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Sammanfattning 
 
Inledning: Studien har syftat till att undersöka jämställdhet i matematikundervisningen i två 

olika länder, Sverige och Ghana. Detta genom att undersöka verksamma lärares tankar kring 

flickors och pojkars uppträdande i matematikundervisningen samt hur lärarna anser att de 

agerar gentemot flickor och pojkar och hur de behandlar dem. Hur talutrymmet i klassrummet 

fördelas har också undersökts. Det vill säga hur många gånger en flicka ges ordet och hur 

många gånger en pojke ges ordet, hur många gånger respektive kön ber om ordet, samt hur 

läraren bemöter de elever som pratar rakt ut.  

 
Syfte: Syftet med studien är att jämföra svenska och ghananska lärares tankar kring och 

agerande för jämställdhet i matematikundervisningen. 

 
Metod: Studien har genomförts med hjälp av två forskningsmetoder, observation samt self-

report. I studien har sex klassrumssituationer observerats, tre i Sverige och tre i Ghana. De 

lärare som observerats är även de lärare som har besvarat self-reporten. Genom observation 

har vi samlat in studiens kvantitativa data som består av hur talutrymmet i klassrummet 

fördelas samt hur elever som talar rakt ut bemöts av läraren. Med hjälp av metoden self-report 

har lärarnas upplevelser av flickor och pojkar (som grupp, generellt) i 

matematikundervisningen samt lärarnas tankar kring sitt agerande och bemötande av flickor 

och pojkar i matematikundervisningen synliggjorts.  
 
Resultat: Studiens kvalitativa resultat visar att samtliga lärare som deltog i studien anser att 

pojkar tar för sig mer under matematikundervisningen samt visar en större tilltro till sin egen 

förmåga. Lärarna menar att de strävar efter att behandla flickor och pojkar likvärdigt. Studiens 

kvantitativa resultat visar att pojkar ges mer talutrymme i undervisningen, sannolikheten är 

större att en pojke som ber om ordet får det än att en flicka som ber om ordet får det. Vidare 

visar resultatet att sannolikheten att en flicka som talar rakt ut blir besvarad är större än för en 

pojke. En pojke blir istället i större utsträckning ignorerad om han talar rakt ut än vad en 

flicka blir. Resultatet av studien visar att skillnaderna var större inom respektive land än 

mellan länderna. 

 

 

  



 

Abstract  
 
Introduction: The purpose of this study is to research equity in mathematics education in 

Sweden and Ghana. This study has researched how active teachers act and reflect on equity in 

mathematics education and their thoughts about girls’ and boys’ behaviour during 

mathematics lessons as well as how they act towards girls and boys during their lessons. The 

study has also researched how the opportunity to speak is distributed between girls and boys 

as well as how the teacher reacts towards students who speak without asking. 
 
Purpose: The purpose of this study is to research how teachers in two different countries act 

and reflect on equity in mathematics education. 

 
Method: Our method of research was observation and self-report. A total of six teachers 

participated in the study, three in Sweden and three in Ghana. The teachers who participated 

in the observations were also those who answered the self-report. Through observation we 

were able to collect the quantitative data of the study which consists of how the opportunity to 

speak is distributed between girls and boys as well as how the teacher reacts to students who 

speak without asking. Through self-report we were able to research how teachers act and 

reflect on equity in mathematics education and how they feel they act toward girls and boys 

during their lessons. 
 
Findings: The qualitative findings show that the teachers who participated in the study 

consider boys more active during mathematic lessons and that they show a greater self-

efficiency than the girls do. The teachers also explain that they strive to treat girls and boys in 

the same way. The quantitative findings show that boys are given more opportunities to speak 

and that the probability for a boy being given the opportunity to speak if they ask for it, is 

greater than if a girl does it. The findings also show that the probability for a teacher to 

answer a girl if she speaks without asking, is greater than for a boy. Teachers tend to ignore a 

boy if he does the same. The findings show that there was a greater difference in each country 

than among the countries.  
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INLEDNING  
Området för studien är jämställdhet i matematikundervisningen. Vi har genomfört en 

fältstudie i Sverige och i Ghana där vi undersökt hur lärare som undervisar i två olika länder, 

med olika utbildningssystem, upplever flickor och pojkar i matematikundervisningen och hur 

de anser att de behandlar flickor och pojkar i matematikundervisningen. Vi har även 

undersökt hur mycket talutrymme flickor respektive pojkar ges i matematikundervisningen. 

 

Elever som genomför den svenska grundskolan kommer att spendera 1125 timmar på 

matematikundervisning (Skolverket 2017). Det är 1125 timmar där lärarens bemötande 

gentemot eleverna kommer att påverka deras syn på ämnet och deras tilltro till sin egen 

förmåga. Motsvarande siffra i Ghana är för elever som slutför årskurs 6, ungefär 1000 timmar 

(Teaching syllabus for Mathematics education 2007). Jämställdhet och genus är aktuellt och 

viktigt, något som vi som blivande lärare behöver ta hänsyn till i vår undervisning. Vi ska 

arbeta för att motverka traditionella könsroller och för jämställdhet i all vår undervisning. För 

att kunna göra detta behöver vi ha goda kunskaper och en medvetenhet kring hur vi väljer att 

organisera undervisningen. Svaleryd (2004, ss. 8-9) menar att för att man som pedagog ska 

kunna gå emot traditionella genusmönster krävs det att man blir medveten om sina egna 

normer och värderingar. Som pedagog bör man också vara medveten av hur dessa normer och 

värderingar påverkar undervisningens innehåll och hur man bemöter eleverna i klassrummet. 

Man behöver arbeta med elevernas tankar och funderingar kring könsroller så att alla elever 

ges möjlighet att agera utefter egen vilja och egna intressen. Som pedagog bör man också 

skapa en undervisning som ger alla elever, oavsett kön, samma möjligheter att utvecklas så 

långt som möjligt. 

 

Våra erfarenheter från vår egen skoltid säger oss att matematikämnet framställs som ett ämne 

som är menat för pojkar. Under vår skoltid har pojkar framställts som mer matematiska och 

tekniska. Enligt Skollagen (SFS 2010:800) 1 kap. 5 § ska den svenska skolan vila på en 

demokratisk grund och verksamma lärare ska bland annat arbeta för att våra elever ska lära 

sig om alla människors lika värde samt om jämställdhet mellan kvinnor och män. Skolan i 

Sverige ska arbeta för att flickor och pojkar ska ha samma rättigheter och möjligheter samt för 

att flickor och pojkar ska bemötas och bedömas på samma sätt (Läroplan för grundskolan, 

förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (Lgr 11), rev 2016). Under vår utbildning på 

högskolan har vi undervisats och informerats om genus i undervisningen. Därmed är det 

intressant för oss att undersöka hur det ser ut i verksamheten och om genus påverkar elevernas 

talutrymme i matematikundervisningen i så väl Sverige som Ghana.  

 

Inför vår studie hade vi ett intresse av att jämföra Sverige med ett utvecklingsland. Vi ville 

jämföra Sverige med ett land där det råder skolplikt och som också arbetar med jämställdhet. 

Ghana är ett utvecklingsland som skiljer sig från Sverige både till kultur och skolsystem vilket 

vår undersökning gett oss möjlighet att ta del av. Ghana har engelska som officiellt språk 

vilket underlättar för vår undersökning och är en av anledningarna till vårt val. De har även 

skolplikt och arbetar för jämställdhet och för att motverka traditionella könsroller vilket vi 

anser spelar en viktig roll för vår undersökning (Landguiden 2016a: Landguiden 2016b: 

Ministry of Gender, Children and Social Protection u.å.: Teaching syllabus for Citizenship 

education 2007). Detta betyder att både Sverige och Ghana arbetar för jämställdhet. Att 

genomföra halva studien i ett land som skiljer sig från det vi är vana vid hoppas vi ska ge oss 

nya erfarenheter och nya perspektiv på undervisning.  
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SYFTE 
Syftet med studien är att jämföra svenska och ghananska lärares tankar kring och agerande för 

jämställdhet i matematikundervisningen. 

 

FRÅGESTÄLLNINGAR 
- Hur upplever svenska och ghananska lärare flickors och pojkars beteende och attityd i 

matematikundervisningen? 

- Hur anser svenska och ghananska lärare att de agerar gentemot och behandlar flickor 

och pojkar i matematikundervisningen? 

- Hur fördelas talutrymmet mellan flickor och pojkar under matematikundervisningen i 

Sverige och i Ghana?  
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BAKGRUND 
I det här kapitlet presenteras först information om Sveriges och Ghanas respektive 

utbildningssystem samt läroplaner. Ghanas utbildningssystem beskrivs mer ingående  

eftersom detta förmodas vara mer obekant för läsaren än det svenska systemet. I 

bakgrundskapitlet kan läsaren även ta del av de traditionella könsrollerna i Sverige och 

Ghana. 

 

Sveriges utbildningssystem 

Den svenska skolan blev obligatorisk 1842 då den så kallade folkskolestadgan fastslogs 

(Lundgren 2012, s.72). Skolverket är en myndighet som startade 1991 och som arbetar för att 

säkerställa och förbättra kvalitén i skolorna. De arbetar för att alla elever ska få en likvärdig 

utbildning (Skolverket 2016b).  

 

Alla barn i Sverige erbjuds en plats i förskoleklass det år de fyller sex, en plats som sedan är 

frivillig att tacka ja till. Året barnen fyller sju år börjar de i grundskolan som innefattar nio år i 

skolan. Den är obligatorisk och avgiftsfri. Därefter följer gymnasialutbildning på tre år, vilken 

även den är avgiftsfri men däremot är den frivillig. Den svenska skolan styrs av läroplaner 

och av skollagen som beslutas av riksdag och regering. I läroplanen regleras innehåll, mål och 

syfte för respektive ämne. Skolan styrs sedan av en huvudman vilken kan vara kommunen 

eller privata aktörer. Huvudmannen har det övergripande ansvaret för skolorna medan rektor 

har ansvaret för det pedagogiska arbetet på skolorna (Skolverket 2016a). 

