänslor 

 visar passivitet och lydnad i stället för att ta egna initiativ  

Jungwirth (1991) behandlar precis som Sumpter (2009) faktorn osäkerhet, Jungwirth kommer 

fram till att flickor ogärna deltar i den offentliga kommunikationen om de känner sig osäkra 

på utgången. Myndigheten för skolutveckling (2003) hävdar att skolan förstärker flickors 

anpassningstendenser och ger dem samtidigt inte tillräckligt med intellektuella och 

emotionella utmaningar, skolan får även kritik av myndigheten för att man inte utmanar 

pojkars föreställningar och fördomar. Öhrn (2002) skriver att flickor förlitar sig mer på 

läromedlen och mindre på experiment vilket kan ses vara i linje med Sumpters resultat.  
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3 Metod och analys 

 

För att besvara frågeställningarna gjordes klassrumsobservationer med ljudinspelningar som 

komplement. Observationer medför att forskningsmaterialet beskriver vad som faktiskt sker i 

klassrummet och bygger inte på vad den som blir observerad är kapabel till att förmedla 

muntligt eller skriftligt (Einarsson, 2002). Enligt Einarsson är det en metod som även kan vara 

till hjälp för att besvara lite mer ‖svårfångade fenomen‖ t.ex. icke-verbalt beteende, känsliga 

frågor, situationer med ett förväntat ‖rätt svar‖ eller omedvetna processer i en grupp. Detta 

passar in på studien eftersom lärare oftast agerar ensamma i klassrummet och det kan därför 

vara svårt att bli medveten om sitt eget agerande. Sen så finns det naturligtvis ett ‖rätt svar‖ i 

frågan, ‖klart att vi på skolan agerar lika mellan könen‖. ‖Observationsmetoden har ofta 

betraktats som svår och komplicerad i förhållande till enkät eller intervju, men erfarenheten 

visar att den i själva verket är lätt att använda och kanske är den mest givande metoden i 

denna typ av arbeten.‖ (Johansson & Svedner, 2006, s.54) Johansson och Svedner beskriver 

vidare ett antal olika metoder. I denna studie valdes en metod så att ett observationsschema 

med olika kategorier utformas, detta för att observationerna i högsta grad skulle bestå av 

avprickningar i ett schema. Detta kan då enligt Johansson ses som en form av kvantitativ 

observation som jag sedan kan utföra statistiska bearbetningar på. Statistik i mitt fall i den 

formen att jag kan sammanställa resultatet i enkla tabeller, inte att jag kan dra några statistiskt 

säkerställda slutsatser.  

 

Einarsson (2002) skriver om olika typer av gruppobservationer. De kan vara hypotesprövande 

eller teorigenererande och de kan ha hög grad av struktur eller låg grad av struktur. ‖Om 

forskningen är inriktad på att pröva redan befintlig kunskap benämns den hypotesprövande 

medan en inriktning mot att producera ny kunskap kan sägas vara teorigenererande.‖ 

(Einarsson, 2002, s.17) Jag anser att min studie är en kombination av de båda eftersom att jag 

utgår bland annat ifrån Sumpters (2009b) resultat men undersöker utifrån ett annat perspektiv. 

Hög grad av struktur innebär enligt Einarsson att man i förväg har klart för sig vilka 

situationer och kategorier som ska observeras. Vid låg grad av struktur håller man det mer 

öppet och samlar in så mycket information som möjligt. Denna observation var till största 

delen av typen hög grad av struktur eftersom det i förväg hade konstruerats ett 

observationsschema, men eftersom detta kompletteras med ljudinspelningar så kunde jag även 

i efterhand analysera oförutsedda händelser. Ljudinspelningarna transkriberades för att 
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underlätta analysen. I transkriberingen så gjordes ingen notering av pauser i samtalen, men 

allt som sades och olika ljud som ‖mm‖ och ‖öö‖ skrevs ner.  

 

3.1 Observationsmanual 

Under denna rubrik beskrivs först hur studiens observationsmanual ser ut, sedan beskrivs de 

olika observationskategorierna. Under varje observationskategori behandlas varför just dessa 

har valts, hur de har definierats och hur analysarbetet har gått till. Johansson och Svedners 

beskrivning på hur man utformar en observationsmanual ligger till grund för nedanstående 

uppdelning (Johansson & Svedner, (2006), s.63). 

1. På observationsschemats huvud (se bilaga 1) antecknades tidpunkt, datum, antalet 

elever, könsfördelning, kurs, område, årskurs och vilken gymnasielinje eleverna 

tillhör.  

2. Det antecknades om jag som observatör hade möjlighet att följa läraren runt i 

klassrummet eller om jag fick sitta stilla.  

3. Tiden då läraren började hjälpa eleven och när läraren gick därifrån antecknades. 

Enligt många studier så tar pojkar eller ges pojkar mer plats i klassrummet. Öhrn 

(1991) kommer fram till att pojkar har fler kontakter med läraren både i den offentliga 

miljön i klassrummet och i den personliga kontakten. Även Einarsson (2003) kommer 

fram till att pojkar tar mer plats. Hypotesen i denna studie var dock att lärarna skulle 

stanna längre tid hos flickorna. Utifrån Sumpters resultat skulle man kunna förklara 

detta genom en kombination av att pojkar vill nå en snabb lösning, flickor tillskrivs 

lång reflektionstid och att flickor i större utsträckning tillskrivs imitativt resonemang. 

Imitativt resonemang kan ju delvis bestå av att eleven vid interaktionen tar efter 

lärarens beskrivningar av metoder och resonemang.  

4. Papper och penna användes för att anteckna under observationerna men det 

genomfördes även ljudinspelningar med hjälp av en trådlös mikrofon.  

5. Observationskategorierna utformades i huvudsak för att kunna besvara 

frågeställningen som handlar om lärarna förstärker eller motverkar de genussymboler 

som tillskrivs de olika könen i Sumpters (2009b) studie. Detta för att se om Sumpters 

resultat återspeglades i lärarnas olika strategier för att hjälpa eleverna. Studien 

fokuserade på att observera och analysera de interaktioner mellan läraren och eleven 

som behandlar en matematisk uppgift eller ett mer generellt problem inom 
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matematiken. Studien fokuserar framförallt på att undersöka läraren och om denne 

agerar i enlighet med de symboler som könen tillskrivs i Sumpters studie. Studien har 

inte för avsikt att undersöka om pojkar och flickor lever upp till dessa genussymboler. 

