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Sammanfattning 
Denna studie undersöker hur mellanstadieelever i en mindre stad uppfattar hur 

talutrymmet ser ut i den senare delen av mellanstadiet, mellan de olika könen 

men även mellan de två närbesläktade ämnena matematik och de 

naturvetenskapliga ämnena (som i mellanstadiet ses som ett ämne och kommer 

här i studien benämnas som No). Studiens forskningsfrågor berör hur eleverna 

uppfattar att taltiden fördelas och även specifikt i vilket ämne av matematik och 

No som de anser att de har störst taltid.  

 

Studien har genomförts med elever från sex olika klasser, tre av dessa klasser 

från årkurs sex och tre klasser från årkurs fem. Empirin i denna studie är 

kvantitativ och är inhämtad med hjälp av enkäter som skrivits med hjälp av Ipad 

eller papperskopior. Med hjälp av den kvantitativa metoden fick studien 

möjlighet att få in ett större underlag, totalt var det 107 elever som deltog i 

studien. 

 

Resultatet av studien visar att eleverna som medverkat uppfattar taltiden i 

matematikklassrummen som likvärdig mellan könen och att det inte är något av 

könen som utmärker sig. Resultatet visar också på att flickor i högre grad än 

pojkar anser sig ha ett större talutrymme i de naturorienterande ämnena jämfört 

med i ämnet matematik.    

 

Nyckelord: Talutrymme, Genus, Matematik, Elevperspektiv, Interaktion,  
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 Inledning  
I vårt kommande yrke som lärare kommer vi att möta barn som redan från den 

stund deras föräldrar fick reda på att de väntade barn placerats i olika fack. Den 

vanligaste frågan nyblivna föräldrar får är ”Vad blev det, en pojke eller en 

flicka?”, detta för att omgivningen vill veta hur de skall förhålla sig gentemot 

barnet. Det skiljer sig nämligen beroende på vilket kön barnet har och barnet 

hamnar därmed direkt i en könsroll. Det finns förutfattade meningar för hur en 

pojke skall bete sig gentemot hur en flicka ska uppföra sig. Pojkar ses som 

stökiga, högljudda och tar stor plats medan flickor skall vara tysta och 

arbetsamma. (Carlsson, 1985). 

 

Vi lever i ett samhälle med könsskillnader, så har det alltid varit, kvinnor har 

inte alltid haft rösträtt, de har ofta lägre lön än männen och de har historiskt sett 

inte haft samma möjligheter till utbildning. Men detta är något som har och 

håller på att förändras. Även skolan följer med i denna utveckling, från förr då 

det var skilda klasser för flickor och pojkar till nu då vi konstant arbetar mot 

jämställdhet och allas rätt till utbildning och utveckling.   

 

I vår undervisning kommer vi att möta socialt konstruerade köns- och 

maktstrukturer och behöver därmed bedriva en undervisning som inte följer det 

traditionella könsmönstret. Det ingår i vårt arbete som lärare i 

skolverksamheten att ge barnen en likvärdig utbildning och att alla barn skall få 

lika stort utrymme (Skolverket, 2011). Då det ingår i uppdraget som lärare att 

elever skall få lika stort utrymme och då även talutrymme bidrar studien till en 

förståelse kring hur elever upplever att detta talutrymme är fördelat. Fokus på 

studien ligger därmed på hur eleverna uppfattar det och inte om det finns någon 

skillnad mellan uppfattningen och verkligheten. Förhoppningen är att detta ger 

personal som arbetar inom verksamheten en inblick i hur eleverna uppfattar 

könsskillnaderna då det gäller talutrymme i matematikklassrummet.  

 

Tidigare forskning inom fältet har berört hur taltid, interaktion och jämställdhet 

ser ut i klassrum. Jag har även tagit del av forskning som belyser detta under 

ämnet matematik. Förhoppningen är att denna studie skall bidra till den 

samlade bilden av taltid i matematikklassrum utifrån ett elevperspektiv där 

studien undersöker hur eleverna uppfattar taltiden i matematikklassrummet. 
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 Bakgrund 
Denna bakgrund har ambitionen att ge en redogörelse för tidigare forskning 

som är av betydelse för min undersökning. Sålunda behandlas här tidigare 

forskning kring genusfrågor och jämställdhet, till viss del kopplat till matematik 

och No.  

 

Definition av begrepp 
Genus: Genus är det begrepp som används för att beskriva det sociala, 

kulturella och historiskt föränderliga då man talar om vad det är att vara man 

eller kvinna (Genusfokus, 2016, 16 oktober). 

 

Jämställdhet: Begreppet jämställdhet innebär att män och kvinnor har samma 

rättigheter, skyldigheter och möjligheter i livet, det vill säga att man har en jämn 

fördelning av makt, inflytande, lika villkor och att man även har samma 

möjligheter till att vara ekonomiskt oberoende (Nationalencyklopedin [NE], 

2016).     

 

Talutrymme: Med talutrymme menas här det utrymme som elever känner att 

de kan nyttja för att framföra åsikter och frågor. Det vill säga en interaktion 

mellan lärare och elev.  

 

Lärar-elev interaktion: Samspel mellan lärare och elev. En del i undervisningen 

där elever kan använda talutrymmet för att uttrycka tankar och även ställa 

frågor.  

 

Skolans styrdokument 
Under övergripande mål och riktlinjer gällande elevernas ansvar och inflytande 

i läroplanen kan man läsa att ”läraren ska verka för att flickor och pojkar ska få 

ett lika stort inflytande över och utrymme i undervisningen” (Skolverket, 2011). 

I denna studie undersöks om denna riktlinje överensstämmer med den 

uppfattning som eleverna har.  

 

Genus och jämställdhet i skolan 
Jämställdhet är ett begrepp som det finns åtskilliga uppfattningar om. Vissa 

talar om vem som städar hemma och vem som byter däck på bilen, andra om 

löneskillnader mellan män och kvinnor och en del om betygsskillnader eller 

talutrymme mellan pojkar och flickor i skolan. ”Jämställdhet är närbesläktat 

med jämlikhet. Medan jämlikhet rör alla människors lika värde är jämställdhet 

emellertid förbehållet förhållandet mellan könen” (NE, 2016). 

 

Utvärderingen Att bli medveten och förändra sitt förhållningssätt författad av Gun-

Marie Frånberg genomfördes vårterminen 2010 på uppdrag av Delegationen för 

jämställdhet i skolan (DEJA) (Frånberg, 2010). Empirin är i form av webbenkäter 

som riktats till skolchefer och skolledare i olika kommuner. Den består även av 

32 redovisade projekt om jämställdhet och olika skolprojekt som Sveriges 

Kommuner och Landsting finansierat.  

http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/j%C3%A4mlikhet
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Frånberg skriver att pojkar i skolan får lära sig att de har rätten att komma till 

tals före flickor. De får även uppfattningen att deras problem är viktigare än 

flickors. Detta visas exempelvis i klassrummet då pojkar tar upp två tredjedelar 

av taltiden i klassrummet och att läraren ofta avbryter sin aktivitet med flickorna 

för att en pojke behöver hjälp. Frånberg skriver vidare om hur pojkar och flickor 

tränas och ses i olika roller. Pojkarna tränas i egenskaper som ledarskap, 

initiativförmåga och självständighet medan flickorna läser av att deras roll är att 

vara snälla och lydiga och de tränas i parrelationer, hänsyn, kompromissteknik 

och språkhantering (Frånberg, 2010). 