 

Skollagen (SFS 2010:800) 1 kap. 5 § fastslår att den svenska skolan ska vila på en 

demokratisk grund. Eleverna ska därmed lära sig om mänskliga rättigheter och de värderingar 

som det svenska samhället vilar på. Eleverna ska lära sig om alla människors lika värde och 

jämställdhet mellan kvinnor och män. Undervisningen ska vara likvärdig för alla elever och 

därmed ska hänsyn tas till elevers olika förutsättningar och behov. Skolan i Sverige ska arbeta 

för att flickor och pojkar ska ha samma rättigheter och möjligheter. Flickor och pojkar ska 

bemötas och bedömas på likvärdigt sätt samt mötas av samma krav och förväntningar oavsett 

kön. De förväntningar som eleverna möter i skolan påverkar deras syn på vad som ses som 

manligt och kvinnligt och skolan ska arbeta för att motverka traditionella könsmönster. 

Eleverna ska oavsett kön ges möjlighet att utveckla sina förmågor och intressen (Lgr 11, rev. 

2016).  

 

Ghanas utbildningssystem 

Ghana blev självständigt 1957 efter att ha varit en brittisk koloni och efter självständigheten 

beslutades det att det skulle göras förändringar i skolsystemet. Ghanas utbildningssystem har 

genom åren genomgått flertalet olika reformer. En ny skollag togs fram 1961 för att reformer 

skulle genomföras. Dessa reformer medförde att skolan blev gratis för alla elever i, 

motsvarande, grundskola och gymnasium. Sedan dess har ytterligare reformer ägt rum i syfte 

att förbättra utbildningen (Tuwor & Sossou 2008, s. 365).  

 

När den kostnadsfria och obligatoriska skolan infördes började många nya elever i skolan 

vilket i sin tur ledde till brist på lärare och stora elevgrupper.  Läraryrket har stora problem 

med låga löner vilket bidrar till bristen på behöriga lärare, därför tvingas skolor anställa 

obehörig personal för att ha tillräckligt med lärare till alla elever. Att obehöriga, trots 

avsaknaden av utbildning, får undervisa har lett till att läraryrket har blivit ett yrke som anses 
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tillgängligt för alla. De personer som inte lyckas akademiskt och därmed inte kan läsa vidare 

på högre nivå får därför istället ofta anställning som lärare i de lägre åldrarna i grundskolan 

(Henaku & Pobbi 2017, s. 54).   

 

Idag ansvarar Ghanas utbildningsdepartement, The Ministry of Education (MoE), för 

utbildning i landet. MoE grundades 1993 med uppgiften att arbeta för utbildning till 

befolkningen. MoE arbetar för att utforma ett utbildningssystem som fokuserar på elevernas 

kreativitet och problemlösningsförmåga genom att ge eleverna möjlighet till olika 

utbildningsprogram, såväl yrkesinriktade som akademiska och tekniska. MoE arbetar bland 

annat för att erbjuda utbildning av god kvalité på alla nivåer, för att kunna erbjuda gratis 

utbildning på basnivå och för att höja kvalitén på lärare och öka lärandet hos eleverna. År 

1997 startade MoE den så kallade Girls’ Education Unit, som skulle se till att flickor fick 

samma rättigheter i skolan som pojkarna hade.  Flickorna låg efter pojkarna i alla 

utbildningsnivåer vilket skulle förändras. Målet med enheten var att öka andelen flickor som 

var inskrivna i grundskolan så att den var lika stor som andelen pojkar samt minska antalet 

flickor som hoppar av skolan. MoE skulle också öka antalet flickor som gick vidare till 

gymnasiet och få så många flickor som möjligt att välja naturvetenskap som inriktning 

(Ghana Education Service, Girls’ Education Unit 2001, s. 7). 

 

Ghanas läroplan fastslår att elever i den ghananska skolan ska formas till kompetenta, 

reflekterande och deltagande samhällsmedborgare. De ska formas till individer som kan bidra 

till att utveckla det ghananska samhället och ska därmed lära sig om de utmaningar som det 

ghananska samhället står inför och de hinder som finns för landets utveckling. Eleverna ska 

lära sig om grundläggande värderingar för ett demokratiskt samhälle och ska genom 

utbildning tillägna sig värderingar som behövs för att lösa både personliga och samhälleliga 

problem. De ska också utveckla en känsla för nationellt medvetande och sträva efter att 

utveckla samhället. Eleverna ska vidare ges möjlighet att förstå sig själva och få nya 

kunskaper, värderingar och attityder för att på så sätt formas till ansvariga medborgare. De 

ska sträva efter rättvisa och erkänna, samt motverka, könsstereotyper och andra former av 

orättvisor för att kunna utmana dessa (Teaching syllabus for Citizenship education 2007). 

 

Ghana är ett av de ledande länderna i den västafrikanska regionen när det kommer till att 

erbjuda utbildning för alla. 2011 var 84 % av de ghananska barnen inskrivna i grundskolan, 

lika många flickor som pojkar och de hade därmed även nått målet med jämställdhet i 

grundskolan. Trots detta är det fortfarande många barn som inte har möjlighet att gå i skolan, 

något som främst drabbar flickor i de norra delarna av Ghana. Dessa flickor tenderar att hoppa 

av skolan redan efter fyra år, vilket innebär att de går i skolan tre år färre än den nationella 

standarden (Unicef 2013). Många elever i Ghana får inte möjlighet till en god utbildning då 

skolmiljön ofta inte är anpassad för att optimera inlärning. Klasserna är stora och ofta saknas 

tillgång på rent vatten och toaletter. Många lärare är inte utbildade och skolböcker saknas. 

Dessa brister i undervisningen avspeglar sig på elevernas skolresultat. Endast 16 % av de 

ghananska eleverna i årskurs 6 uppnår goda resultat i matematik enligt en utvärdering av 2011 

års nationella utbildningsnivå (Unicef 2013).  

 

De ghananska skolorna är antingen privata eller allmänna. De allmänna skolorna ägs och 

finansieras av staten. Dessa skolor är avgiftsfria vilket innebär att det inte kostar något att låta 

sina barn gå i dessa skolor, men det tillkommer kostnader för skoluniform och böcker. De 

privata skolorna kostar utöver skoluniform och böcker också en mindre summa pengar. Enligt 

Tooley, Dixon och Amuah (2007, ss. 391, 396) väljer de flesta föräldrar i Ghana trots detta att 

låta sina barn gå i de privata skolorna. Detta beror enligt dem på att de allmänna skolorna har 
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en låg kvalité, lärarna har hög frånvaro och lågt engagemang i undervisningen. Majoriteten 

väljer därför bort den allmänna skolan och ungefär 65 % av barnen går därmed i en privatägd 

skola (Tooley, Dixon & Amuah 2007, ss. 391, 393, 396, 398).  

 

Opoku-Amankwa (2009, ss. 253-254) redogör för sin studie där resultatet visar att de 

ghananska lärarna tenderar att ge elever som de anser är duktiga och kunniga mest 

uppmärksamhet. De elever som presterar sämre i undervisningen ges inte lika stor möjlighet 

att delta. Om de inte kan besvara en fråga tillräckligt fort, eller om de svarar fel, anser läraren 

enligt Opoku-Amankwa att de slösar på dennes tid och ibland blir eleverna även slagna. När 

eleverna svarar rätt på frågor låter läraren dem klappa för varandra för att visa att de gjort rätt. 

Det innebär att eleverna klappar händerna i en speciell takt, ”clap for yourselves”, eller ”clap 

for him/her” är uttryck som då används. Ofta får också hela klassen upprepa det rätta svaret 

efter att en elev svarat.  

 

Skolkulturen i Ghana skiljer sig markant från skolkulturen i Sverige. En av de största 

skillnaderna gäller bestraffning av elever. Agbenyega (2006, ss. 114-115) har genomför en 

studie i Ghana där resultatet visar att lärare i Ghana tenderar att använda sig av bestraffning 

av sina elever. De ghananska barnen är enligt lärarna uppfostrade i en kultur där bestraffning 

är ett sätt att få barn att lära och följa regler och normer. Arbetar inte skolan på samma sätt 

kommer eleverna inte lära sig det som de förväntas. Lärarna anser att bestraffning får elever 

att anstränga sig hårdare och göra läxor samt koncentrera sig på lektionerna, samt lyssna och 

följa regler mycket bättre. De ghananska lärarna i hans studie menar därmed att bestraffning 

inte är något fel, utan ett sätt att få eleverna att lära. 

 

Könsroller i Sverige 

Internationellt sett har Sverige kommit långt gällande jämställdhet mellan könen. Andelen 

kvinnor som arbetar är ovanligt hög och på arbetsplatser är det relativt jämlikt, några 

hierarkier ses vanligen inte. Antalet kvinnor som arbetar är ungefär lika stor som andelen män 

samt andelen kvinnor i parlamentet var 2014 44,7%. Ungefär hälften av alla som slutför 

gymnasiet läser vidare på högskola och andelen kvinnor som läser vidare är betydligt fler än 

män (Landguiden 2016a). 