Under varje enskild observationskategori, här nedanför, kommer valet av kategori att 

motiveras och analysarbetet kring denna kategori kommer att beskrivas. I allmänhet 

kan man dock säga att det ska vara läraren som initierar strategivalet.  

 

Lärarens strategi 

 Läraren uppmuntrar eleven att använda Miniräknaren 

Enligt Sumpters (2009a) resultat så anses användningen av flera strategier på 

miniräknaren som ett ‖manligt‖ beteende. För att det ska ses som intressant i 

koppling till studiens syfte och frågeställningar så krävs det att det är läraren 

som initierar/hänvisar till användningen av miniräknaren. För att få en 

uppfattning om hur ofta detta förekom så definierades en händelse i denna 

kategori som att läraren initierade användningen av miniräknaren vid en uppgift. 

I det flesta fall så behandlas bara en uppgift per interaktion men det förekommer 

att flera olika uppgifter behandlas. Uppmuntras eleven till att använda 

miniräknare till olika uppgifter så ses uppmuntringen till varje uppgift som en 

händelse.  

 Läraren förklarar genom att hänvisa till Standardmetod (algoritm) 

‖P-Q formeln‖, ‖delen genom det hela‖ men även mer generella exempel som 

förklaringar är exempel på vad som räknas till denna kategori. I Sumpters 

(2009a) studie tillskrivs flickor användningen av standardmetoder och att de på 

detta sätt kommer in på imitativt resonemang. Om olika metoder nämns så ses 

det som olika händelser, om en metod nämns flera gånger under samma 

interaktion så ses det dock fortfarande bara som en händelse.  

 Läraren förklarar genom att visa ett Exempel  

Imitativt resonemang kopplas enligt Sumpters resultat till flickor. I Sumpters 

intervjuer framkommer det att lärarna tycker att flickor ofta är hårt arbetande 

genom att de nöter in en metod för att lösa talen, de följer regler, de vill i högre 

grad följa givna strukturer och de kopierar lärarens förklaringsmodeller 

(Sumpter, 2009a). I denna kategori ses varje nytt exempel som en händelse. Om 

läraren väljer att gå igenom den specifika uppgiften som eleven frågat om så är 
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det inte av intresse, det som ses som en händelse i denna kategori är om läraren 

väljer att förklara genom att visa eller berätta om ett annat exempel. Skiljer sig 

från kategorin standardmetoder genom att detta handlar om ett specifikt 

exempel, under standardmetoder så är hjälpen mer generell.  

 Läraren uppmuntrar eleven till att Testa/Utforska 

Pojkar tillskrivs handlingar som chanstagande och gissande men även med hjälp 

av miniräknaren undersökande och utforskande (Sumpter, 2009a). Enligt 

Wahlström (2003) så experimenterar och testar pojkar mer och enligt Steenberg 

(1997) så uppmanar lärarna pojkar i större grad att testa nya uppgifter. En 

händelse definierades under denna kategori som varje gång en lärare uppmanar 

eleven att själv testa, undersöka, eller pröva en uppgift.  

 Läraren uppmuntrar eleven att Tänka efter/reflektera 

Lång reflektionstid är en genussymbol som i Sumpters studie tillskrivs flickor. 

En lärare i Sumpters studie kommenterar även ―If it was a boy it would be 5 

seconds and then he would say ‖What the heck‖ and write something down‖ 

(Sumpter, 2009a, s.12). Om läraren uppmuntrar eleven till att tänka efter, 

reflektera eller fundera, så ses det som en händelse. I den här kategorin var jag 

mer intresserad av att titta på om lärarna gav eleverna tid att tänka efter, inte om 

läraren till exempel frågar hur tänkte du här. Den senare registreras i en annan 

kategori.    

 Läraren hjälper eleven genom att ställa Lotsande frågor 

Lotsning bygger på att bryta ner ett problem till enklare delfrågor, vilket kan 

jämföras med att Steenberg (1997) skriver att lärare oftare ger ifyllnadsfrågor till 

flickor. Granström och Einarsson (1995) skriver att tidigare forskning visat att 

lotsning förekommer mer frekvent på skolor med elever som kommer från 

arbetsområden jämfört med de skolor vars elever kommer från högre sociala 

grupper. Detta anser jag tyder på att lärarnas fördomar påverkar hur de agerar, 

till exempel så lotsar de kanske elever från arbetsområdena för att de tror att de 

är svagare i matematik. Jag kan tänka mig att lärare även lotsar osäkra elever i 

högre grad. Osäkerhet är enligt Sumpters studie något som lärarna tillskriver 

flickor. Eftersom lotsning visade sig förkomma i stor utsträckning vid nästan 

varje interaktion så valdes en händelse att definieras lite annorlunda jämfört med 

tidigare kategorier. Istället för att titta på om läraren lotsar i koppling till varje 
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uppgift så undersöktes det istället hur många lotsande frågor som ställdes. En 

händelse definierades som varje fråga som söker ett svar som kan ses som enkelt 

för eleven i förhållande till hela uppgiften.  

Vem visar sina tankegångar? 

Grundtanken under denna kategori var att undersöka om läraren gjorde skillnader i hur ofta 

denne bad eleven att förklara sitt matematiska resonemang, till exempel genom att ställa 

öppna frågor. En annan kategori gjordes vid namn läraren förklarar. Denna kategori visade 

sig inte vara speciellt genomtänkt och omarbetades vid slutskedet av studien. Ursprunget till 

denna kategori är dock anledningen till varför kategorierna placerats under denna rubrik i 

metod och observationsschema (se bilaga 1).   

 Läraren/eleven har ordet 

Tanken var att undersöka om läraren i högre grad förklarade för flickor än för 

pojkar. Eftersom interaktionerna är begränsade till att gälla de som behandlar en 

matematisk uppgift eller ett mer generellt problem, så bestod naturligtvis 

samtalen till största delen av diskussionerna kring hur man löste dessa problem. 

Att läraren förklarade förekom i stor utsträckning, problemet låg i hur jag skulle 

mäta skillnader i mängden förklaringar mellan pojkar och flickor. Det slutade 

med att jag valde att ta tid på hur stor del av samtalen som läraren hade ordet. 