 

Inom skola och utbildning skall könstereotypa genusmönster brytas, skolan ska 

även aktivt motverka genussocialiseringen. Enligt Frånberg ställs stora krav på 

alla pedagoger och nyckeln för att lyckas med detta är utbildning och 

kompetenshöjande insatser. De maktstrukturer som finns i samhället är inte 

alltid lätt att identifiera, detta är dock något som skolor och arbetslag behöver 

göra i sin närmiljö innan de aktivt ska försöka bryta de genusskapande mönster 

som finns. Något som även framhävs är vikten av att besitta kunskap om hur 

det egna förhållningssättet påverkar andra människors självuppfattning 

(Frånberg, 2010), 

 

Vidare skriver Frånberg om vikten av att undervisa genusmedvetet ”Om 

undervisningen är stereotypsförstärkande bidrar den till att upprätthålla 

könsmyter om exempelvis femininitet som passiv och maskulinitet som aktiv” 

(Frånberg, 2010, 58). Det är viktigt att man i sin undervisning undersöker och 

problematiserar socialt konstruerade köns- och maktstrukturer samt bedriver en 

undervisning som arbetar för att bryta traditionella könsmönster. ”Genom att 

utgå från ett genusperspektiv i undervisningen kan skolan bidra till att främja 

ett mer jämställt samhälle” (Frånberg, 2010, 16).  

 

Ett av diskrimineringslagens krav är att en likabehandlingsplan skall upprättas 

för varje enskild verksamhet (Diskrimineringslagen, 2008:567). Här skall det 

finnas en kartläggning, tydliga mål och konkreta åtgärder som följs upp 

dagligen. Likabehandlingsplanen är ett aktivt arbete kring jämställdhet och 

genus som motverkar könsdiskriminering, sexuella trakasserier och trakasserier 

på grund av kön (Frånberg, 2010). Utredningen nämner kortsiktiga insatser 

vilket i sin tur innebär att man gör kortsiktiga mål istället för att fokusera på att 

ändra förhållningssättet helt. En risk som Frånberg bedömer är att kortsiktiga 

insatser påbörjas, avslutas, och sedan återgår verksamheten till ”det vanliga” 

igen. Det betyder i sin tur att en kortsiktig insats i exempelvis genusarbete inte 

ger några synbara effekter eller förändringar. Ofta infinner sig en trygghet i det 

som är känt sedan tidigare viket ofta gör det önskvärt att återgå till gamla 

rutiner. Detta gäller såväl barn som vuxna, pojkar som flickor. Är det så att 

flickor vanligtvis har mindre taltid i klassrummet kan de känna sig utpekade 

om de ges mer uppmärksamhet och pojkar som plötsligt får mindre taltid som 

är van vid motsatsen kan känna sig orättvist behandlade (Frånberg, 2010).   
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Lärare kan tycka att det är besvärande att förändra det som tidigare fungerat 

bra i klassrummet. Därför är kortsiktiga insatser oftast inte framgångsrika. De 

tidigare inlärningarna kommer inte att förkastas utan att bestå och därför är det 

viktigt att arbeta gentemot att långsiktigt förändra värderingar och 

förhållningssätt hos personal som möter barn och ungdomar i år 1–16 

verksamheterna. Att personal såväl som föräldrar får kunskaper om hur kön 

skapas och vilka förväntningar elever har på sig (Frånberg, 2010). 

 

Utvärderingen talar vidare om en förändring, en förändring rörande utbildning 

och jämställdhetsarbete. För att utvecklas inom detta område krävs det 

vidareutveckling och kunskap kring genusarbete som sedan kan bedrivas inom 

verksamheten, detta då rapporten tydligt tar upp att lärare har svårt att gå ifrån 

vanor och gamla invanda spår (Frånberg, 2010).  

 

Uppfattningen som Frånberg visar ovan att pojkar lär sig att de har rätten att 

komma till tals före flickor kan studeras vidare med hjälp av Harriet Bjerrum 

Nielsens och Monica Rudberg (1991) bok Historien om flickor och pojkar, 

könssocialisation i ett utvecklingspsykologiskt perspektiv. Här visas det genom en 

klassrumsobservation att flickorna framstår som tysta och arbetsamma, de är 

duktiga på att läsa och lyssna och räcker alltid upp handen. Som en konsekvens 

av detta är det mest upprepningar om vad som redan sagts då flickorna får tala. 

När flickor väl får frågan så talar de tyst och läraren behöver ofta be dem att 

upprepa svaret, flickorna ses som passiva under diskussionerna och viskar 

hellre med varandra, städar i sin väska eller flätar håret på varandra. Pojkar 

däremot ses som motsatsen, de är ivriga i klassrumsdiskussionerna. De ses som 

otåliga och kommer nästan aldrig ihåg att räcka upp handen utan talar rakt ut. 

Under mer strukturerade aktiviteter är flickorna åter igen intresserade av att 

vara aktiva (Nielsen & Rudberg, 1991). Det finns forskning som stödjer det 

faktum att pojkars interaktion med lärare är större än flickors såväl som att det 

är troligt att det är just pojkar som initierar kontakt med lärarna, antingen för att 

ställa frågor eller för att svara på dem. 

 

Författarna jämför deras eget resultat med tidigare studier som gjorts av 

Wernersson (1997) & Einarsson (1981) och anser att de alla har fått samma bild 

av fördelningen mellan könen. Vidare nämner de även att lärarna vänder sig till 

såväl flickor som pojkar under lektionerna men att pojkar får mer 

uppmärksamhet då de själva är så aktiva. De beskriver även det typiska 

samtalsmönstret som är att läraren ställer en fråga varpå att en flicka räcker upp 

handen och svarar, därefter inflickar en pojke med en kommentar som leder till 

att läraren och pojken samtalar fram tills dess att läraren ställer en ny fråga.  

 

Pojkars taltid i klassrummet ser annorlunda ut än flickors även då ordet är fritt. 