 

Könsroller i Ghana 

I Ghana finns både kvinnor och män på viktiga samhällspositioner inom näringsliv och 

förvaltning, även om detta främst gäller för städerna. Andelen kvinnor i parlamentet var 2014 

10,9 %. Könsdiskriminering är förbjuden men kraven på kvinnor är fortfarande hårda och 

gamla traditioner lever fortfarande kvar i delar av landet. De sociala mönstren som finns kvar 

gör att kvinnor är underordnade män, detta märks tydligare på landsbygden där kvinnor 

fortfarande inte får äga mark eller ärva tillgångar. Vissa folkgrupper i landet har matrilinjära 

släktlinjer vilket innebär att släktband på moderns sida väger tyngre än släktband på faderns 

sida. Detta innebär dock inget matriarkat, som innebär att kvinnor bestämmer, men det ger 

kvinnor en något högre position (Landguiden 2016b). 

 

Enligt Tuwor och Sossou (2008, s. 367) börjar fler pojkar än flickor i Ghana skolan.  

Anledningen till varför flickor inte gick i skolan i samma utsträckning som pojkar undersöktes 

i hela Ghana i samband med att Girls’ Education Unit togs fram. Enheten startades med målet 

att år 2005 skulle det vara lika mycket flickor som pojkar i grundskolans tidigare år. Det 

visade sig att olika delar av landet använde sig av olika strategier för att få flickorna att gå till 
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skolan. Anledningen till att de uteblev var dock detsamma. Det berodde på fattigdom, den 

traditionella synen på kvinnans roll i samhället och skolans misslyckande att skapa en miljö i 

skolan som passar både flickor och pojkar (Girls’ Education Unit 2001, ss. 7, 10). 

 

Situationen i Ghana har förändrats och nu går ungefär lika många flickor som pojkar i 

grundskolan. Men tre av tio invånare i Ghana är fortfarande analfabeter, vilket är 

överrepresenterat av kvinnor och äldre människor. Ghanas regering försöker göra stora 

satsningar för att höja utbildningsnivån (Landguiden 2016b). 
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TIDIGARE FORSKNING 
I följande avsnitt ges läsaren möjlighet att ta del av tidigare forskning kring fördelning av 

talutrymmet i klassrummet samt jämställdhet i matematikundervisningen i allmänhet. I 

kapitlet presenteras även forskning gällande jämställdhet i matematikundervisningen, 

specifikt i Sverige och i Ghana. 

 

Fördelning av talutrymme i klassrummet 

Einarsson (2003, ss. 70, 140-142) har i sin avhandling undersökt lärares och elevers 

interaktion i klassrummet i Sverige. Lärarna som deltog i hennes undersökning menar att 

pojkar tar större utrymme i klassrummet, på flickornas bekostnad. Lärarna förklarade detta 

med att pojkarna ofta mognar senare än vad flickorna gör. Lärarna menade att det var 

pojkarna själva som försåg sig med detta talutrymme och de redogjorde därför inte för hur 

deras egna förhållningsätt påverkade elevernas agerande. Pojkarna kommunicerar generellt 

mer med läraren än vad flickor gör vilket innebär att pojkarna automatiskt också får en större 

del av det totala talutrymmet i klassrummet än vad flickorna får. 

 

Eliasson (2017, s. 71) menar att flickornas mer avvaktande roll i klassrummet inte behöver 

vara något de valt själva, utan snarare ett resultat av de normer som förekommer i 

klassrummet och som placerar flickorna på en position som ger en mer lyssnande roll. Holm 

(2008, ss. 91-92, 99) redogör i sin avhandling gällande relationer i skolan för att lärarna 

framställer flickorna som tysta och mogna medan pojkarna är omogna och bråkiga. Eliasson 

menar att detta sätt att se på flickor och pojkar också påverkar lärarnas agerande gentemot 

eleverna. En av lärarna menar att hon håller ett extra öga på pojkarna för att på så sätt få ett 

lugnare klassrumsklimat. Holm menar då att läraren utgår från att pojkarna ska vara stökigare 

än flickorna och att hon därför behandlar eleverna olika. Lärarna har förväntningar på hur 

respektive kön ska bete sig och eleverna agerar oftast utifrån dessa förväntningar. Eleverna i 

studien anser att lärarna behandlar eleverna jämställt. Men det framkommer också att de 

tycker att flickor och pojkar har olika förhållningssätt gentemot lärarna och att detta i sin tur 

påverkar lärarnas agerande. Eleverna agerar på olika sätt beroende på om de är flickor eller 

pojkar, vilket i sin tur också påverkar hur lärarna behandlar eleverna tillbaka. 

 

Lanå (2015, ss. 97, 108) har i sin avhandling undersökt makt, kön och diskurser på två olika 

skolor. Tidigare forskning har, enligt Lanå, visat att pojkar upptar större talutrymme än 

flickorna. Resultatet av hennes studie visar att vissa pojkar tar upp det mesta talutrymmet i 

undervisningen. Detta innebär dock inte att det är dessa elever som man lyssnar till, utan 

endast att de upptar talutrymmet. Några av killarna i studien förklarar att det endast är en tjej i 

deras klass som tar utrymme, annars är det pojkarna som dominerar. I en annan klass tar även 

där endast en tjej utrymme, medan de andra är tillbakadragna. Hennes utstickande beteende 

förklaras av killarna i klassen med att hon är som en kille.    

 

Jämställdhet i matematikundervisningen 

Trots att många länder har kommit långt i arbetet med jämställdhet i matematikklassrummet 

finns det fortfarande skillnader i tilltro till sin förmåga mellan könen. Levi (2000, ss. 1-2) har i 

sin studie intervjuat lärare som undervisar i grundskolan i USA. Samtliga lärare i hennes 

studie ansåg att de arbetade med och hade en viktig betydelse för att bidra till att matematiken 

blev jämställd, men svaren som lärarna gav visade att de skulle kunna vidta fler åtgärder för 

att faktiskt motverka de könsroller som finns i matematiken. Levi anser att lärare kan lära sig 
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mer om jämställdhet och hur de ska arbeta för att detta ska vara möjligt om de diskuterar de 

problem som finns i undervisningen med varandra.  

 

Levi (2000, ss. 2-3) fann i sin studie att lärarna tog tre olika roller i förhållande till 

jämställdhet i matematiken. Vissa av lärarna i hennes studie menar att de gav flickorna och 

pojkarna samma möjligheter i matematikundervisningen, men att pojkar och flickor tenderade 

att agera olika i undervisningen.  Detta var ingenting som bekymrade lärarna och de trodde 

det största problemet var att samhället värderar vissa aktiviteter som kvinnliga och manliga. 

De här lärarna försökte värdera samtliga elevers intressen. De tyckte att det var viktigt att 

acceptera skillnader och låta flickor och pojkar göra det som intresserade dem. De tyckte 

däremot att samtliga val borde värderas likvärdigt i samhället. En annan grupp lärare menar 

istället att de försöker behandla flickor och pojkar på samma sätt. De ville på så sätt försäkra 

sig om att alla elever, oavsett kön, fick samma upplevelse av matematikundervisningen. En 

tredje grupp lärare menar att de väljer att behandla flickor och pojkar olika för att på så sätt 

skapa jämställdhet i matematikundervisningen. Dessa lärare gjorde medvetna val där de 

försökte främja flickornas intresse för matematiken. 

 

Forskning från Kanada har visat att flickor oftare har en lägre tilltro till sin egen matematiska 

förmåga än vad pojkar har (Ross, Scott & Bruce 2012, s. 284). En studie gjord i Tyskland av 

Lindberg et. al (2013, ss. 3-4) visar att elevers självförtroende gällande matematik är högre i 

årskurs 1 men att det förändras redan när eleverna går i årskurs 2. Både flickor och pojkar i 

årskurs 1 har en god tillit till sin förmåga i matematik, men det förändras dock för flickorna 

när de börjar årkurs 2. Flickornas självförtroende i matematik är avsevärt sämre i år 2 än i år 

1, något som inte pojkarna uppvisar. En studie gjord av Arslan, Çanlı och Sabo (2012, s. 50) 

visar dock att flickor i Turkiet presterar bättre än pojkarna gör, samt att flickorna där har en 

mer positiv inställning till matematik. 

 

Ngware et al. (2012, ss. 69-70) har genomfört en studie i Kenya. De undersökte om det finns 

skillnader mellan pojkar och flickors prestationer i matematik och vad som i så fall kan 

förklara dessa skillnader. Resultatet visar att det finns skillnader mellan pojkar och flickors 

prestationer och att det är pojkar överlag som presterar bäst. De menar att det är väsentligt att 

försöka motverka dessa skillnader för att kunna skapa ett jämlikt klassrum. Risken är annars 

att skillnaderna fortsätter att växa och det kan då bli svårt, främst för flickorna, att läsa vidare. 

Flickorna riskerar att få sämre utbildningsmöjligheter och arbetsmöjligheter inom 

naturvetenskapliga ämnen och ingenjörskap. Ngware et al. menar att dessa skillnader kan 

minska genom att lärarna uppmärksammar vad som orsakar och vad som ökar dessa 

skillnader för att på så sätt kunna motverka dessa. 

 

Huang (2013, ss. 8-9) har genomfört en analys av tidigare genomförd forskning kring elevers 

tankar och attityder till olika ämnen. Det har visat sig att flickorna har ett högre 

självförtroende gällande språkinlärning medan pojkarna har angett en högre självtillit till 

deras förmåga i matematik. Detta överensstämmer enligt Huang med typiska könsstereotyper. 