Det skulle bli väldigt tidskrävande att utforma en manual för vad som ska räknas 

till ‖förklaringar‖ men framförallt så skulle det ta väldigt lång tid att utföra den 

analysen. Med tanke på studiens omfattning så valde jag att istället ta med hela 

samtalet under interaktionerna. Vad som bör nämnas är att jag även räknade 

‖tysta‖ delar av samtalen. Om läraren ställde en fråga med en efterföljande 

tystnad, eleven besvarade alltså inte frågan, så valde jag att definiera det som att 

eleven haft ordet. Det räknades även som att eleven haft ordet om denne till 

exempel tyst visade något i blocket, motsvarande gällde naturligtvis även om 

läraren visade något. Tidtagningen har då endast skett utifrån 

ljudinspelningarna. När läraren förklarade, så gavs möjligheten att ta efter 

dennes resonemang. Detta är av intresse eftersom flickor i Sumpters studie i 

större utsträckning tillskrevs imitativt resonemang som kan kopplas till 

standardmetoder men även egenskapen av att ta efter lärarens 

förklaringsmodeller.  
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 Läraren ställer öppna frågor till Eleven 

En händelse i denna kategori definierades som att läraren ställde en öppen fråga. 

Med detta vill jag tydligöra det faktum att läraren bad eleven förklara istället för 

att själv förklara. Till exempel genom att fråga hur eleven tänkte eller hur denne 

trodde att man skulle göra. Jag var ej intresserad av de gånger då eleven 

självmant förklarade hur denne tänkt eller gjort. Lotsande frågor med enkla svar 

räknade jag inte till denna kategori heller, utan frågorna skulle vara av mer 

öppen karaktär. Eftersom flickor, enligt Sumpters resultat, anses vara osäkra och 

att Myndigheten (2003) hävdar att lärare inte ger flickor tillräkligt med 

intellektuella utmaningar så hade jag en hypotes om att läraren i högre grad 

skulle ställa fler öppna (mer utmanade) frågor till pojkarna. 

 

Bekräftar läraren? 

 Ja. Läraren ställer en fråga 

En händelse i denna kategori var när läraren ställde en fråga och sedan 

bekräftade om eleven kom med rätt eller fel svar.  

 Ja. Eleven ställer en fråga 

En händelse i denna kategori var när eleven ställde en fråga som läraren valde 

att bekräfta.  

 Ja. Bekräftar utan frågor 

Läraren valde att bekräfta utan att eleven ställt någon specifik fråga. Till 

exempel så kunde läraren titta på tidigare lösta tal och berätta att eleven gjort 

rätt.  

 Nej 

Eleven ställde en fråga och läraren kunde istället för att svara ja/nej, till exempel 

välja att ställa en motfråga, be eleven förklara sig. 

Flickor är enligt Sumpters resultat mer osäkra och vill ha rätt svar, detta tror jag kan 

visa sig i form av att läraren oftare bekräftar flickors svar eller resonemang. Steenberg 

(1997) har även ett påstående som är i linje med denna teori, det handlar om att läraren 

bekräftar det flickor redan kan.  
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Övrigt 

Om läraren som observerades använde sig av andra strategier, så noterades även dessa. Det 

finns även ett antal typer av interaktioner som jag inte kommer att behandla, dessa listas här 

nedanför: 

 Om läraren hjälpte två eller fler personer på en och samma gång och denna 

 grupp bestod av både pojkar och flickor.  

 Fall där läraren under genomgången besvarade elevernas frågor. Svaren var 

ofta riktade till hela klassen. 

 När samtalen inte rörde matematik, till exempel tillsägelser eller dagens lunch.  

 När interaktionen endast handlade om var eleven befann sig eller hur det gick.  

 

3.2 Urval 

 Sverke (2003a) beskriver några typer av urval, vid kamraturval väljs personer ut som 

forskaren känner, vid snöbollsurval frågar forskaren den man undersökt om han/hon vet 

någon annan lämplig, bekvämlighetsurval används för att på kort tid få ett underlag. Urvalet 

av lärarna i denna studie har framförallt skett genom en kombination av dessa tre urval. 

Omfattningen och urvalstekniken medför enligt Sverke att studien får ett icke representativt 

underlag och det i sin tur medför att man inte kunde dra några generella slutsatser. 

Grundtanken med urvalet av lärare var att de skulle ha klasser med jämn könsfördelning. 

Tanken var även att få klasser som jobbade med Matematik A-kursen. Detta för att de olika 

observationerna skulle behandla ungefär samma område inom matematiken och för att läraren 

i mindre utsträckning skulle ha skaffat sig en uppfattning om hur duktiga eleverna var i 

matematik. Tyvärr präglades urvalet mer av att jag fick ta de möjligheter som erbjöds. Det 

slutade med att studien omfattade observationerna av fem olika lärare fördelat på fyra olika 

gymnasieskolor, skolorna var inom samma kommun. Det blev fyra kvinnliga lärare och en 

manlig. Enligt Carrington (2008) och Steenberg (1997) har inte könet på läraren någon större 

betydelse för hur de behandlar pojkar och flickor, i Einarssons (2003) studie framkom dock 

vissa skillnader. På grund av studiens omfattning så valde jag dock att inte ta hänsyn till 

lärarens kön. En lärare observerades två gånger, varav den andra observationen i ordningen 

valdes bort. Dels för att det uppdagades att jag inte kunde genomföra två observationer på 

varje lärare, men även för att problem med ljudinspelningen ledde till att jag inte fick med 

hela lektionen.  
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3.3 Etiska aspekter 

 

Lärarna kunde inte i förväg bli informerade om studiens syfte eftersom det skulle kunna 

påverka lärarens agerande. Enligt vetenskapsrådets publikation som handlar om 

forskningsetiska principer så är det okej att inte informera av denna anledning. Om 

förhandsinformation kan förstöra undersökningens syfte så kan man istället så fort som 

möjligt i efterhand informera de inblandade (Vetenskapsrådet).  