Pojkars berättelser är ofta dramatiska, överraskande och skall imponera, 

responsen från läraren är större och de får ofta följdfrågor kopplat till vad som 

sagts. Flickors berättelser är annorlunda och handlar ofta om personliga 

upplevelser och får en kort respons från lärare som är vänlig men som även 

avslutar samtalet (Nielsen & Rudberg, 1991). Denna syn på flickor och pojkar 

bekräftas återigen av Kajsa Svaleryd (2003) i boken Genuspedagogik: en tanke- och 
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handlingsbok för arbete med barn och unga. Även här beskrivs en bild av att pojkar 

har mer bråttom och att det finns en oro över att pojkar ska ställa till med besvär 

om de inte får omedelbar uppmärksamhet. Därmed får de tillåtelse att ha 

huvudrollen i klassrummet, att de får spinga omkring, avbryta och tränga sig 

före medan flickorna skall sitta still och lyssna. Genom att de vuxna tillmötesgår 

och genast vill tillfredsställa pojkarnas behov signalerar de även att pojkarna har 

makt, och flickorna får signaler om att de kommer i andra hand samt att de inte 

är lika viktiga. Genom detta förstärks bilden, genuskontraktet, som innebär att 

män och pojkar ges mer makt än flickor och kvinnor (Svaleryd, 2003). Svaleryd 

skriver vidare att brist på jämställdhet och stereotypa könsnormer i skolan 

sällan uppfattas som någonting negativt, detta då de har blivit så vanliga och 

självklara för oss att de har normaliserats. 

 

 

Matematik - ett mansdominerat ämne? 
Matematik har sedan långt tillbaka endast varit tillgängligt för män och ses 

faktiskt än idag som ett mansdominerat ämne. De flesta platser på olika kurser 

i matematik upptas av män och kvinnor är en minoritet (Statistiska centralbyrån, 

2008). Detta har däremot inget att göra med att kvinnor inte uppnår betygen 

som krävs eller på urvalsmetoder då kvinnor och män presterar liknande 

resultat i såväl skolämnet som i grundutbildningen vid högskolan (Brandell, 

2005) Även i internationella jämförelser i exempelvis PISA och TIMSS visar att 

försprånget som pojkar tidigare haft gentemot flickor har minskat eller till och 

med försvunnit (Brandell, 2013 & PISA 2013). Projektet GeMa (Gender and 

Mathematics) undersökte hur elever i svenska grund- och gymnasieskolan 

uppfattar matematiken, om det uppfattades som en manlig, kvinnlig eller 

könsneutral domän. Detta för att om många elever betraktade matematik som 

en manlig domän kanske detta kunde vara en delförklaring till den 

snedfördelning som sågs på högskolan (Brandell 2005). Resultaten i studien 

visar på att matematik betraktas som en manlig domän, det är även män som 

anser att matematikämnet har en högre status än övriga ämnen.  

 

GeMa-projektets resultat visar med hjälp av intervjuer att ”eleverna anser att 

kvinnor mer än män vill eller vågar uttrycka oro eller osäkerhet” (Brandell, 2005, 

77). I och med det kan en bild av att kvinnor är osäkra kring ämnet matematik 

uppstå även fast män kan ha samma grad av oro eller osäkerhet.  

 

Interaktionens kvalité och elevers kön kontra motivation 
inom ämnet matematik 
Rimm-Kaufman, Baroody, Larsen, Curby & Abry (2015) undersöker i en studie 

lärare – elev interaktioners kvalité tillsammans med elevers engagemang i 

matematikklassrum, specifikt i årskurs 5. Undersökningen försöker ta reda på 

om kvalitén i lärare – elev interaktionen relaterar till att engagemanget är olika 

hos pojkar och flickor. Den viktigaste slutsatsen som kunde göras var, och 

kunde kopplas till såväl engagemang som kvalitén på interaktionen mellan 

lärare och elev, att ju mer organiserad läraren och klassrummet är relaterar till 

desto högre nivåer av engagemang.  
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Rimm-Kaufman m.fl. skriver om lärare-elev interaktioner. Lärare med goda och 

bra interaktioner med sina studenter ger också märkbara effekter då det 

kommer till elevers resultat i ämnet matematik.  Lärare-elev interaktioner är 

formbara funktioner i klassrumsmiljö och är något som har varit i fokus för 

nationella insatser i Kanada för att öka elevers prestationer inom ämnet 

matematik (Rimm-Kaufman m.fl. 2015). 

 

Även studenters kön har kopplats till motivationen och engagemanget. Pojkar 

visar lägre nivåer av engagemang än flickor i låg- och mellanstadiet men det är 

inte direkt sammankopplat till ämnet matematik. I just matematik är perioden i 

femte klass en viktig tid för att jämföra engagemanget hos flickor och pojkar då 

det markerar en brytpunkt för prestationer. Från förskola till femte klass finns 

det prestationsskillnader mellan könen där pojkar visar på en större prestation 

och utveckling än flickor, detta till skillnad från andra ämnen som nämnts ovan. 

I högstadiet är det den omvända situationen och flickornas resultat blir bättre 

än pojkarnas (Rimm-Kaufman m.fl. 2015).   

 

Något som lyfts är att studerande med lärare som visar värme, omtanke och 

lyhördhet gentemot sina elever, jobbade hårt på lektionerna, tyckte det var roligt 

samtidigt som de gärna delade sina idéer och tankar kring matematik till sina 

klasskompisar (Rimm-Kaufman m.fl. 2015). 

 

Interaktion mellan lärare och elev i naturvetenskapliga 
ämnen 
I Nina Eliasson, Helene Sørensen & Karl Göran Karlssons (2016) artikel Teacher–

student interaction in contemporary science classrooms: is participation still a question 

of gender? får vi en inblick i hur det ser ut då det gäller talutrymmen och 

interaktionen mellan lärare och elev i naturvetenskapliga klassrum.  

På samma sätt som i Frånbergs (2010) utvärdering så uppmärksammas i denna 

artikel att pojkar har mer taltid i klassrummen än flickor. Eliasson m.fl. menar 

att pojkar i just klasser som arbetar med naturvetenskapliga ämnen, som de har 

fokuserat sin artikel på, i större utsträckning har utrymme för interaktion än vad 

flickorna har (Eliasson m.fl. 2016).  

 

Eliasson m.fl. har empiri som utgår från ett videoinspelat material bestående av 

verbal kommunikation, det vill säga interaktioner. De beskriver hur 

interaktionerna visar på en fördelning av lärar-elev interaktion som följer 

samma mönster som på 1980-talet (Eliasson m.fl. 2016).  

 

Öhrn (2002) fastställer i en översikt gällande svensk och nordisk forskning att 

de tydliga könsmönster där pojkar dominerar klassrumsinteraktionen som 

presenterades på 1980-talet modifierats av senare studier. Forskningsresultaten 

i senare studier visar på mer variationer mellan olika klasser men också att 

variationer finns inom klasserna. Det innebär bland annat att eventuella 

dominansmönster kan se olika ut i olika klasser och att det inom klasserna kan 

vara en mindre grupp av elever som ger upphov de strukturer som återfinns. 
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Öhrn menar att det är svårt att utifrån hittills genomförd nordisk forskning dra 

några generella slutsatser om dominansmönster mer än att konstatera att 

variation råder då de studier som gjorts dels är för få till antalet, dels haft skilda 

fokus för vad som undersökts. 