Samma resultat uppvisades även i en studie gjord i USA av Cvencek et al. (2011, ss. 771-

774). De har undersökt stereotyper inom matematikämnet och hur barn i åldrarna 6-10 år 

upplever dessa. Resultatet visar att pojkar associerade pojkar till matematik och detta resultat 

visas även av flickorna. De associerade också matematik till något som är för pojkar. Fler 

pojkar än flickor associerade även matematik till sig själva. Studiens resultat visar vidare att 

eleverna uttrycker att matematik är för pojkar och att dessa stereotyper inom matematiken 

visar sig väldigt tidigt hos eleverna, redan innan skillnader mellan könen kan uppmärksammas 

i provresultat. Även Steffens, Jelenec och Noack (2010, ss. 953-954 ) menar att dessa 
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stereotyper inom matematiken kan upptäckas i tidig ålder hos elever. De har i sin 

undersökning upptäckt detta i Tyskland hos elever i 9 års ålder. Cvencek et al. (2011, s.774) 

menar att dessa stereotyper kan vara ett resultat av sociala faktorer så som de kulturella 

stereotyper och könsrollerna som finns i samhället.  

 

Holm, Hannula och Björn (2017, ss. 210-211) har genomfört en studie i Finland där de har 

undersök matematik och relationen mellan flickor och pojkar i 14-15 års ålder. De har 

fokuserat på sju känslor relaterade till matematik, nöje, stolthet, ilska, ångest, skam, 

hopplöshet och tristess. Resultatet av deras studie visar en viss skillnad, nämligen att pojkarna 

i större utsträckning uttrycker nöje och stolthet i relation till matematik till skillnad från 

flickorna. Flickorna uttryckte istället mer ångest, tristess och hopplöshet i större utsträckning. 

 

Sarouphim och Chartouny (2017, ss. 56, 60, 62-63) har genomfört en studie i Libanon bland 

elever i årskurs 7-9. De har undersökt eventuella könsskillnader gällande elevernas attityder 

till matematikämnet. De har också undersökt lärarnas tankar om elevernas prestation och 

agerande i klassrummet samt hur lärarna agerar gentemot eleverna under lektionerna. 

Resultatet av deras studie visar att det inte fanns några skillnader vad de gäller flickor och 

pojkars attityd till matematikämnet. När det gäller lärarnas tankar kring elevernas attityder 

framkommer det att lärarna anser att de killar som presterar bra i matematikämnet gör detta på 

grund av att de besitter en god matematisk förmåga. Flickorna som presterar bra anses 

däremot göra detta på grund av att de fått hjälp av lärarna. De pojkar som presterar mindre bra 

anses göra detta för att de har låg motivation och bristande intresse medan flickorna anses ha 

en låg matematisk förmåga. Vidare visar klassrumsobservationerna att lärarna integrerar med 

pojkarna dubbelt så ofta som med flickorna och att den största skillnaden mellan pojkar och 

flickor var att pojkarna fick betydligt fler tillsägelser än flickorna fick. 

 

Frawley (2005, s. 226) menar att lärare ständigt måste arbeta för att motverka stereotypa 

könsroller och även göra eleverna uppmärksamma på dessa. Lärarna behöver arbeta för att de 

normer som förekommer i klassrumssituationer kan förändras och därmed behöver de 

analysera och reflektera över hur de själva uppträder i klassrummet. De behöver kritiskt 

granska sin egen attityd och sitt beteende mot könsroller för att kunna göra skillnad, samt 

reflektera över hur de bemöter elever och hur de förmedlar . Det material som används i 

undervisningen behöver också granskas för att kunna upptäcka eventuell förmedling av 

stereotypa könsroller. Vidare menar Frawley att det inte är upp till läraren att bestämma hur 

pojkar och flickor ska uppträda och istället ge alla elever oavsett kön lika stora möjligheter i 

undervisningen.  

 

Sverige 

Brandell et al. (2005, ss. 80, 86) redogör för att det är en lång väg kvar att gå innan vi uppnår 

jämställdhet i matematikundervisningen. De har genomfört en studie bland gymnasieelever i 

Sverige som visar på att det finns skillnader mellan hur flickor och pojkar uppfattar 

matematik. De menar att pojkar oftare kopplar matematiken till ett specifikt kön och då 

benämner ämnet som manligt. Resultatet av deras studie visar att flickorna, är mer benägna att 

benämna matematik som könsneutralt, alltså som något som är till för alla oavsett kön. Detta 

menar Brandell et. al. kan bero på att flickor oftare än pojkar arbetar med frågor rörande 

jämställdhet mellan könen. Det verkar däremot vara viktigt för pojkarna att markera en 

skillnad. Eleverna som deltagit i studien menar att det finns olikheter mellan könen gällande 

tänkande, attityder och intressen som de menar kan förklaras med hjälp av uppfostran och 

hemmiljö.  

https://www.facebook.com/?ref=logo
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Palmer (2010, ss. 27-28) hävdar att matematik i västvärlden under lång tid har setts som något 

som är för pojkar. När elever börjar högstadiet menar hon att det händer något med deras 

självbild kopplat till matematiken. Många ungdomar, framförallt flickor, tappar då intresset 

för matematikämnet. I hennes studie har just detta framkommit och flickorna har då angett att 

det gick bra i matematiken fram tills att de började högstadiet. De tappade då intresset för 

ämnet.  

 

Ghana 

Tuwor och Sossou (2008, s. 374) redogör för att det finns bevis för att skolor i de flesta 

västafrikanska länderna undervisar flickor och pojkar på olika sätt. Pojkar uppmuntras att läsa 

matematik, naturvetenskapliga ämnen och teknik medan flickorna uppmuntras att tillägna sig 

kunskaper kring hemmet, sjukvård och omvårdnad. Asante (2010, ss. 3282-3283) genomförde 

en studie i Ghana där skillnader i flickor och pojkars prestationer i matematik på gymnasiet 

jämfördes. Eleverna fick genomföra ett test där poängen sedan räknades samman. Studiens 

resultat visar att det fanns tydliga skillnader i prestationer mellan könen i matematiken, till 

pojkarnas fördel. Vidare undersöktes det huruvida elevernas prestationer i matematik 

förbättrades från första året till sista året av deras gymnasieutbildning där det tydligt framkom 

att pojkarna utvecklades betydligt mer än flickorna.  

 

Asante (2012, ss. 126-127 ) har dessutom undersökt gymnasieelevers attityder till matematik, 

med fokus på att finna könsskillnader. Hans resultat visar att pojkarna presterade bättre på de 

tester som genomfördes. Pojkarna var också mer positivt inställda till 

matematikundervisningen än vad flickorna var. Resultatet visar en tydlig könsskillnad vad det 

gäller attityder till matematiken hos gymnasieelever i Ghana. Den skillnad i attityd som 

framkom i studien överensstämde också med elevernas resultat. De som presterade bra i 

matematiken hade också en positiv inställning till ämnet.  

 

Sammanfattning 

Sammanfattningsvis har tidigare forskningsresultat, från flera olika länder, visat på att pojkar 

tar en större del av talutrymmet i undervisningen än vad flickor gör. Lärare i olika studier 

redogör för att pojkar överlag tar mer plats i klassrummet, något som sker på flickornas 

bekostnad. Tidigare forskning har också belyst att lärare anser att de har en avgörande 

betydelse för jämställdhetsarbetet i klassrummet. Studier har visat att flickor har en lägre 

tilltro till sin förmåga i matematik och att flickornas självförtroende vad det gäller ämnet är 

lägre än pojkarnas. Vad det gäller attityd till matematik som ämne har tidigare studier visat att 

pojkar har en mer positiv inställning till ämnet. Matematik är något som framställs som en 

manlig domän och pojkarna uttrycker stolthet och glädje i förhållande till matematiken. 

Flertalet studier hävdar också att detta fenomen kan ha påverkats av de rådande normerna i 

samhället, som också länge har ansett att matematik är något för pojkar. 
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TEORETISK RAM  

Genus  

Genussystemet är ett sätt att strukturera kön och detta system återfinns i alla sociala 

sammanhang som vi deltar i. Barn föds in i dessa kulturella tankemönster och deras identiteter 

formas utifrån dessa. Genusskapandet är föreställningar, som funnits under lång tid, om vad 

som är manligt och kvinnligt (Hirdman 1988, ss. 51-52). Hirdman (1988, ss. 52-53) redogör 

vidare för att genussystemet enligt Habermas består av tre olika steg. Dessa är kulturell 

överlagring, social integration och socialisering. Kulturell överlagring innebär att 

tankemönster om vad som är kvinnligt och manligt förs över inom kulturen. Social integration 

innebär hur det ser ut i samhället såsom fördelning av olika arbetsuppgifter mellan män och 

kvinnor. Det sista steget är socialisering som innebär det som individen lär sig från 

omgivningen om vad som är manligt och vad som är kvinnligt. 

 

Ett genuskontrakt kan ses som de förställningar som finns mellan män och kvinnor och detta 

kontrakt kan användas inom samtliga nivåer inom genussystemet. Genuskontrakt är de tankar 

och föreställningar som finns gällande vad som är manligt och kvinnligt och det handlar 

exempelvis om hur flickor och pojkar pratar, vilka kläder de bär och vad de ska arbeta med. 

Genuskontrakten förs vidare från en generation till nästa. Genom att skaffa sig en förståelse 

av dessa kontrakt och vad som anses vara kvinnligt och manligt kan vi se de begränsningar 

som finns för kvinnor och också förstå samhället bättre. På så sätt kan en förståelse av 

förhållandet mellan kvinnor och män förstås bättre. Samtidigt som genuskontrakten skapar en 

balans påverkar det också hur kvinnor och män agerar (Hirdman 1988, ss. 54-56). 

 

Socialkonstruktionism  

Enligt Burr (2003, ss. 2-3) måste vi kritiskt reflektera över vår syn på omvärlden och på oss 

själva. Vidare menar Burr (2003, ss. 4-5, 77) att kunskap om omvärlden inte är något nedärvt 

utan snarare något som vi skapar i interaktion med andra, hur vi agerar socialt skapar 

konstruktioner i samhället. Samhällets normer skapas människor emellan och har varierat 

genom historien. De rådande normerna i samhället är det som just nu ses som den accepterade 

synen på samhället. Detta innebär att de normer som finns är skapade av människor som 

interagerar med varandra, de innehåller alltså inte en objektiv syn på samhället.  