 

Einarsson skriver att eleverna och läraren vid en öppen observation är informerade om att de 

deltar i en observation. ‖Vid en sådan studie är det viktigt att observatören bygger upp en god 

relation till gruppen och skapar tillit.‖ (Einarsson, 2002, s.26) Jag presenterade mig själv och 

berättade att jag var där för att göra en observation och för att ‖lugna‖ eleverna berättade jag 

även att mitt huvudfokus var att observera läraren. Större delen av eleverna var i förväg 

förfrågade om ljudinspelningen, de övriga tillfrågades precis före lektionen/observationen 

startade. Läraren informerades om ljudinspelningarna redan vid första kontakten. Deltagarna 

informerades naturligtvis även, i linje med de forskningsetiska principerna, om att deras 

deltagande var frivilligt och att de data jag samlade in kommer att behandlas med största 

möjliga anonymitet. Jag förklarade även att ljudinspelningarna endast kommer att användas 

till denna rapport och därefter förstöras.  

För att i så liten grad som möjligt störa läraren eller eleverna så satt eller stod jag på lite 

avstånd. Detta medförde att jag många gånger inte kunde se vad eleven och läraren pekade på, 

vilket till viss del försvårade mina studier.   

 

3.4 Validitet och reliabilitet 

 
‖Reliabilitet handlar alltså om i vilken utsträckning en mätprocedur genererar samma resultat 

vid upprepade mätningar.‖ (Sverke, 2003b s.55) Validitet handlar däremot om 

undersökningens förmåga att mäta det den faktiskt är avsedd att mäta (Sverke, 2003b, s.62). 

 

Eftersom observationskategorierna är väl definierade så anser jag att studiens reliabilitet är 

relativt hög. Det är naturligtvis svårt att avgöra när man själv utformat kategorierna och hur 

dessa ska analyseras och inte har någon tidigare studie att jämföra med. Det finns några 

kategorier som trots specificeringar har kvar en del tolkningsmöjligheter, till exempel 

kategorierna lotsande frågor och läraren ställer öppna frågor till eleven.  
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Validiteten är tveksam vad det gäller en del av sakerna som jag avsåg att mäta. Det finns 

många andra faktorer frånsett kön som påverkar lärarens strategival. Det är även svårt att 

avgöra hur mycket elevens beteende styr lärarens agerande, vilket innebär att resultatet kanske 

inte helt och hållet återspeglar hur lärarens agerande leder till att denne motverkar eller 

förstärker dessa genussymboler. Tidtagningen som mäter hur länge läraren har ordet avser att 

ge en indikation på hur mycket läraren förklarar. Jag anser att det fungerar bra på mina 

observationer medan det naturligtvis, beroende på hur mycket läraren pratar om annat, kan 

fungera sämre på andra observationer.   
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4 Resultat 

Observationerna sammanfattas här i tabell 2. Tiden motsvarar den del av lektionen som 

eleverna fick arbeta enskilt och läraren fanns tillhands för att kunna hjälpa till och besvara 

elevernas frågor. Interaktioner Flicka/pojke motsvarar antalet interaktioner mellan lärarna och 

eleverna, interaktionerna kan behandla en eller flera matematiska uppgifter.  

Tabell 2 

 
Tid (min) Flickor Pojkar 

Interaktioner, 
Lärare - Flicka 

Interaktioner, 
Lärare - Pojke 

Observation 1 58 8 17 8 5 

Observation 2 37 4 10 4 11 

Observation 3 40 11 4 9 2 

Observation 4 31 13 16 6 3 

Observation 5 32 8 5 1 3 

      Totalt 198 44 52 28 24 

      4.1 Lärarens strategier 

Diagram 1 visar ett medelvärde, inom varje kategori/strategi, för antalet händelser per 

elevinteraktion. Förklaring av observationskategorierna återfinns i metodbeskrivningen.  

Diagram 1 

0

0,5

1
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2

2,5

3

Pojkar
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Lärarens strategier
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Kommentar till diagram 1 

Miniräknare, Testa/utforska och Tänka efter/reflektera var inga vanliga inslag i lärarens sätt 

att hjälpa eleverna. Eftersom de förekom i sådan liten utsträckning så är det svårt att 

kommentera utifrån de olika könen. Att läraren hänvisade till en Standardmetod förekom 

ungefär dubbelt så ofta för flickor. Flickorna hade i snitt cirka 1 gång/elev medan pojkarna 

hade cirka 0,5 i snitt. Att läraren förklarade genom att visa ett annat exempel förekom i lite 

mindre utsträckning men med ungefär samma fördelning som standardmetoder, 0,25 

gånger/pojke och 0,64 gånger/flicka. Lotsning förekom i stor utsträckning för båda könen. I 

genomsnitt ungefär 3 stycken lotsande frågor för flickor och 2 stycken för pojkar.  

Från observationerna har jag nedan valt att visa ett exempel för varje kategori. (P) står för 

pojke, (F) för flicka och (L) för läraren.  Inom varje exempel så förekommer det ofta flera 

kategorier, men jag väljer bara att kommentera den aktuella kategorin. 

Läraren uppmuntrar eleven att använda Miniräknaren 

 (P) Jag vill egentligen ha hjälp på b också, för vad betyder det här? 

(L) Jo du se, skulle du kunna rita upp, har du räknaren här? Ta hit räknaren din! 

(P) Jaha räknaren. 

(L) Mm så tar du och sätter in den här. Vet du hur du gör det? 

Eleven hade svårt och att förstå vad begreppet intervall betydde och eftersom läraren valde att 

uppmuntra eleven till att använda miniräknare så räknas det som en händelse i denna kategori. 

Sedan försökte läraren förklara med utgångspunkt i den graf de ritat.  

Läraren förklarar genom att hänvisa till Standardmetod (algoritm) 

 (L) Man tar ju alltid den största, och skriv gärna så kommer du ihåg.  

(F) Eleven börjar på att skriva 

(L) Nej, inte den, den är inte delta t, den är två tider. Delta står för skillnaden, mellan de 

två tiderna.  Men den här däremot är delta t, så då delar du alltid den genom den. Delta s 

genom delta t.  

(F) Men hur vet man vilken man ska dela med?  
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(L) För att de står här. Eller de stod inte här, men här har du sträcka och om det frågar 

efter en medelhastighet, så tänk efter då, km/h. Alltså sträcka genom tid.  