 

Bailey (1993) refererar till flera studier där det framkommit att pojkar förvisso 

generellt dominerar klassrumsinteraktionen men att det är några få pojkar som 

står för en stor del av den totala klassrumsinteraktionen.  

 

Även könsfördelningen av taltiden i naturvetenskapliga klassrum följer gamla 

mönster. Är det en manlig lärare så får nämligen pojkar större delen av 

talutrymmet enligt artikeln. Skulle det däremot vara en kvinnlig lärare så är det 

ungefär lika troligt att det var flickor som pojkar som får frågan. Studien visar 

att dessa gamla mönster gäller även i dagens skola. Vidare förklarar artikeln att 

flera studier visar att lärare värdesätter pojkars erfarenheter mer och behandlar 

dem mer gynnsamt i klassrummen än motsvarande flickors (Eliasson m.fl. 

2016).  

 

När Eliasson m.fl. undersöker individuell kontakt, visar det sig att lärare har 

kontakt 60% med pojkar – 40% med flickor. Detta gällde för såväl all interaktion 

som skedde som för interaktion som hade med det naturvetenskapliga ämnet 

att göra (Eliasson m.fl. 2016). Inom all interaktion räknar man in instruktioner, 

tillvägagångssätt och även allmänt prat utan anknytning till lektionen (Eliasson 

m.fl 2016). 

 

Sammanfattningsvis har forskningen ovan visat på att pojkar och flickor har 

olika stort utrymme i klassrummet, via observationer har det visat sig att 

pojkarnas talutrymme är större än flickors. Forskning visar även på att 

matematik ses som ett mansdominerat ämne. Då matematik och No är ämnen 

som traditionellt sett uppfattas som manliga domäner så är studier kring 

jämställdhet i klassrummet i dessa ämnen intressant ur ett genusperspektiv.  
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 Syfte 
Syftet med denna studie är att kartlägga hur mellanstadieelever i årkurs 5 & 6 

uppfattar att talutrymmet är fördelat i ämnet matematik samt om de upplever 

en skillnad gentemot ämnet No.  

Meningen med denna studie är inte att försöka förklara vad som är det 

”normala” mönstret, målet med studien är att kunna delge hur taltid i 

matematik uppfattas ur ett elevperspektiv. Detta då det är lärarens uppgift att 

se till att det är jämställt i klassrummet och därmed även lärarens skyldighet att 

undersöka hur elever uppfattar det.  

 

Frågeställningar 

 Anser elever i årskurserna 5 & 6 att de har likvärdig taltid som övriga 

elever i deras klass?   

 Anser elever i årskurserna 5 & 6 att det finns någon skillnad mellan 

flickors och pojkars talutrymme? 

 Anser eleverna att taltiden skiljer sig mellan ämnena Ma/No?  
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 Metod 
Nedan följer en beskrivning av den metod som används för att besvara 

frågeställningarna samt information om deltagarna. Här beskrivs även 

utförandet och avgränsningar. 

 

Urval 
Enkäten är gjord med sex klasser, tre olika klasser som går i årskurs fem och tre 

klasser i årkurs sex. Studien har genomförts i skolor som finns i en mellanstor 

stad. Genomförandet består av fysiska besök där enkäterna genomförts 

individuellt i helklass. Detta för att få tillbaka ett större underlag. Elever från 

såväl årskurs 5 och 6 valdes för att för att få ett större underlag. De fysiska 

besöken såväl som valet av elever är därmed till ett bekvämlighetsurval.  

 

Deltagare 
Alla tre klasser hade såväl manliga som kvinnliga handledare och lärare och 

bestod inte av en jämn fördelning mellan könen. Här benämns de olika klasserna 

som 5.1, 5.2 och 5.3 för att beskriva de olika klasserna, samma benämning 

kommer sedan att användas för åk 6. Klass 5.1 bestod av 26 elever (11 flickor och 

15 pojkar), 5.2 bestod av 23 elever (12 flickor och 11 pojkar) och 5.3 bestod av 12 

elever (8 flickor och 4 pojkar). 

6.1 bestod av 26 elever (10 flickor och 16 pojkar), 6.2 bestod av 24 elever (9 flickor 

och 15 pojkar) och 6.3 bestod av 26 elever (11 flickor och 15 pojkar). Det var 54 

elever totalt som gick i åk 5 och 53 elever från åk 6. Totalt 57 pojkar och 50 flickor 

deltog. 

 

Det var 23 elever från åk 6 och 7 elever från åk 5 som antingen valde att inte 

delta i undersökningen eller som var frånvarande från lektionen och därmed 

inte deltog. Information kring könsfördelningen på de som inte deltog finns inte, 

detta kan i sin tur sänka validiteten på studien. Om de 23 elever som inte deltog 

från åk 6 endast var flickor så kan det påverka resultatet. Resultatet skulle kunna 

påverkas ifall att de 23 elever som inte deltog svarade väldigt olika än de övriga 

i studien. Skulle exempelvis de 23 eleverna svara att de ej ansåg att det var 

jämställt, eller att alla ansåg till hög grad att flickorna hade störst taltid skulle 

studien få ett annat resultat än i dagsläget.    

 

 

Val av datainsamlingsmetod 
För att besvara frågeställningarna behövde studien undersöka hur elever 

uppfattar att taltiden fördelas mellan könen i undervisningen, det är även 

intressant att ta reda på om eleverna ansåg att det fanns en skillnad mellan 

ämnena Ma & No. För att besvara denna frågeställning behövde eleverna få 

möjligheten att ge sin åsikt enskilt. För att få in många svar föll det sig naturligt 

att datainsamlingsmetoden blev en enkät som är en kvantitativ metod. En 

kvantitativ metod använder statistiska och kvantifierbara resultat. Fördelarna 

med en kvantitativ undersökning är att eleverna fick tid till att tänka efter innan 

de svarade till skillnad mot exempelvis en intervju där svaren oftast kommer 
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direkt. Man känner sig mer anonym och därför är det lättare att få svar på 

känsliga frågor jämfört med andra metoder. Ytterligare och kanske den största 

fördelen med enkäter är att den når många och alla får samma frågor (Bylund, 

1991). 

 

Min empiri har således bestått av enkätsvar från en enkät med elva frågor. Alla 

frågor berör på olika vis taltiden i matematikklassrum, utöver en fråga som 

berör ämnet NO.  

 

Att studien gjorts i ett litet geografiskt område är också en faktor som man måste 

beakta och som kan påverka resultatet. 