 

Samhällets syn på män och kvinnor har ändrats under 1900-talet och feminismen har fått ta 

mer plats. Det kvinnliga och det manliga idealet, och hur det porträtteras, är under förändring 

samtidigt som samhället förändras. Fler kvinnor får arbeta och den så kallade kärnfamiljen är 

inte längre den övervägande familjesituationen. Våra identiteter är enligt Burr därmed inte 

fasta, utan under ständig förändring i enlighet med rådande normer i det samhälle vi lever i. 

För att kunna förstå det samhället vi lever i behöver vi kunna urskilja de strukturer som råder i 

samhället. Vi både påverkas av och för vidare normer, normer som påverkar hur vi är som 

personer och hur vi agerar. Socialkonstruktionismen betonar att vi måste identifiera och 

försöka förstå rådande normer för att kunna förändra och motverka dessa (Burr 2003, ss. 124-

125). 

 

Inom socialkonstruktionismen menar man att en individ föds in i en social struktur och de 

människor som finns runt individen formar och påverkar denna. Ett barn tar över värderingar 

och normer från den sociala omgivning som omger individen. Ett barn formas och uppträder 

såsom omgivningen förväntar sig att denne ska göra. Barnen lär sig om samhället, normer och 
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andras värderingar och tar efter dessa. På så sätt socialiseras barnen in i en verklighet som inte 

går att undvika. Individer påverkas och formas av den sociala omgivningen (Berger & 

Luckmann 1998, ss. 153-158). 

 

Socialkonstruktionismen i förhållande till studien 

Under genomförandet av studien har vi tagit hänsyn till socialkonstruktionismen. Som 

tidigare nämnt formas ett barn utefter den omgivning som barnet rör sig i enligt 

socialkonstruktionismen. Barnen lär sig om de normer som finns i samhället och uppträder så 

som de bör göra enligt dessa (Berger & Luckmann 1998, ss. 153-158). Därmed är 

socialkonstruktionismen relevant för studiens syfte då studien syftar till att undersöka 

jämställdhet i matematikundervisningen och lärare i två olika skolsystems tankar kring detta.   

 

Hur flickor och pojkar uppträder under matematikundervisningen, och hur läraren väljer att 

behandla dem påverkas av de rådande samhällsnormerna eftersom de är dessa normer som ses 

som det normala. Dessa normer skapas vid interaktion människor emellan, och påverkas 

därmed också av hur läraren väljer att agera. Enligt Lgr 11 (2011, rev. 2016) ska den svenska 

skolan arbeta för att flickor och pojkar ska ha samma rättigheter och möjligheter samt för att 

flickor och pojkar ska bemötas och bedömas på samma sätt. Därmed behöver alla som arbetar 

i skola reflektera över vilka normer som de för vidare.   
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METOD 
Studien har genomförts med hjälp av kvalitativ och kvantitativ metod. Så väl den kvalitativa 

metoden som den kvantitativa strävar efter att ge förståelse för omvärlden, samhället vi lever i 

och därmed hur människor påverkar varandra. Den kvalitativa metoden innebär att data, ofta i 

form av ord, samlas in och sedan analyseras och tolkas (Holme & Solvang 1997, s. 76). Den 

kvantitativa metoden genererar data som istället tenderar att bestå av siffor (Lindgren 2014, 

s.30). Studiens kvalitativa data samlades in med hjälp av forskningsmetoderna self-report. 

Den kvantitativa data som samlats in samlades in med hjälp av observation där det som 

observerades antecknades i ett observationsschema i form av siffror. De lärare som medverkar 

i studien är verksamma i två olika länder. I observationen har vi fokuserat på lärarens 

fördelning av ordet till eleverna, för att kunna fördjupa oss gällande lärarnas tankar kring 

jämställdhet har vi valt att komplettera våra observationer och även låta alla deltagande lärare 

besvara ett antal frågeställningar. 

 

Observation 

Studien har bland annat genomförts med hjälp av observationer. Patel och Davidson (2011, ss. 

91-92) menar att observationerna som sker i en undersökning måste vara planerade och 

strukturerade. Observation är en metod som är bra att använda sig av när man vill studera 

beteenden i vardagen. Observation kan också användas för att komplettera en undersökning 

där andra undersökningsmetoder används. I studien har observationerna kompletteras med en 

self-report.  

 

Det finns två olika typer av observationer, dold eller öppen (Holme & Solvang 1997, s. 111). I 

den här undersökningen har en öppen observation används. Under en öppen observation är 

deltagarna medvetna om att observatörenen är där för att observera det som sker. 

Observatören är på så sätt accepterad av gruppen men inte en deltagare i det som sker (Holme 

& Solvang 1997, ss. 111-114). Under de observationer som genomfördes i studien valde 

observatörerna att sitta stilla på en viss plats, längst bak i klassrummet för att få en tydlig 

översikt över det som skedde i klassrummet. På så sätt kunde också fokus flyttas från eleverna 

till läraren, vilken skulle vara centrum för observationen. Lärarna och eleverna var medvetna 

om att observatörerna var där för att observera lärarens agerande i matematikundervisningen. 

Det som inte var känt var däremot att jämställdhet observerades, då detta hade kunnat påverka 

lärarnas agerande.  

 

Patel och Davidson (2011, ss. 92-93) redogör för att observationer kan genomföras på olika 

sätt. De kan dels genomföras strukturerat med hjälp av ett observationsschema där det tydligt 

framgår vad som ska observeras men det kan också vara en mer ostrukturerad observation 

som istället innebär att observatören skriver ner vissa viktiga ord under observationen. Under 

observationen fördes dels anteckningar i ett observationsschema, se bilaga 1. Samtliga 

observationer sammanställdes redan samma dag för att säkerställa att detaljer och enskilda 

företeelser återfanns i fältanteckningarna.  

 

Self-report 

Self-report som forskningsmetod innebär att man låter respondenten besvara ett antal 

frågeställningar i skriftlig form och som sedan analyseras. Hur frågeställningarna formuleras 

är väsentligt eftersom det inte finns någon möjlighet att göra förtydliganden eller ställa 

följdfrågor när respondenten skriver sina svar. Därför bör också respondenterna uppmanas att 
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svara så utförligt som möjligt och noggrant beskriva sina tankar och erfarenheter. Hur 

frågeställningen är formulerad påverkar även vilken typ av svar som ges (Davidsson 2007, ss. 

70-71). Self-report kan användas som metod när respondenternas tankar och upplevelse 

efterfrågas och ger respondenterna möjlighet att besvara frågeställningarna i lugn och ro. De 

riskerar inte att påverkas av en intervjusituation eller av ledande frågor.  

 

Self-reporten som användes i studien finns att ta del av under bilaga 2 och 3 och bestod av ett 

antal frågor gällande jämställdhet i matematikundervisningen. Den berör såväl respondentens 

upplevelser av flickor och pojkar (som grupp, generellt) i matematikundervisningen som 

respondentens tankar kring sitt agerande i klassrummet och eventuella reflektioner kring 

jämställdhet. För att säkerhetsställa att self-reporten på engelska överensstämde med den på 

svenska kontrollerade vi detta med hjälp av personer som har engelska som modersmål.  

 

Urval 

I Sverige genomfördes studien på en F-9 skola där det går ungefär 600 elever uppdelade i de 

olika årskurserna. Vi kontaktade skolan i förväg och fick tillstånd att genomföra våra 

undersökningar. Med hjälp av de kontakter vi har i Ghana fick vi möjlighet att besöka en 

skola i södra delen av landet. Skolan är belägen i stadsmiljö och har cirka 400 elever. 

Eleverna är inte åldersindelade utan eleverna är istället uppdelade i klasser utefter sina 

kunskaper.  

 

Sex klassrumssituationer har observerats, tre i Sverige och tre i Ghana. I Sverige valde vi att 

inte begränsa oss till en specifik årskurs utan de lärare som deltog undervisar i olika årskurser. 

Detta då, som tidigare förklarat, eleverna i Ghana inte är åldersindelade vilket medför att 

lärarna som undervisar där undervisar elever i blandade åldrar, men i samma klassrum. Alla 

deltagande lärare undervisar dock inom årskurs 1-3 eller motsvarande åldersspann.  

 

 

Reliabilitet  
Reliabilitet handlar om en studies tillförlitlighet och trovärdighet. Det innebär bland annat att 

en studie ska kunna genomföras flera gånger och få samma resultat. För att nå en god 

reliabilitet när en undersökning genomförs är det viktigt att observatörerna är tränade. Ett sätt 

att stärka reliabiliteten är att använda två observatörer som observerar samma situation (Patel 

& Davidson 2011, ss. 104-105). En pilotstudie genomfördes, vilket gav observatörerna 

möjlighet att träna på att observera en specifik situation. Reliabiliteten i den här studien har 

också stärkts genom att två observatörer har observerat samma företeelser. 

Observationsprotokollen kunde sedan jämföras och eventuella avvikelser kunde diskuteras.  

 

När undersökningarna genomfördes var lärarna inte medvetna om att jämställdhet 

observerades, vilket var avsiktligt. De hade därför inte fått möjlighet att se frågorna i self-

reporten när observationerna ägde rum. Frågorna i self-reporten skickades därför ut till de 

svenska lärarna efter att den sista observationen i Sverige ägt rum. Detta för att samtliga lärare 

arbetar på samma skola och spridning av information sinsemellan kunde då varit en risk. 

Lärarna gavs en vecka på sig att besvara frågeställningarna och sedan återkoppla via mail. 