Läraren påstod att man alltid kunde ta det största talet minus det mindre, när man skulle räkna 

ut skillnaden, vilket räknades som en händelse. Sedan gav även läraren en metod för hur man 

skulle komma ihåg vilken talet man bör dela med om det handlar om en medelhastighet, 

vilket också räknades som en händelse. Delta s genom delta t och pratet kring km/h rör 

samma algoritm, så det räknas bara som en händelse.  

Läraren förklarar genom att visa ett Exempel  

 (L) Men du vet att du har en punkt, då har du ju en punkt, och sen skulle du bestämma 

k-värdet, genom de här olika. 

(F) Jamen jag kan inte de där med h. 

(L) Jomen h kan ju vara, h ska närma sig noll, har du gjort någon av de här? Genom 

punkten 3,9. 

(F) Jag ställ ju upp så här 

(L) Jaha, har du gjort a? 

(F) Nja 

(L) Men om du följer precis som de gör här! Här tog de punkten (1,1) och sen tog dom 

på lite h. men du ser när vi har tagit 3 då lägger jag lite h på 3 va? 

Läraren förklarade inte den uppgift som eleven höll på med utan valde att förklara genom att 

visa en liknande uppgift som genomförts i boken.   

Läraren uppmuntrar eleven till att Testa/Utforska 

 (L) Men vad blir det då? 2x +? 

(P) Ja men det är ju 2 gånger x. 

(L) Jo, jo men, gör så här, skriv hur du skulle ha gjort, så ser vi om det blir rätt sen.  

Detta räknades som en händelse eftersom läraren uppmuntrade eleven att pröva göra 

uppgiften själv först. Läraren hjälpte en annan elev under tiden och gick sedan tillbaka för att 

titta på elevens lösning. 
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Läraren har ordet

Eleven har ordet

Fördelning av tid, flickor

Läraren uppmuntrar eleven att Tänka efter/reflektera 

 (L) Om de inte hade stått ett minus tecken där så att det bara varit en fyra. Så att de bara 

stått 4-19. Om du tänker efter, hur blir det då?  

(F) De hade blivit plus där i mitten 

Detta räknades som en händelse eftersom läraren bad eleven att tänka efter och gav eleven tid 

att tänka.   

Läraren hjälper eleven genom att ställa Lotsande frågor 

 (L) Inte riktigt, vi tar något enkelt tal först då. Vi kan ta 2 gånger 2 upphöjt till 2. Det är 

här jätteenkelt, de här kan vi räkna ut. 2 gånger 2 är? 

(F) Fyra  

(L) Sen ska de vara upphöjt till 2, vad blir det?  

(F) 16  

(L) 16 ja, okej. Om vi nu fortsätter på det här spåret? Och så tar du bort de här 

parenteserna. 2 upphöj till? Tror du man kan göra sådär?  

(F) Ja det borde man väl 

Uppgiften handlade om att man skulle skriva om 4
20

 med basen 2 istället. Läraren valde att 

förklara genom att beskriva ett enklare exempel, men sedan valde även läraren att lotsa eleven 

genom det exemplet. Eleven fick besvara frågor som 2 gånger 2 och 4 upphöjt till 2.  

4.2 Vem får visa sina tankegångar? 

Diagram 2 & 3 beskriver hur stor del av interaktionerna som läraren/eleven hade ordet.  

Diagram 2 
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Läraren har ordet

Eleven har ordet

Fördelning av tid, pojkar

 

Diagram 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommentar till diagram 2 och 3 

Läraren hade ordet ungefär 71 % av tiden vid interaktionerna med flickor och motsvarande 

siffra för pojkar var ungefär 57 %.  

Diagram 4 visar ett medelvärde för antalet öppna frågor som läraren ställde per interaktion.  

Diagram 4 

0

0,2

0,4

0,6

0,8

Pojkar Flickor

Pojkar

Flickor

Läraren ställer öppna frågor
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Kommentar till diagram 4 

Diagrammet visar hur ofta läraren ställde öppna frågor. Detta skedde vid 19 tillfällen på 24 

interaktioner med pojkar och bara vid 4 tillfällen på 28 interaktioner med flickor.  

Läraren ställer öppna frågor till Eleven 

 (L) Enklast är väl om man försöker räkna ut vad det blir på en sekund.  

(P) Mm 

(L) Hur tror du man ska göra då? 

(P) Öö, jag vet inte. Man räknar ut hur många mikrosekunder de går på en sekund? 

(L) Jag så skulle man kunna se de så, i så fall är det hur många 50 mikrosekunder de går 

på 1 sek. För varje 50 mikrosekund, så gör den ju en beräkning. Så om man försöker 

skriva om det där som en ekvation? Hur skulle man göra då?  

Läraren lede in eleven lite grann genom att säga ‖räkna ut vad det blir på en sekund‖ och 

‖skriva om det där som en ekvation‖, men frågorna som följde är fortfarande öppna och 

saknar givna svar.  

4.3 Bekräftar läraren? 

Diagram 5 visar ett genomsnittsvärde per interaktion på antalet gånger läraren bekräftade eller 

inte bekräftade elevens svar eller resonemang.  

Diagram 5 

 

0

0,5

1

1,5

2

Ja (Läraren 
ställer fråga)

Ja (Eleven 
ställer fråga)

Ja (Utan 
frågor)

Nej

Pojkar

Flickor

Läraren bekräftar
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Kommentar till diagram 5 

Att läraren bekräftade elevens svar eller resonemang förekom i stor utsträckning, medan 

antalet gånger läraren valde att inte bekräfta var väldigt få. Slår man samman de tre första 

kategorierna så blev genomsnittsvärdena per interaktion, 2.93 gånger/flicka och 2.54 

gånger/pojke. Läraren valde att inte bekräfta vid 7 tillfällen på 24 interaktioner när det gällde 

pojkar och vid 3 tillfällen på 28 interaktioner för flickor.  

Ja, läraren ställer en fråga 

(L) Vet du vad som är bas, först?  

(F) 4:an? 

(L) Ja, precis. Om du nu vill skriva om den till basen 2. Det ska alltså stå 2 här nere 

istället för 4:a.  

Läraren var den som ställde en fråga som eleven besvarade. Läraren bekräftade sedan att 

svaret var rätt. 

Ja, eleven ställer en fråga  

(F) Men om 2000 går till 2003 så är ju 3 delen.  Så ska man ju dela med de hela för att 

få %, eller? 