 

Formulering av enkätfrågor 
Formuleringen av enkätfrågorna gjordes i samråd med en handledare. Flera 

frågor skulle belysa samma ämne för att eleverna skulle vara tvungna att ta 

ställning till varje fråga. I början på enkäten fick eleverna kryssa i vilket kön de 

har samt om de gick i årkurs 5 eller 6. Därefter följde enkätfrågorna där eleverna 

hade fyra svarsalternativ, eleverna skulle kryssa i en ruta per fråga. 

Svarsalternativen bestod av 1= stämmer inte, 2, 3 & 4-stämmer helt (bilaga 2). 

Enligt Elisabeth Bylund (1991), författare till boken Enkäter- ett hjälpmedel finns 

det egentligen bara två viktiga krav att ställa på de frågor man har med i sin 

enkät, de skall vara begripliga för dem som ska besvara frågorna och de ska ge 

svar på det man vill ha svar på.  Det var väsentligt för studien att motivera de 

som skulle besvara frågorna så att så många som möjligt skulle vilja delta. För 

att göra detta var det viktigt att; enkelt och tydligt beskriva syftet med 

undersökningen, tala om hur viktig deras medverkan var, övertyga dem om att 

de svarade anonymt utöver information om kön och informera om vem som 

praktiskt genomförde undersökningen. (Bylund, 1991) 

 

Enkätens genomförande 
Innan arbetet med enkäterna började skickades ett föräldramedgivande (bilaga 

1) ut till föräldrarna, detta på grund av att eleverna är under 18 år och för att 

följa de Forskningsetiska principerna (Forskningsetiska principer, 2002). I 

föräldramedgivandet informeras föräldrarna om vad det självständiga arbetet 

handlar om och de får även information om den diskretion som används vid 

forskningsarbeten. Efter detta besöktes klasserna under en lektion och enkäten 

genomfördes på två olika vis beroende på vilken skola det var. Det första sättet 

var med hjälp av elev-Ipads, vissa av de sex klasserna har fått en egen Ipad att 

använda under skolgången. I dessa klasser skrevs internetlänken till enkäten 

upp på tavlan och eleverna fick därmed skriva in sina svar direkt i enkäten. De 

övriga klasserna fick en utskriven version av enkäten som sedan skrevs in i 

efterhand. Oavsett tillvägagångssätt så började insamlingen med en gemensam 

genomgång där syftet med enkäten presenterades, att den var helt frivillig och 

att man fick avbryta när man ville om man inte ville delta. Detta gjordes i 

enlighet med de forskningsetiska principer som förklaras nedan. Enkäten tog ca 

5 minuter att fylla i. 
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Bearbetning och analys 
Vid utförandet av enkäterna och även för att läsa av resultatet användes Google 

Forms. Efter insamlingen av enkäterna fördes resultaten över manuellt för alla 

klasser utom för de två klasser som använde Ipads, deras resultat låg redan 

sparat på Google Forms. Data ifrån enkäterna fördes sedan in i programmet 

Excel. Excel användes för att kunna analysera på en djupare nivå. Här delades 

de upp efter kön och årskurs till att börja med för att vidare undersöka hur 

många som hade svarat 1 på första frågan, 2 på första frågan osv.  

 

Då eleverna hade möjlighet att välja från 1-instämmer inte till 4-instämmer helt 

fick studien i slutändan ett totalvärde för hela klassen såväl som för de olika 

könen inom klassen. Med hjälp av detta kunde medelvärdet räknas ut för hela 

klassen. För att sedan räkna ut medelvärdet för flickor/pojkar som deltog från 

respektive årskurs adderade jag totalsumman med hur många elever det var. 

Detta för att kunna göra jämförelser mellan könen och klasserna även om antalet 

elever och proportionerna flickor/pojkar ändrades mellan observationerna.  

 

Reliabilitet & validitet 
När man gör en studie måste man fråga sig om undersökningen mäter det den 

ska? Och skulle undersökningen kunna göras igen med samma resultat. Detta 

är validitet & reliabilitet, validiteten hänvisar till resultatets giltighet och att den 

just mäter det som ska mätas (Kvale, 1997). I den här studien bedöms validiteten 

att vara tillräcklig, men skulle kunna utvecklas med mer frågor som hänvisar till 

frågeställningen ”Anser eleverna att taltiden skiljer sig mellan ämnena 

Ma/No?”. Validiteten skulle även kunna öka med hjälp av att ändra frågorna i 

enkäten så att endast ett begrepp per kön används. 

 

Reliabiliteten refererar till om studien är tillförlitlig och om samma svar skulle 

ges vid upprepade mätningar (Kvale, 1997).  Vid upprepade enkättillfällen med 

samma elever och samma frågor är det mycket troligt att det skulle bli samma 

svar, detta då studien använde just enkäter. Vid användandet av enkät så 

minskar eventuell påverkan av exempelvis en intervjuare då frågorna ställs på 

samma vis till alla elever utan en viss betoning. 

 

Forskningsetiska principer 
Forskningsetiska principer inom humanistisk – samhällsvetenskaplig forskning 

kan delas in i fyra allmänna krav som skall uppfyllas i en forskning. Dessa krav 

är; Informationskravet, Samtyckeskravet, Konfidentialitetskravet och 

Nyttjandekravet (Forskningsetiska principer, 2002). I denna studie har dessa 

tillgodosetts då föräldrarna blev informerade med hjälp av 

föräldramedgivandet (bilaga 1) som skickades ut och eleverna genom en 

muntlig information innan enkäten gjordes (Forskningsetiska principer, 2002). 

 

Informationskravet innebär att forskaren ska informera de berörda personerna om 

forskningsuppgiftens syfte samt vilka villkor som gäller för deras medverkan. 

De ska även få information om att deras medverkan är frivillig och att de när 

som helst kan avbryta sin medverkan. De berörda ska även informeras om 
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enkätens/undersökningens olika inslag som kan påverka 

undersökningspersonens villighet till att 

medverka i undersökningen.  

 

Samtyckeskravet innebär att forskaren skall inhämta uppgiftslämnares och 

undersökningsdeltagares samtycke. I vissa fall bör samtycke dessutom 

inhämtas från förälder/vårdnadshavare (t.ex. om de undersökta är under 15 år 

och undersökningen är av etiskt känslig karaktär). 

 

Konfidentialitetskravet innebär att undersökningspersonerna skall ges största 

möjliga konfidentialitet, det vill säga att studenterna/ de som undersöks inte ska 

kunna identifieras i materialet. 

 

Nyttjandekravet innebär att insamlade uppgifter om enskilda personer endast får 

användas för forskningsändamål. Uppgifterna får inte heller användas i 

kommersiellt nyttjande eller andra icke vetenskapliga syften. 
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 Resultat  
 

Under denna resultatdel kommer en genomgång av de svar som framkom av 

enkäterna. Mina frågeställningar kommer här att användas som rubriker för att 

tydliggöra kopplingen mellan enkätsvaren och frågeställningarna.  