Även i Ghana genomfördes samtliga observationer innan self-reporten delades ut. Vi valde att 

ge lärarna i Ghana frågeställningarna i pappersform. Detta då vi uppmärksammat att lärarna i 

Ghana inte är vana vid att skriva på dator. Därmed lät vi dem även besvara frågeställningarna 

för hand. Vi var också tillgängliga för eventuella frågor när de ghananska lärarna svarade på 

self-reporten. Detta för att undvika eventuella språkliga missförstånd.  
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Genomförande 

Samtliga moment i studien genomfördes av oss båda två, vilket i sin tur har medfört att alla 

observationer genomfördes av oss tillsammans. Efter att observationerna ägt rum delades self-

reporten ut till berörda lärare som sedan besvarade dessa. Därefter sammanställdes all data 

från observationerna och svaren i self-reporten analyserades. Observationsprotokollen 

jämfördes och sammanställdes. Svaren analyserades först enskilt av oss båda för att sedan  

diskuterades gemensamt. Här nedan redogörs det för hur genomförandet gick till i respektive 

land.  

 

Sverige 

Skolan som vi fått möjlighet att genomföra vår studie på kontaktades och vi bokade in tid för 

samtliga observationer. Berörda lärare fick då ett missivbrev, se bilaga 4, som delvis innehöll 

information om studiens syfte. Observationerna ägde rum på två dagar som var bestämda i 

förväg. Under observationerna meddelades samtliga elever att det var lärarens agerade i 

klassrummet som observerades. Observatörerna valde att sätta sig längst bak i klassrummet 

för att flytta fokus från eleverna till läraren. På så sätt kunde en överblick av lärarens agerande 

fås. Observatörerna satt en bit ifrån varandra för att inte påverkas av varandras observationer. 

Varje observation varade i 40 minuter och bestod av ett lektionstillfälle i matematik. Efter att 

samtliga observationer var genomförda sammanställdes resultatet och observatörernas 

protokoll jämfördes. Här gavs det möjlighet att upptäcka om observatörerna gjort samma 

markeringar i protokollet.  

 

När samtliga observationer var genomförda mailades self-reporten till berörda lärare som fick 

en vecka på sig att svara på frågeställningarna. För att säkerställa att analysen inte blev 

objektiv analyserades dessa först enskilt för att sedan sammanställas i ett resultat. Samtliga 

svar i self-reporten analyserades därför två gånger.  

 

Ghana 

I Ghana inleddes studien med att observationerna genomfördes. Lärarna hade i förväg fått 

information om besöket genom ett missivbrev, se bilaga 5. Här gavs information om studien. 

På plats i Ghana bokades därför tid för observationer. Observationerna ägde rum på tre olika 

dagar, då detta passade de ghananska lärarna bäst. Under observationen satt observatörerna 

längst bak i klassrummet, på samma sätt som när undersökningen genomfördes i Sverige. 

Statistik över hur läraren fördelade ordet antecknades därför av båda observatörerna. Dessa 

anteckningar jämfördes sedan och sammanställdes i ett resultat.  

 

Self-reporten delades ut till samtliga lärare på en gång när alla observationer ägt rum. Detta 

för att inte riskera att lärarna började samtala med varandra om frågeställningarna. Lärarna 

fick även här en vecka på sig att lämna in svaren. De fick själva välja om de ville svara på 

frågorna handskrivet eller via dator, detta för att vissa lärare i Ghana inte är bekväma med att 

skriva på dator. När self-reporten delades ut gick vi igenom frågeställningarna tillsammans 

med lärarna för att säkerställa att dessa uppfattades korrekt. De fick också möjlighet att 

besvara frågeställningarna tillsammans med oss, för att undvika eventuella missförstånd, 

något en av lärarna valde att göra. Svaren på self-reporten analyserades först enskilt och 

jämfördes samt diskuterades för att sedan sammanställas. 
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Forskningsetik 

De forskningsetiska reglerna är riktlinjer som kan hjälpa och stötta forskaren på vägen och de 

består av fyra krav. Ett av dessa krav är informationskravet vilket innebär att de som deltar i 

undersökningen ska informeras om syftet. Hur detaljerat detta beskrivs för 

undersökningspersonen varierar beroende på syftet med studien. Informationskravet innebär 

också att deltagarna ska informeras om de etiska kraven och om sina rättigheter. Dessa 

rättigheter regleras i tre andra etiska krav. Det andra etiska kravet är samtyckeskravet. Det 

innebär att de som medverkar i studien gör det frivilligt och de kan när som helst avbryta 

undersökningen. Deltagarna har rätt att själva bestämma längd och villkor för deras 

deltagande. Detta innebär att en deltagare kan avbryta sin medverkan mitt under 

genomförandet. Deltagaren har då också rätten att bestämma om det material som redan 

samlats in får användas eller inte. Det tredje kravet är konfidentialitetskravet som innebär att 

de uppgifterna som samlas in måste hanteras så att inga obehöriga kan komma åt dem. Detta 

kan exempelvis innebära att deltagare tilldelas fiktiva namn eller koder. Det fjärde kravet är 

nyttjandekravet och det handlar om att den data som samlats in endast får användas i just den 

genomförda studien. Informationen får inte spridas vidare till andra (Vetenskapsrådet 2002, 

ss. 5-14).  

 

För att försäkra oss om att vi följer de etiska kraven för bedrivande av forskning valde vi att i 

ett missivbrev skicka ut information till samtliga deltagare innan studien genomfördes. På så 

sätt kunde vi informera deltagarna om deras rättigheter. Vi redogjorde då bland annat för att 

de när som helst hade rätt att avbryta sin medverkan och att deras uppgifter endast skulle 

hanteras av oss. Vi redogjorde även delvis för vårt syfte. Vi förklarade att vi skulle observera 

lärarens agerande i matematikundervisningen men inte att vi skulle fokusera på jämställdhet. 

Vi valde att inte redogöra för detta då vi ansåg att det kunde påverka lärarnas agerande.  

 

För att anonymisera deltagarna valde vi att använda oss av ett system och koda samtliga 

lärare. Studiens syfte är att undersöka svenska och ghananska lärares undervisningssätt och vi 

behövde därför kunna kategorisera de svenska och ghananska lärarna. Vi valde att koda de 

svenska lärarna med bokstaven S och de ghananska lärarna med bokstaven G. För att skilja 

respektive lärare åt i länderna valde vi sedan att numrera dessa med 1, 2 eller 3. Det innebär 

att lärarna är kodade S1, S2 och S3 samt G1, G2 och G3.  

 

Analys 

Studien innehåller både kvantitativ och kvalitativ data och all typ av data måste bearbetas 

innan den kan analyseras (Lindgren 2014, s. 31). Enligt Denscombe (2016, ss. 389, 391) 

handlar analys av kvalitativ data till stor del om att analysera skriven text, text som kan 

analyseras både ytligt och mer ingående genom att läsa mellan raderna och göra inferenser. 

Studiens kvalitativa data har analyserats i flera olika faser. Den första fasen har inneburit att 

vi har bekantat oss med det insamlade materialet var och en för sig. Allt material lästes 

igenom och sammanställdes. I nästa fas jämfördes de olika sammanställningarna. Den tredje 

fasen innebar en analys av det sammanställda resultatet. Här analyserades likheter och 

skillnader. Insamlad data kategoriserades därefter och skrevs samman i ett resultat. 

Kvantitativ data består, tillskillnad från kvalitativa data, av siffor. Hjerm (2014, ss. 87-88) 

redogör för att man vid analys av kvantitativ data räknar på olika saker och sätter siffror på 

det som undersökts och ska analyseras. I denna studie består vår kvantitativa data av flickor 

respektive pojkars talutrymme i klassrummet, det vill säga hur många gånger en flicka ges 

ordet och hur många gånger en pojke ges ordet, samt hur många gånger respektive kön ber om 

ordet. 
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RESULTAT 

Lärarna 

De deltagande lärarna i studien arbetar antingen i Sverige eller i Ghana. Totalt medverkar sex 

lärare, varav fyra undervisar i årskurs 3 och två i årskurs 1. Lärare S1 och S2 undervisar i 

årskurs 3 medan lärare S3 undervisar i årskurs 1. Lärare G2 och G3 undervisar i årskurs 3 

medan lärare G1 undervisar i årskurs 1. Lärarna har olika lång erfarenhet av läraryrket och 

vissa är utbildade, andra inte. Dessa skillnader synliggörs inte i resultatet då det inte märkbart 

har påverkat lärarnas reflektioner och agerande.  

 

Resultatet från self-reporten 

Pojkarna är mer framåt och har en större tilltro till sin matematiska förmåga 

Samtliga lärare i studien menar att pojkarna uppvisar en starkare tilltro till sin förmåga och är 

mer aktiva i matematikundervisningen. Lärare S1 menar att många av pojkarna vågar gå fram 

till tavlan och visa sina uträkningar trots att de inte är säkra på att svaret är rätt. En del av 

flickorna vill gärna veta att de har räknat rätt innan de vill komma fram. I hennes nuvarande 

klass upplever hon att flickorna presterar bättre än pojkarna, men att pojkarna har en starkare 

tilltro till sin egen förmåga. Även i hennes förra klass var pojkarna de som tog mest plats med 

en starkare attityd och större tilltro till sin egen förmåga. 