(L) Ja just, du tar förändringen genom de ursprungliga. De är så du ska jobba.  

Detta räknades som en händelse eftersom läraren bekräftade att elevens resonemang var 

korrekt.  

Ja, utan frågor  

(F) Här fick jag -33 och det passar in här men inte på 18 

(L) Okej, du checkade, vad klokt av dig att kolla om de funkade 

Eleven hade testat samma metod på ett annat tal där det fungerade. Eleven ställde ingen direkt 

fråga men läraren valde att bekräfta (berömma) elevens sätt att kontrollera om metoden var 

korrekt.  

Nej, läraren bekräftar inte  

(L) Men du visste vad den och den var? 
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(P) 47 och 90 grader. 

(L) Jamen precis. Men då kan du ju räkna ut den där! 

(P) Den minus den? 

(L) Vad ska de bli tillsammans då? 

Läraren började med att bekräfta att 47 och 90 grader var rätt, men när sedan eleven svarade 

‖den minus den‖ så sade inte läraren att det var fel eller rätt utan frågade istället vad de tre 

vinklarna skulle bli tillsammans.  

(L) Nu gör du det här 10 gånger större, då måste du göra den här 10 gånger mindre. Och 

om den är 10 upphöjt i minus 8:a, vad blir det då? 

(F) -9?  

(L) vilket är störst, -7 eller -9? 

(F) -9 är mindre. 

(L) bra! 

Även om eleven svarade rätt så bekräftade inte läraren direkt utan ställde en kompletterande 

fråga.   

4.4 Tidsaspekt 

Interaktion mellan en lärare och en elev var ofta längre för flickor. 15 av 21 interaktioner som 

låg över genomsnittstiden var flickor. Genomsnittstiden beräknades för varje lärare. Om man 

beräknar ett genomsnitt för alla interaktioner i studien så har flickorna en genomsnittstid på 

172 sekunder medan pojkarna hamnade på 110 sekunder.  

4.5 Övrigt 

Av sammanlagt 52 interaktioner så var det bara vid 3 tillfällen som läraren var den som tog 

initiativet.  

4.6 Sammanfattning 

Läraren hade ordet i större utsträckning vid interaktioner med flickor. Läraren använde sig 

oftare av strategierna, exempel, standardmetod och lotsande frågor när denne hjälpte flickor. 

När det gällde att läraren bekräftade elevens svar eller resonemang så tenderade läraren att 

bekräfta oftare vid interaktionerna med flickorna.  
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I genomsnitt så stannade lärarna kortare tid hos pojkarna. Pojkarna hade dock ordet en större 

del av interaktionerna än vad flickorna hade. Läraren ställde betydligt fler öppna frågor till 

pojkarna.  

5 Diskussion 

 

5.1 Metoddiskussion 

Det jag framförallt ville undersöka var om könet på eleverna påverkade hur läraren valde att 

hjälpa. Naturligtvis finns det andra faktorer som kan påverka vilken strategi som läraren 

väljer, till exempel vilket område eleven arbetar med, vilket program eleven går, hur eleven 

tidigare presterat eller lärarens kön och ålder. Om läraren hjälper flera olika elever med 

samma tal så kan lärarens strategi förändras i takt med att han eller hon märker vad som 

verkar fungera. Om studiens omfattning hade varit större så kunde man i större utsträckning 

ha tagit hänsyn till flera av dessa faktorer. Nu försökte jag minska påverkan från vissa av 

dessa faktorer. Till exempel så försökte jag få klasser som läraren inte undervisat en längre 

tid, då anser jag att lärarens uppfattning om vilken nivå eleven befinner sig på är relativt svag. 

Jag försökte även utforma observationsschemat i så stor utsträckning som möjligt så att 

lärarens strategier inte skulle påverkas av vilket delområde inom matematiken som 

behandlades. Till exempel så tillskrevs pojkarna enligt Sumpters studie egenskapen att det 

oftare löser uppgifter grafiskt. Men detta är ett exempel som blir väldigt beroende på vilket 

område som behandlas och därför valde jag att inte ta med det i min studie.  

 

Jag har dock, i jämförelse med andra studier, tagit hänsyn till både innehållet och längden av 

interaktionerna. I till exempel Einarssons studie så presenteras resultatet som antalet 

interaktioner per minut, längden av interaktionerna har då ingen betydelse. Det skulle i teorin 

kunna innebära att pojkar, som i denna studie anses ta mer plats, i själva verket endast står för 

fler interaktioner medan flickorna kan ta mer plats genom att deras interaktioner kan vara 

längre. Innehållet av dessa interaktioner behöver heller inte i alla studier vara kopplat till 

ämnet. Som Wahlström skriver så ges pojkarna till exempel mycket negativ uppmärksamhet, 

vilket kan vara en bidragande faktor till att de i många studier tar och ges mer plats.  

 

Det är svårt att hinna observera alla dessa punkter ute i klassrummet. Framförallt för att du 

som observatör inte vill störa, sen så kan det även vara svårt att stå nära beroende på hur 

klassrummet är utformat. Detta har medfört att kategorierna är utformade så att man i princip 
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kan göra all analys endast utifrån ljudinspelningarna. Detta medför naturligtvis att man går 

miste om en del, framförallt från den delen då elev och lärare är tysta.  

 

I analysen så har det framförallt varit kategorierna öppna frågor och lotsande frågor som 

lämnat utrymme för en del tolkningar. Det blir observatörens uppgift att avgöra vad som ses 

som trivialt för eleven.  Eftersom det är svårt att veta hur den enskilde eleven upplever frågan 

så har jag istället försökt utgå ifrån vilken kurs de läser och vad de redan i teorin ska kunna. I 

vissa fall har det även varit så att läraren leder in elevernas svar på ett visst område men 

frågan är fortfarande öppen och det krävs fortfarande en hel del av elevens svar.  

 

Kategorin läraren/eleven har ordet ger i mitt fall en relativt bra bild av hur mycket läraren 

förklarar, eftersom interaktionerna till stor del bestod av att läraren eller eleven pratade kring 

uppgifterna. Om studien skulle göras igen och i större omfattning så borde man utforma en 

metod för att välja bort delar av interaktionerna. Tiden/resultatet jag får fram är naturligtvis 

inte exakt. Det kan växla väldigt ofta mellan eleven har ordet och läraren har ordet och det 

blir därför svårt att med tidtagaruret hinna med. Felkällan är inte speciellt stor om man slår ut 

den på hela interaktionen, sedan borde felkällan förekomma i ungefär lika stor utsträckning 

för båda kategorierna.  