Enkätfrågorna var:  
 

1. Jag anser att jag har lika mycket taltid som övriga elever under 

matematikundervisningen 

2. Jag anser att jag har mer taltid än övriga elever under matematikundervisningen 

3. Jag anser att jag har mindre taltid än övriga elever under 

matematikundervisningen 

4. Jag anser att killar har mer taltid än tjejer under matematikundervisningen 

5. Jag anser att tjejer har mer taltid än killar under matematikundervisningen 

6. Jag anser att jag har mer taltid i ämnet matematik än i ämnet NO 

7. Flickor talar oftare än pojkar under matematikundervisningen 

8. Pojkar talar oftare än flickor under matematikundervisningen 

9. Har du mer taltid än andra pojkar/flickor under matematikundervisningen? 
 

 

Diagram 1. Medelvärdet på alla svar från flickor och pojkar i årskurs 5 & 6. 
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Anser elever i årskurserna 5 & 6 att de har likvärdig taltid 
som de övriga i deras klass?   
 

Då vi ser till fråga ett som handlar om hur eleverna uppfattar sin taltid fördelat 

med andra elever ser vi att såväl pojkar som flickor anser att det är likvärdig 

taltid under matematiklektionerna. Alla elever oavsett kön eller årskurs hamnar 

på ett medelvärde kring 3, vilket i sin tur betyder att alla faktiskt anser att de har 

likvärdig taltid. Då 2,5 är mitten av en skala på 1–4 innebär det att just svaret 2,5 

är ganska intetsägande. Är däremot resultatet över respektive under 2,5 kan ett 

resultat utläsas. På fråga 1 ligger medelvärdet på 3 enligt alla klasser och därmed 

kan studien visa på att eleverna anser att de har likvärdig taltid som övriga 

elever i klassen.    

Pojkar uppfattar i något högre grad än flickor att de har lika mycket taltid som 

övriga elever, detta gäller såväl eleverna i åk 5 som i åk 6.  Av diagram 1 kan det 

även utläsas att eleverna överlag inte anser att de har varken mer eller mindre 

taltid än andra elever med hänvisning till fråga 2 & 3.  Alla svar visar på ett 

medelvärde som i ligger under 2,5. På fråga två har alla elever medelvärde på 

ca 1,5 & medelvärdet på fråga 3 är: Flickor åk 5 = 2,1. Flickor åk 6 =1,6. Pojkar åk 

5= 1,6. Pojkar åk 6 =1,5. Genom detta kan det utläsas att eleverna inte anser att 

påståendena stämmer. 

 

Fråga nio behandlar frågan om eleverna anser att de har mer taltid än andra 

elever i klassen med samma kön, att frågan gällde att de endast skulle jämföra 

med samma kön förtydligades under presentationen av uppgiften. Här är 

resultatet på medelvärdet: Flickor åk 5 = 1,45. Flickor åk 6 =1,4. Pojkar åk 5= 1,8. 

Pojkar åk 6 =1,5). Precis som ovan ligger medelvärdet under 2,5 och kan därmed 

ses som att eleverna i samtliga klasser ej anser att de har större taltid än andra 

med samma kön.  

 

På alla svar gällande taltid är eleverna tydliga, de anser att de har likvärdig 

taltid.  
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Anser elever i årskurserna 5 & 6 att det finns någon 
skillnad mellan flickors och pojkars talutrymme? 
 

Diagram 2. Fördelning av svar med progressionen 1-stämmer inte till 4-stämmer helt. 

Gäller fråga 4, 5, 7 & 8.  

 

 

 
 

 
Fråga fyra och fem behandlade frågan om eleverna ansåg att pojkar eller flickor 

talade mest under matematiklektionerna. I diagram 2 redovisas hur eleverna 

svarade på fråga 4, 5, 7, & 8 samt hur många av eleverna som valde respektive 

svarsalternativ. Svarsalternativ 1 innebär att man inte anser att påståendet 

stämmer och sedan är det en progression till svarsalternativ 4 som innebär att 

eleverna anser att påståendet stämmer helt. Till skillnad mot Diagram 1 så visas 

här antalet svar, därmed måste antal vägas in och är därmed inte exakt 

jämförbart. Då det är 57 pojkar och 50 flickor som har svarat på enkäten så går 

det dock att utläsa mönster och se vilket alternativ som är mest förekommande.  

 

Fråga 4 behandlade om man ansåg att pojkar talade mest, och här var det 35 av 

pojkarna och 21 av flickorna som svarade 1-stämmer inte, 13 av pojkarna och 12 

av flickorna ansåg att position 2 gav en korrekt bild, 7 av pojkarna och 13 av 

flickorna kryssade i position 3 och 2 av pojkarna och 4 av flickorna som svarade 

4-stämmer helt.  
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Fråga 5 handlade om ifall flickor har mer taltid än pojkar, här var det 36 av 

pojkarna och 26 av flickorna som svarade 1-stämmer inte, 15 av pojkarna och 15 

av flickorna ansåg att position 2 gav en korrekt bild, 3 av pojkarna och 6 av 

flickorna kryssade i position 3 och 3 av pojkarna och 2 av flickorna som svarade 

4-stämmer helt. 

 

Fråga 7; Flickor talar oftare än pojkar på matematikundervisningen. här var det 

25 av pojkarna och 24 av flickorna som svarade 1-stämmer inte, 24 av pojkarna 

och 17 av flickorna ansåg att position 2 gav en korrekt bild, 5 av pojkarna och 6 

av flickorna kryssade i position 3 och 3 av pojkarna och 2 av flickorna som 

svarade 4-stämmer helt. 

 

Fråga 8 lyfter samma frågeställning fast med ombytta platser, pojkar talar oftare 

än flickor under matematikundervisningen. 20 av pojkarna och 15 av flickorna 

svarade 1-stämmer inte, 22 av pojkarna och 14 av flickorna ansåg att position 2 

gav en korrekt bild, 9 av pojkarna och 12 av flickorna kryssade i position 3 och 

6 av pojkarna och 9 av flickorna som svarade 4-stämmer helt.  

 

Anser eleverna att taltiden skiljer mellan ämnena Ma/No?  
 

Diagram 3. Fördelning av svar med progressionen 1-stämmer inte till 4-stämmer helt, 

Fråga 6 i enkäten. 

 

 
 

Denna frågeställning berör fråga 6 i enkäten. Resultaten visade på svar utan 

större tyngd. Som tidigare förtydligats i studien så är ett medelvärde runt 2,5 

intetsägande.  Medelvärdet för de olika årskurserna på fråga 6 enligt Diagram 

1; Flickor åk 5 = 2,29. Flickor åk 6 = 2,34. Pojkar åk 5 = 2,48. Pojkar åk 6 = 1,8. Det 

som kan utläsas av detta är då att eleverna inte anser något om att taltiden skiljer 

sig mellan ämnena Ma/No och till viss del att de anser att det inte stämmer. 