 
Den förra klassen var jämställd med pojkar och flickor, men pojkarna tog betydligt mer 

plats med en starkare attityd och ett starkare självförtroende. (Lärare S1) 

 

Lärare S2 tycker även hon att det finns skillnader mellan hur pojkar och flickor agerar under 

matematikundervisning. Pojkarna upplevs som mer aktiva och vill gärna gå fram till tavlan 

och visa hur de tänkt. Flickorna tar istället för sig lite mer vid arbete i mindre grupper, då 

vågar de mer även om grupperna är blandade med både pojkar och flickor. Lärarna är eniga 

om att pojkar och flickor agerar olika när det gäller matematik. Lärare G1 tycker att både 

flickor och pojkar i hans klass har svårt för matematiken och att det är ett ämne som kräver 

hög koncentration. Han menar dock att pojkarna är aktiva och flickorna är mer tillbakadragna 

under matematiklektionerna:  

 
Boys are active and the girls are mostly dull towards it. (Lärare G1) 

 

Lärare G1 tycker att han i klassrummet ser att pojkarna försöker hitta lösningar, gör 

uträkningar och tävlar om att komma fram till rätt svar. Flickorna är mer tillbakadragna och 

har inställningen att matematik är svårt:  

 
In the classroom one can see the boys making attempt to get solutions, trying to 

manipulate figures and competing to produce answers while the girls just sits back 

with a certain mentality, ”mathematics is difficult” […] (Lärare G1) 

 

Lärare G2 redogör istället för att flickorna i vissa klasser presterar bättre i matematiken 

jämfört med pojkarna. Han menar att flickorna kan stå framför hela klassen och förklara olika 

lösningar på ett mycket bättre sätt än pojkarna. Men trots att flickorna presterar bättre anser 

han att de är mer tillbakadragna och negativt inställda till matematiken. Han tycker att 

flickorna och pojkarnas agerande varierar mellan olika klasser. I vissa klasser är pojkarna mer 
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positiva än flickorna medan i andra klasser är det tvärt om. Han menar att det är hans passion 

att se till att den kunskap han själv har förs över till hans elever.  

 

Till skillnad från resultatet ovan så menar lärare S3, som undervisar i årskurs 1, att i hennes 

klass är det generellt sett flickorna som tar mer plats rent kunskapsmässigt. Hon upplever att 

flickorna har ett större självförtroende och, oftare än pojkarna, vill och vågar dela med sig av 

sina svar oavsett om det är rätt eller fel. Pojkarna i klassen har en mer tillbakadragen roll: 

 
Det är fler gånger flickorna vill och vågar säga sina svar, tankar och idéer, samt att de 

fortsätter att räcka upp handen och dela med sig av sina tankar oavsett om det är ”rätt eller 

fel”. Killarna har en mer tillbakadragen roll under matematiklektionerna och deras 

självförtroende känns skörare på ett sätt. (Lärare S3) 

 

Lärare G3 instämmer delvis med detta och menar att under de år som hon har arbetat så har 

flickors och pojkars beteende i matematikundervisningen förändras. Förr menar hon att 

pojkarna presterade bättre än flickorna i matematik något hon menar har förändras och blivit 

mer jämställt:  

 
Through the number of years I have teached, I have realized that both girls and boys do 

well in mathematics […]. (Lärare G3) 

 

Nu för tiden menar hon att flickorna bidrar lika mycket under matematiklektionerna som 

pojkarna.  

 

Att behandla flickor och pojkar likvärdigt  

Alla lärare som deltagit i studien menar att de försöker sträva efter att behandla flickor och 

pojkar likvärdigt i matematikundervisningen. Lärarna menar att de försöker vara så rättvisa 

som möjligt och behandla eleverna likadant. Lärare S1 och lärare S2 förklarar att de bland 

annat försöker använda sig av namnlappar för att slumpmässigt fördela ordet mellan eleverna. 

Det är ibland några få elever, och ofta samma elever, som väljer att räcka upp handen för att 

få ordet. Därför försöker de använda namnlapparna: 

 
Vid handuppräckning är det ibland några få och de samma som räcker upp handen hela 

tiden. Därför försöker jag oftast att använda namnlappar. Drar jag ett namn och eleven i 

fråga känner sig osäker och inte vill svara så är det ok. Då hamnar lappen i högen igen och 

kan dras på nytt. (Lärare S1) 

 

Hon menar också att den del elever i klassen som hörs mer än de andra också synliggör sig 

själva mer än resterande elever. Detta medför att det ibland är svårt att uppmärksamma alla 

elever lika mycket. Men hon försöker i den mån det går att arbeta jämställt. Lärare S2 

instämmer med detta och vill även hon behandla alla elever på samma sätt och hon menar att 

vilket kön man har inte ska avgöra hur mycket utrymme man får i undervisningen: 

 
Så klart att jag vill behandla pojkar och flickor på samma sätt. Det ska inte bero på könet, 

hur mycket tidsutrymme man får i skolan. (Lärare S2) 

 

Lärarna menar att pojkar generellt sett tar mer plats än flickor och att det därför är viktigt att 

fördela ordet rättvist i klassrummet. Lärare G1 hoppas att han behandlar flickor och pojkar 

likvärdigt i matematiken. Han menar att han försöker fördela tiden till de elever som behöver 

extra stöd oavsett om det är en flicka eller en pojke. Han hoppas också att han är öppensinnad 

och rättvis mot sina elever för att på så sätt skapa ett tryggt klassrum där eleverna trivs och 
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har roligt. Vidare menar han att elever har olika svagheter och styrkor och att han därför 

behöver möta eleverna där de befinner sig. Lärare G2 menar att han behandlar flickor och 

pojkar på samma sätt i klassrummet. Han ger både flickor och pojkar samma möjlighet att 

upptäcka matematiken:  

 
The same opportunity I give to the boys to explore mathematics is the same opportunity 

I give to the girls […]  (Lärare G2) 

 

Lärarna i studien strävar efter att nå en jämställd undervisning för både pojkar och flickor. 

Lärare S3 redogör för att hon vill tro att hon inte gör någon skillnad mellan sina elever. Hon 

försöker undvika att ”hänga ut” någon elev och inte tvinga fram ett svar från någon som inte 

vill. När hon har genomgång i helklass så reflekterar hon över om något kan vara svårt för 

många och då försöker hon få dem att svara anonymt, exempelvis genom att låta var och en 

komma fram till henne med sitt svar på en post-it-lapp. Detta för att ingen elev ska känna sig 

utpekad och behöva tala högt inför allihop: 

 
Ett sådant exempel kan vara att alla kommer fram med sitt svar på en post-it-lapp. Detta 

för att inte någon elev ska känna sig utpekad eller att de måste säga något högt inför 

allihop. Samtidigt får jag också en snabb överblick över hur många som har förstått/inte 

förstått – på så vis kan jag hjälpa dem individuellt vid ett senare tillfälle. (Lärare S3) 

 

Till skillnad från de andra lärarna så menar lärare G3 att hon ibland ger flickorna större 

möjlighet att aktivt delta under lektionerna. Hon gör detta eftersom hon på så sätt hoppas 

stärka flickornas tilltro till sin egen förmåga då flickor ofta tar avstånd från matematik. Men 

hon anser dock att hon oftast behandlar flickor och pojkar likvärdigt i 

matematikundervisningen. Vidare redogör hon för att hon reflekterar över jämställdhet. Under 

matematiklektionerna försöker hon undvika diskriminering genom att tänka att alla elever 

oavsett kön kan svara på frågorna hon skriver på tavlan. Hon motiverar såväl flickor som 

pojkar att studera matematik. Hon menar att det som män kan göra, kan kvinnor också göra 

och dessutom göra det bättre: 

 
I also believe in what men can do women can do, and even do it better. (Lärare G3) 

 

Lärarna är överens om att det är viktigt att sträva efter ett jämställt matematikklassrum men de 

redogör för att det är svårt att ge flickorna lika mycket talutrymme. Några av lärarna 

motiverar detta med att antalet flickor är färre i deras elevgrupper. Lärare S1 menar att ingen 

elev har påpekat något angående talutrymmet och därför hoppas hon att hon är rättvis mot 

eleverna:  

 
Jag hör inget från eleverna om att jag låter pojkar eller flickor få mer talutrymme, så jag 

hoppas och tror att jag är rättvis mellan eleverna. (Lärare S1) 

 

Att undervisa utan att reflektera över jämställdhet 

Två av lärarna i studien, lärare S3 och lärare G1, menar att de inte reflekterar över 

jämställdhet i sin matematikundervisning. Lärare S3 anger att hon självklart vill ha ett 

jämställt klassrum och en jämställd undervisning överlag, men att hon inte lägger överdrivet 

mycket tid på det då hon inte ser det som ett problem i hennes klassrum. Men samtidigt så 

förklarar hon att det är svårt för henne att vara helt opartisk då hon inte kan se sig själv 

utifrån. 
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Angående hur hon skulle vilja agera i sin matematikundervisning menar hon att hon helst 

skulle vilja agera som om allt sköter sig självt, att alla får tala lika mycket och att alla får 

likvärdig hjälp och stöttning för att kunna utveckla sina kunskaper: 

 
[…] alla får tala lika mycket, alla får likvärdig hjälp och stöttning för att utveckla sina 

kunskaper i matematik, alla får beröm och positiv feedback – allt detta ska alla ha rätt till 

oavsett kön. (Lärare S3) 

 

Lärare G1 förklarar att han inte reflekterar över jämställdhet i sin undervisning därför att alla 

elever, oavsett kön, har samma svårigheter i matematikämnet: 

 
No, I don’t reflect on gender equality in my education. Because they are all having 

equal problem in the particular subject [...]. (Lärare G1) 

 

Sammanfattning av kvalitativ data 

Det framträder i resultatet att lärarna som deltog i undersökningen anser att pojkarnas tilltro 

till sin förmåga i matematikämnet är större än flickornas. Pojkarna är mer aktiva och tar mer 

plats i klassrummet, medan flickorna är mer tillbakadragna och osäkra. Lärarna anser att 

flickor och pojkar har olika attityd, vilket dock inte har någon avgörande betydelse på deras 

prestation i ämnet. Samtliga lärare i studien strävar efter att arbeta jämställt genom att 

behandla flickor och pojkar likadant under matematiklektionerna. De redogör för att pojkarna 

oftast tar mer plats i klassrummet och att de därför försöker sträva efter att fördela ordet 

rättvist. Två av lärarna i studien menar att de försöker arbeta utan att reflektera så mycket över 

jämställdhet, detta för att de inte anser att det har varit något problem i deras klasser. Några 

större skillnader mellan Sverige och Ghana ses inte, utan skillnaderna är betydligt större inom 

respektive land.  
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Resultat från observationerna i klassrummen  

Genom observationer har elevernas talutrymme undersökts, med fokus på jämställdhet. De 

absoluta talen från observationen finns att se på bilaga 6. Resultatet från dessa observationer 

redovisas med hjälp av cirkeldiagram.  