 

Analysmetoden av hur länge läraren stannar vid varje elev kan bli lite missvisande när 

könsfördelningen är ojämn. Jag räknade ut en genomsnittstid för varje lärares interaktioner, 

efter det så tittade jag på vilka av lärarens elever som låg över denna tid. I min studie så var 

det till exempel fler pojkar i klasserna jag observerade och då borde det vara fler pojkar som 

ligger över medelvärdet. Även om flickorna var färre så hade de fyra stycken fler 

interaktioner med lärarna. Detta innebär alltså att antalet flickor vars tid är över medel borde 

vara två fler än pojkarna.  

 

Vad som ansågs som en händelse definierades lite olika inom varje kategori. Till exempel så 

förekom det många frågor som var lotsande, ofta betydligt fler än en per interaktion. Om jag 

hade haft liknande definition av en händelse för lotsande frågor som för miniräknare så hade 

jag fått ett resultat som pekat på att lotsande frågor förekommer vid ‖varje‖ uppgift för både 

pojkar och flickor. En händelse inom kategorin miniräknare kan nämligen bara förkomma en 

gång per uppgift och det flesta interaktioner innehåller bara en uppgift. Att händelserna 
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definierats olika medför dock att det snittvärde som presenteras i diagram 1 för de olika 

kategorierna inte är direkt jämförbar med varandra. Fokus i studien var dock att jämföra 

skillnader mellan könen inom var och en av kategorierna, vilket fortfarande går alldeles 

utmärkt.   

 

5.2 Resultatdiskussion 

Kategorierna miniräknare, testa/utforska och tänka efter/reflektera förekom väldigt sällan i 

lärarens sätt att hjälpa både pojkar och flickor. Det är därför svårt att analysera med avseende 

på kön. Lärarna i Sumpters studie tillskrev pojkar och flickor ganska olika saker när det gäller 

kategorierna testa/utforska och tänka efter/reflektera men skillnader i lärarnas sätt att agera 

kring dessa genussymboler kanske visas på andra sätt än vad jag valde att observera.  

 

Resultatet i kategorierna standardmetod och exempel förkom i rätt stor utsträckning och 

lärarna använde sig av dessa strategier betydligt oftare (ungefär dubbelt) vid interaktionerna 

med flickor. Det ser ut som att lärarna agerar i enlighet med Sumpters resultat och bidrar till 

att flickorna, i högre grad än pojkarna, använder sig av standard metoder och algoritmer. Både 

standardmetoder och exempel kopplas till imitativt resonemang. Till exempel så kan eleven ta 

efter ett resonemang eller en metod när läraren visar hur man kan lösa en uppgift. Sumpter 

(2009a) skriver att flickor kopierar lärarnas förklaringsmodeller.  

 

Lotsande frågor förekom mycket, i snitt 3 gånger/flicka och 2 gånger/pojke. Det stämmer 

överens med vad Steenberg (1997) tar upp om att vi som lärare oftare ger ifyllnadsfrågor till 

flickor. Det kan naturligtvis finnas många olika anledningar till varför man ställer fler sådana 

frågor till flickor men en kan vara att man anser att flickorna är mera osäkra. Man hjälper 

eleverna framåt genom att bryta ner problemet till enkla delfrågor. Det stämmer även överens 

med Myndighetens rapport (2003) som säger att flickor inte ges tillräckligt med intellektuella 

utmaningar. Eftersom jag gör kopplingen till osäkerhet så ser det även ut som att lärarna 

förstärker den egenskapen som man tillskrev flickorna i Sumpters studie.  

 

Lärarna bekräftar i stor utsträckning både pojkars och flickors frågor, svar och resonemang. 

Detta kan jag tycka är nödvändigt för att föra konversationen framåt i rimlig hastighet. 

Lärarna kan ofta vara under tidspress eftersom det är stora klasser och många som vill ha 

hjälp. Om läraren skulle ifrågasätta elevernas svar hela tiden så skulle de inte hinna hjälpa 
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många. Men naturligtvis så har det sina fördelar att låta eleven förklara sig. Resultatet visar att 

läraren ofta bekräftar elevens resonemang eller svar. Detta väljer jag även att tolka som att 

läraren förstärker genussymbolen osäker eftersom eleven inte uppmuntras till att lita på sig 

själv utan hela tiden ska få bekräftelse av en lärare. Till exempel så kommer eleven inte i 

verkligheten ha tillgång till en lärare eller ett facit med rätt svar, där måste eleven istället vara 

säker på vad denne har gjort. Skillnaderna mellan könen i de olika bekräftar-kategorierna var 

inte stor, men det fåtal gånger som läraren väljer att inte bekräfta så handlar det nästan alltid 

om en pojke. Detta tycker jag är i linje med Sumpters resultat där flickor tillskrivs osäkerhet.  

 

Resultatet i min studie tyder även på att lärarna i större utsträckning ger pojkarna öppna frågor 

utan givna svar, vilket kanske är det viktigaste resultatet i studien. Om inte läraren ställer 

dessa öppna frågor så tror jag eleven har svårt att utveckla sitt kreativa resonemang. Jag 

tycker även man kan se kopplingen till att flickor i Sumpters studie ses som mer osäkra. Som 

Jungwirth (1991) skriver så vill inte flickor delta i den offentliga klassrumskommunikationen 

om de inte känner sig säkra på utgången. Enligt mitt resultat så behöver flickorna inte heller 

bidra, i samma utsträckning som pojkarna, till resonemanget som förs vid interaktionen med 

läraren. Man kan även koppla resultatet till vad Wahlström skriver, flickor tar motgångar mer 

personligt och får skuldkänslor. Lärarna verkar i denna studie inte vilja ställa öppna (svårare) 

frågor till flickorna.  