Pojkar i åk 6 får ett medelvärde på 1,8 vilket visar på att de i högst grad av de 

olika klasserna anser att det inte finns någon skillnad då det gället taltiden i 

ämnena Ma/No. I Diagram 3 visas hur många elever som valde 1-stämmer inte 

på frågan, hur många som valde 2, 3 respektive 4-stämmer helt. Även här finner 

vi resultat på att 1 & 2 är de svarsalternativ som oftast förekommer. 

16

8 2 48 5 7 77 9 7 48 5 4 6

1 2 3 4

Taltid Ma/No

Jag anser att jag har mer taltid i ämnet matematik än i ämnet NO. Killar åk 5

Jag anser att jag har mer taltid i ämnet matematik än i ämnet NO. Killar åk 6

Jag anser att jag har mer taltid i ämnet matematik än i ämnet NO. Tjejer åk 5

Jag anser att jag har mer taltid i ämnet matematik än i ämnet NO. Tjejer åk 6
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Diskussion 
 

Utgångspunkten och syftet med denna studie har varit att undersöka hur elever 

ser på taltiden i matematikklassrummet och hur de anser att taltiden fördelas 

mellan könen. Genom att lyfta fram elevers uppfattningar kring ämnet är målet 

att öka medvetenheten hos vuxna i skolverksamheten kring ämnet taltid i 

matematik. Mina frågor som jag ville ha besvarade var; anser eleverna att de har 

lika stor taltid som övriga elever, anser de att det finns en skillnad mellan könen 

& anser eleverna att det finns en skillnad mellan taltiden i ämnet matematik 

jämfört med de naturorienterande ämnena.  

 

I min bakgrund undersöktes vad som står i styrdokumenten angående taltid och 

hänvisade också till läroplanen där det står att ”läraren ska verka för att flickor 

och pojkar ska få ett lika stort inflytande över och utrymme i undervisningen” 

(Skolverket, 2011). Överensstämmer detta med elevernas syn gällande 

(tal)utrymme i skolan? Enligt min analys av de enkätsvar som samlades in så 

anser jag att eleverna uppfattar taltiden som övervägande likvärdig. Den 

uppfattningen kan eventuellt ha att göra med den normalisering av könsrollerna 

som uppstår i klassrummen. Mål sätts upp gentemot den ”normala flickan” och 

den ”normala pojken” som vidare leder det till att det sker en styrning kring vad 

som anses vara normalt. Eftersom normer är normaliserade oskrivna regler som 

kan anses vara det naturliga kan det vara så att eleverna uppfattar taltiden i 

matematik som likvärdig men att det i själva verket inte är så det faktiskt ser ut 

(Svaleryd, 2003). 

 

Eleverna visar även att de inte anser att något av könen tar upp mer taltid än det 

andra. Enligt Diagram 2 kan vi urskilja hur eleverna har satt sina svarsalternativ 

och även hur många som har valt alternativ 1, 2, 3 & 4. Här syns tydligt att 

övervägande del är alternativ 1 som väljs, detta gäller samtliga frågor i Diagram 

2 och såväl för flickor som för pojkar. Enligt Brandells (2005) GeMa-projekt ser 

vi på hur elever uppfattar matematik som en manlig domän. Att flickor har 

lättare för att uttrycka sin oro kring ämnet mer än vad pojkar har. Att ämnet 

skulle ses som en manlig domän även fast flickornas resultat är liknande är 

märkligt. Om eleverna i denna studie ser på matematikämnet som en manlig 

eller kvinnlig domän framkommer dock inte då detta inte var något som 

undersöktes. Något som i efterhand hade varit intressant, hade eleverna ansett 

att det var lika stor taltid och att inget av könen hade större taltid samtidigt som 

ämnet tillhör en viss domän? 

 

Men vad är det då som är rätt? Är det hur någon uppfattar det eller är det hur 

någon har observerat att det är? Räcker det att eleverna uppfattar det som 

likvärdigt? Kan vi som lärare låta det vara som det är om eleverna upplever det 

så, även om det i sin tur är en konsekvens av normalisering i klassrummet? Om 

vi skulle ha talat om någon som blivit kränkt så är det en kränkning så fort 

personen i fråga känner sig kränkt, det handlar inte om hur någon annan tycker 

eller tänker, utan fokus läggs på själva upplevelsen av det hela. I skolan och i 

styrdokument såsom Läroplanen står det att det ska vara jämlikt, att eleverna 
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oavsett kön ska få lika stort utrymme. Därmed är detta något som vore 

intressant för vidare forskning, hur man som lärare trots normalisering kan 

jobba mot ett jämställt och likvärdigt matematikklassrum. Det är inte säkert att 

det är jämställt, det enda jag kan konstatera är att dessa elever uppfattar det så. 

Ett resultat som gläder mig 

 

Enligt min studie och eleverna som svarat på enkäten anser varken flickorna 

eller pojkarna att de har större taltid inom de naturorienterande ämnena jämfört 

med matematik. Resultatet visar på att eleverna anser att de inte har större taltid 

i matematik än No. Resultatet ger ett medelvärde som kan tolkas som 

intetsägande, utöver det faktum att pojkarna ur årkurs 6 fick ett medelvärde på 

1,8. Detta visar att de anser att det inte har större taltid i ämnet matematik än 

jämfört ämnet No. Diagram 3 visar på hur eleverna svarade på fråga 6 och visar 

också på ett mycket jämnt resultat utöver de fyra svarsalternativen.  

 

Då naturorienterande ämnen och matematik ofta ses som liknande ämnen är 

detta intressant att undersöka för att se om uppfattningen skiljer sig åt mellan 

dem. Då man ser till de svar som eleverna gett blir det intressant då eleverna 

svarat så pass brett. Det är ungefär lika många som har svarat att de anser att de 

inte har mer taltid i matematik än No som det är elever som svarat att de har 

mer taltid. Det är 21 elever som valde alternativ 4 och 27 elever som svarar 

alternativ 2.  Varför blir det då så? Medelvärdet visar på ett intetsägande resultat 

utöver pojkar åk 6 som anser att de inte har mer taltid i Ma än No. Samtidigt kan 

vi se att det ändå är 21 elever som anser att de får tala mer under 

naturvetenskapliga lektioner. Här skulle det vara intressant att ha följdfrågor till 

de elever som svarar att de faktiskt anser sig ha mer taltid i matematik. På vilket 

sätt visar detta sig? Här skulle det även passa med en omvänd frågeställning 

som sätter de naturorienterande ämnena i fokus.  

 

Eliasson m.fl. beskriver i sin studie rörande taltid och naturvetenskapliga ämnen 

att pojkars interaktion med lärare är större än flickors såväl som att det är troligt 

att det är just pojkar som initierar kontakt med lärarna, antingen för att ställa 

frågor eller för att svara på dem (Eliasson m.fl. 2016). Rimm-Kaufman m.fl. visar 

på ett resultat i sin studie där pojkar visar en större prestation och utveckling än 

flickor i mellanstadiet och de kopplar detta till hur lärar-elevinteraktion hör ihop 

med motivationen som skapas (Rimm-Kaufman m.fl. 2015). Även Frånbergs 

utredning visar på att pojkar är de som tar upp den större delen av 

taltiden/interaktionen i klassrummet och hon menar att pojkar tar upp två 

tredjedelar av taltiden i klassrummet och att läraren ofta avbryter sin aktivitet 

med flickorna för att en pojke behöver hjälp (Frånberg, 2010).  

 

Till skillnad från den forskning och litteratur jag undersökt uppfattar eleverna i 

min studie att det är mycket jämnare fördelat mellan könen och pojkarna är 

nödvändigtvis inte de som har den större taltiden. Elevernas uppfattning av 

taltiden är att det har likvärdig taltid inom matematikämnet. Detta kan som 

tidigare nämnts bero på normalisering, och då jag här har undersökt elevernas 

uppfattning och inte har gjort exempelvis observationer som tidigare forskning 

som jag studerat så kan man inte jämföra resultaten rakt av. Resultaten kan 



  

 

19 
 

däremot användas som en motpol, en bild av hur det är och ser ut i olika 

klassrum. Det är därmed intressant att se att hur det är (den tidigare forskning 

som studerats) och hur det uppfattas (min studie) inte är densamma. Hur det 

kan vara så stor skillnad på elevers taltid och plats i klassrummet som vi fått 

redovisat genom observationer medan elever uppfattar att det är likvärdigt. Är 

normaliseringen så pass stor? Hur kan vi arbeta mot att minska detta utan att 

hamna i situationer där eleverna anser att man missgynnar dem genom att de 

får mindre tid eller att de känner sig utpekade då de får mer uppmärksamhet? 

(frånberg, 2010)   

 

 

Metoddiskussion  
Resultatet redogör för elevernas egna uppfattningar om taltiden i 

matematikklassrummet genom en enkät, enkätsvaren är underlaget till studien. 

Skulle eleverna i en större undersökning som även involverade exempelvis 

intervjuer och observationer hade man kunnat undersöka hur 

lärarinteraktionen påverkar hur eleverna uppfattar hur taltiden fördelas och det 

hade därmed även blivit en kvalitativ undersökning. Om lärarinteraktionerna 

påverkar elevers uppfattning av hur taltiden fördelas i ett klassrum hade 

studien kunnat gå vidare med frågor kopplat till hur elever anser att lärare ger 

ordet till eleverna och hur lärare reagerar när elever pratar rakt ut. Hur elever 

anser att lärare agerar när de ger följdfrågor skulle därmed även kunna spela in.  

Även i den här mindre studien hade kompletterande intervjuer eller 

observationer kunnat ge en tydligare och mer djupgående bild. Nielsen & 

Rudberg beskriver hur lärare påverkar elevernas taltid med hjälp av exempelvis 

följdfrågor. Ges fler följdfrågor till pojkar i ett klassrum leder detta till att 

pojkarna får komma till tals oftare och under längre tid än flickorna (Nielsen & 

Rudberg, 1991).  Detta är intressant ifall elever anser att de tar sig taltid eller att 

taltiden blir fördelad av läraren.  

 

I min studie har man inte kunnat ställa dessa följdfrågor till eleverna, frågor som 

kan svara på varför de anser att det är på ett visst sätt. Fördelarna med metoden 

är dock att jag med hjälp av enkäterna fick in ett större underlag för min studie. 

Det finns i nuläget vissa oklarheter och för att reda ut dessa skulle det behövas 

kompletterande intervjuer eller observationer, exempelvis om eleverna blev 

påverkade av att det användes olika begrepp för att beteckna kön i 

enkätfrågorna.   

 

I mina enkätfrågor byts begreppen flickor till tjejer och pojkar till killar första 

hälften av frågorna, detta var ej medvetet utan något som upptäcktes efter att 

alla enkäter genomförts. Det kan i sin tur ha haft en påverkan på resultatet då 

de olika begreppen kan betyda olika saker för mottagaren och i denna studie för 

eleverna.  

 

Vidare forskning 
Då min studie berör hur elever uppfattar taltiden får vi inte veta något om hur 

lärarna påverkar just taltid. Frågan om hur lärare fördelar taltid i 
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matematikklassrum hade därmed varit intressant till vidare forskning. Vid en 

sådan studie vore kombinationen med elevernas uppfattning tillsammans med 

observation av lektioner och intervju med lärare intressant för att få en mer 

överskådlig och komplett bild.   
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 BILAGA 1: Föräldramedgivande 

 
 



  

 

 

 BILAGA 2: Enkätfrågor 
Elevenkät 

Uppfattning om talutrymmet inom matematik, en enkät för elever i åk 5 & 6. 

Med talutrymme menas här det utrymme som elever känner att de kan nyttja 

för att framföra åsikter och frågor. 

 

 

Årkurs  

Markera alla som gäller. 

 Åk 5  

 Åk 6  

Kön  

Markera alla som gäller. 

 Kille  

 Tjej  

 

Jag anser att jag har lika mycket taltid som övriga elever under 

matematikundervisningen  

Markera endast en oval. 

 1 2 3 4  

Stämmer inte      Stämmer helt 

 

Jag anser att jag har mer taltid än övriga elever under 

matematikundervisningen  

Markera endast en oval. 

 1 2 3 4  

Stämmer inte     Stämmer helt 

 

Jag anser att jag har mindre taltid än övriga elever under 

matematikundervisningen  

Markera endast en oval. 

 1 2 3 4  

Stämmer inte     Stämmer helt 

 



  

 

 

Jag anser att killar har mer taltid än tjejer under 

matematikundervisningen  

Markera endast en oval. 

 1 2 3 4  

Stämmer inte     Stämmer helt 

 

Jag anser att tjejer har mer taltid än killar under 

matematikundervisningen  

Markera endast en oval. 

 1 2 3 4  

Stämmer inte     Stämmer helt 

 

Jag anser att jag har mer taltid i ämnet matematik än i ämnet NO  

Markera endast en oval. 

 1 2 3 4  

Stämmer inte     Stämmer helt 

 

Flickor talar oftare än pojkar under matematikundervisningen  

Markera endast en oval. 

 1 2 3 4  

Stämmer inte     Stämmer helt 

 

Pojkar talar oftare än flickor under matematikundervisningen  

Markera endast en oval. 

 1 2 3 4  

Stämmer inte     Stämmer helt 

 

Har du mer taltid än andra pojkar/flickor under 

matematikundervisningen?  

Markera endast en oval. 

 1 2 3 4  

Stämmer inte     Stämmer helt 

 

 

 