 

När det gäller att ta plats i den offentliga kommunikationen och genom interaktioner med 

läraren så visar tidigare forskning att pojkar tar större plats. Gannerud skriver att pojkar som 

grupp dominerar lektionerna och får mer uppmärksamhet och Einarsson (2003) kommer fram 

till att pojkar tar 56 % av talutrymmet. Även Steenberg påstår att pojkar ges mer 

uppmärksamhet. När jag i min studie endast tittar på interaktionerna som gäller en 

räkneuppgift eller ett mer generellt problem inom matematiken så får jag ett resultat som 

motsäger vad den forskning som jag här nämnt pekar på. Det var färre flickor än pojkar som 

deltog i min studie trots detta så hade de fler interaktioner med läraren. Eftersom det vid 49 av 

52 interaktioner som förekom var eleven som tog initiativet och frågade om hjälp så har 

läraren inte speciellt stor inverkan på dessa siffror. Däremot så är det intressant att 

interaktionerna med flickorna i genomsnitt var längre. Där har läraren större möjlighet att 

påverka och resultatet tyder på att flickor ges större plats när det gäller denna del av lektionen.  
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Under dessa interaktioner har dock läraren i snitt ordet ungefär 71 % av tiden vid interaktioner 

med flickor och bara ungefär 57 % av tiden vid interaktionerna med pojkarna. Lärarna i 

Sumpters studie tillskriver flickorna användandet av imitativt resonemang. Mitt resultat kan 

ses som att lärarna bidrar till att förstärka detta genom att i högre grad vara den som står för 

resonemanget när det gäller interaktionerna med flickorna. Att läraren är den som pratar kan 

ge läge för mer imitativt resonemang men det kan naturligtvis även ge en djupare förståelse 

för eleven. Det är svårt att avgöra om pojkarna tar eller ges mer utrymme under 

interaktionerna. Lärarens olika strategival kan naturligtvis vara en bidragande anledning till 

att pojkarna pratar mer. En annan bidragande faktor kan vara den att flickorna, enligt 

Sumpters resultat, påstås vilja ha rätt svar. Det kan innebära att läraren stannar tills flickorna 

kommit fram till ett rätt och slutgiltigt svar. Jag upplever det som att hjälpen till pojkarna till 

viss del riktas mer mot att de ska komma igång med uppgiften men sen får de själva slutföra 

den. Att läraren har ordet i större utsträckning vid interaktionerna med flickorna och att 

interaktionerna är längre tror jag delvis kan bero på att läraren är bättre på att lyssna på 

pojkarna. I Lpf 94 kan man läsa att läraren ska utgå ifrån elevens förutsättningar, tidigare 

erfarenheter och tänkande. Jag tycker att lärarna i min studie gör det här bättre när det gäller 

pojkarna, bland annat genom att ställa fler öppna frågor. Genom de öppna frågorna så får 

pojkarna beskriva hur de tänkt och läraren har då lättare att förstå var problemet ligger och 

kan ge en ‖effektivare‖ hjälp. Läraren låter alltså inte eleven förklara utan visar själv hur man 

ska göra och detta kan medföra att läraren inte utgår ifrån elevens tankegångar och därigenom 

missar vad eleven fastnat på.  

 

5.3 Förslag på vidare forskning 

Om studien hade gjorts i större omfattning så hade man kunnat ta hänsyn till fler faktorer. Jag 

tror att lärarens egen uppfostran och skoltid kan ha stor betydelse för hur de agerar. Därför 

kan det vara av intresse att jämföra manliga och kvinnliga lärare och deras ålder. Enligt 

Einarsson så framkommer det ett mönster som pekar på att lärarens interaktioner med det 

motsatta könet ökar i takt med elevens ålder. Detta borde i min studie ge ett högre värde på 

antalet interaktioner med pojkar, eftersom jag hade betydligt fler kvinnliga lärare. Men den 

manlige läraren verkar i denna studie bidra mer än de kvinnliga till antalet interaktioner med 

flickor och längden på dessa interaktioner. Jag har för få lärare i min studie för att analysera 

detta, men som sagt var så kunde man vid en större studie ta hänsyn till denna faktor. Jag tror 
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dock att den enskilt största faktorn för vilken strategi läraren väljer är hur duktig eleven 

upplevs vara i matematik. Det kan naturligtvis vara nödvändigt att välja olika strategier när 

man hjälper elever som ligger på olika kunskapsnivåer, men det skulle vara intressant att 

undersöka om lärarna genom sin hjälp verkligen ger elever som kämpar för att nå godkänt 

samma möjligheter och förutsättningar som de elever som presterar MVG på proven.  Det 

skulle även vara intressant att försöka undersöka om det finns kopplingar mellan hjälpen 

eleverna får och i vilken uträckning de sen söker vidare till universitetets kurser i matematik.  

 

I min studie försökte jag bland annat titta på om lärarens agerande förstärker eller motverkar 

de olika genussymboler som eleverna, enligt Sumpters resultat, är tillskrivna. Många gånger 

känns det dock som att det är elevens beteende som styr lärarens agerande och att eleven ofta 

agerar i linje med de symboler och egenskaper som de är tillskrivna. Därför tror jag att det 

skulle vara intressant att göra denna studie i lägre åldrar, eleverna borde då vara mindre 

påverkade av vuxenvärlden och deras agerande är då kanske mer könsneutralt?  

 

Eftersom jag i denna studie i stor utsträckning utgår ifrån Sumpters resultat så skulle det vara 

bra att komplettera observationerna med samma typ av ‖case‖ som användes i hennes studie. 

På det sättet skulle man få en uppfattning om lärarna som deltar i studien på liknade sätt 

tillskriver könen de olika egenskaperna och symbolerna.  
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7 Bilaga 1 

 

Lärare: Klassen består av 
 

Observatör 
 

Övrigt 
 Datum: 

   Klass:  
   

 
Tid 

                 Lärarens strategi Pojke/Flicka 
                 

                   Miniräknare 
                  Standard metod (algoritm) 
                  Exempel 
                  Testa/utforska 
                  Tänka efter/reflektera 
                  Lotsande frågor 
                  

                   Vem visar sina tankegångar? 
                 Läraren (Läraren har ordet)  

                  Eleven (Öppna frågor) 
                  

                   Bekräftar läraren? 
                 Ja. Läraren ställer en fråga 

                  Ja. Eleven ställer en fråga 
                  Ja. Utan frågor 
                  Nej 
                  

                   Tid när läraren går därifrån 
                  