 

Sverige 
Skillnaderna mellan observationerna av lärare S1, S2 och S3 i Sverige visade att andelen 

elever som fick ordet kunde variera mellan de olika klasserna. Här nedan redovisas andelen 

elever totalt sätt i Sverige som fick respektive inte fick ordet när de bad om det. 

 

 
Figur 1 visar andelen pojkar i Sverige som fick, respektive inte fick, ordet när de bad om det. 

  

 
Figur 2 visar andelen flickor i Sverige som fick, respektive inte fick, ordet när de bad om det. 
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Ghana 
Även i Ghana visade skillnaderna mellan observationerna av lärare G1, G2 och G3 i Ghana 

att andelen elever som fick ordet kunde variera mellan de olika klasserna. Här nedan 

redovisas andelen elever totalt sett i Ghana som fick respektive inte fick ordet när de bad om 

det. 

 

 
Figur 3 visar andelen pojkar i Ghana som fick, respektive inte fick, ordet när de bad om det. 

 

 
Figur 4 visar andelen flickor i Ghana som fick, respektive inte fick, ordet när de bad om det. 
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Sverige 
Under observationerna observerades även hur läraren bemötte en elev som talade rakt ut, utan 

att eleven bett om ordet. Det observerades då om eleven blev tillsagd, besvarad eller 

ignorerad. Resultatet av observationerna varierade mellan de olika klasserna. Att en flicka 

blev besvarad oftare än en pojke när hon pratade rakt ut överensstämde däremot i samtliga 

klassrum i Sverige. Att en pojke blev ignorerad när han pratade rakt ut var vanligare än att en 

flicka blev det i två av tre klassrum. Lärare S3 skiljde sig från övriga och tenderade att 

ignorera en flicka som pratade rakt ut oftare än en pojke. Det sammanställda resultatet för hur 

elever som pratar rakt ut blev bemött redovisas i diagrammen nedan: 

 

 

 
Figur 5 visar om en pojke i Sverige blir tillsagd, besvarad eller ignorerad när han talar rakt ut. 

 

 
Figur 6 visar om en flicka i Sverige blir tillsagd, besvarad eller ignorerad när hon talar rakt ut. 
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Ghana 
Resultatet av observationerna i Ghana varierade mellan de olika klasserna. Att en flicka blev 

besvarad oftare än en pojke när hon pratade rakt ut överensstämde däremot i samtliga 

klassrum i Ghana. Att en pojke eller en flicka blev ignorerad när hen pratade rakt ut hände 

endast en gång vardera, men procentuellt sett var chansen större att en pojke blev ignorerad än 

att en flicka blev det. Detta eftersom att det oftare var en flicka som talade rakt ut. Det 

sammanställda resultatet för hur elever som pratade rakt ut bemöttes redovisas i diagrammen 

nedan: 

 

 
Figur 5 visar om en pojke i Ghana blir tillsagd, besvarad eller ignorerad när han talar rakt ut. 

 

 
Figur 6 visar om en flicka i Ghana blir tillsagd, besvarad eller ignorerad när hon talar rakt ut. 

 

Sammanfattning av det kvantitativa resultatet 

Antalet gånger en flicka eller en pojke bad om ordet i respektive klassrum varierade. 

Resultatet visar dock att i samtliga klassrum är andelen gånger en lärare gav en pojke ordet 

när han bad om det större än andelen gånger läraren gav det till en flicka som bad om det. 

Under observationerna framkom det att en pojke i Ghana endast pratade rakt ut fyra gånger 

och en flicka sju gånger under samtliga tre klassrumsobservationer. Lärarens agerande 

gentemot dessa elever säger därför inte så mycket. Motsvarande siffror i Sverige är för en 

pojke 66 gånger och för en flicka 19 gånger. Resultatet av datainsamlingen visar dock att 

antal gånger en lärare ignorerade en pojke som talade rakt ut är fler i såväl Sverige som 

Ghana. En flicka som talade rakt ut blev i större utsträckning besvarad av läraren än vad en 
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pojke blev. Resultatet av de ghananska lärarnas agerande kan inte däremot inte ses som 

pålitligt eftersom eleverna sällan pratade rakt ut. 

 

Resultatanalys 

När studien genomfördes var förväntningarna att skillnaderna mellan två olika länder, med 

olika samhällsstrukturer, skulle vara stora. Vår studie tyder dock snarare på att skillnaderna är 

större inom länderna än mellan länderna. Detta resultat framkom i såväl lärarnas svar på self-

reporten, som under klassrumsobservationerna. Resultat visar att lärare i Sverige och lärare i 

Ghana resonerar på liknande sätt vad det gäller jämställdhet i matematikundervisningen. 

Samtliga lärare anser att det är viktigt och alla medger att det är ett problem. Fyra av lärarna, 

två från respektive land, menar också att de reflekterar över och aktivt arbetar för att nå ett 

jämställt klassrum, framför allt genom att de bemöter flickor och pojkar på liknande sätt i 

klassrummet. En lärare i Sverige och en lärare i Ghana menar däremot att de inte aktivt 

arbetar med detta, utan hoppas att det löser sig av sig själv. Klassrumsobservationerna visar 

också att både lärare i Sverige och lärare i Ghana ger pojkarna större chans till talutrymme i 

undervisningen. Alla utom en av lärarna som medverkade i studien menar också att pojkarna 

är mer aktiva och har större tilltro till sin förmåga än vad flickorna har. Detta resultat är 

detsamma oavsett om lärarna undervisar i Sverige eller i Ghana.  

 

De skillnader som kan ses mellan de olika länderna gäller hur lärarna bemöter elever som 

pratar rakt ut. Under observationerna kunde vi tydligt se att det var betydligt vanligare att 

elever i Sverige pratade rakt ut, än att elever i Ghana gjorde det. Det kan bero på att lärarna i 

Ghana förväntar sig att eleverna svarar på frågor i kör. Det är då ingen som utmärker sig och 

pratar rakt ut, eftersom alla elever svarar samtidigt. De få gånger en elev i Ghana pratade rakt 

ut kunde vi däremot konstatera att en pojke blev tillsagd i högre grad än vad en flicka blev. 

Detta resultat uppvisades inte i Sverige, där lärare procentuellt sett oftare säger till en flicka 

som talar rakt ut jämfört med en pojke. 

 

Kulturell överlagring 

Kulturell överlagring innebär att tankemönster om vad som är kvinnligt och manligt förs över 

inom kulturen (Hirdman 1988, ss. 52-53). Samtliga lärare i studien, med undantag för lärare 

S3, menar att pojkar och flickor har olika attityd till matematikämnet och därför agerar olika i 

undervisningen. Ngware et al. (2012, ss. 69-70) menar att det finns skillnader mellan pojkar 

och flickors prestationer i matematikämnet och att det är pojkar överlag som presterar bäst. 

De menar att dessa skillnader kan minska genom att lärarna uppmärksammar vad som orsakar 

och vad som ökar dessa skillnader för att på så sätt kunna motverka dessa. Även forskning 

från Kanada har visat att flickor oftare har en lägre tilltro till sin egen matematiska förmåga än 

vad pojkar har (Ross, Scott & Bruce 2012, s. 284). Forskning visar att lärare generellt sett har 

en uppfattning om att pojkar har en mer positiv inställning till matematik än vad flickor har. 

Samhällets normer skapas människor emellan och har varierat genom historien, de rådande 

normerna i samhället är det som just nu ses som den accepterade synen på samhället. Detta 

innebär att de normer som finns är skapade av människor som interagerar med varandra vilket 

innebär att de alltså inte är en objektiv syn på samhället (Burr 2003, ss. 2-3).  

 

Hirdman (1988, ss. 52-53) redogör för att barn föds in i kulturella tankemönster och deras 

identiteter skapas utifrån dessa. Barnen lär sig hur de ska agera utifrån sin omgivning. Lärarna 

som deltog i studien menar att pojkarna tar större plats, är mer aktiva och har en starkare 

tilltro till sin förmåga. De vill gärna komma fram till tavlan och presentera sina lösningar, 
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trots att de inte vet om svaret är korrekt. Flickorna beskrivs istället som mer tillbakadragna 

och osäkra inom matematikämnet. De anses ha inställningen att matematiken är ett svårt 

ämne.  

 

Enligt ett socialkonstruktionistiskt perspektiv behöver man kunna förstå det samhälle vi lever 

i och kunna urskilja de strukturer som råder i samhället för att bidra till en förändring. Vi både 

påverkas av och för vidare normer, normer som påverkar hur vi är som personer och hur vi 

agerar (Burr 2003, ss. 124-125). Samtliga lärare i studien redogör för att de hoppas och vill 

agera jämställt i matematiken men de redogör inte för hur de aktivt arbetar med detta. Frawley 

(2005, s. 226) menar att lärare ständigt måste arbeta för att motverka stereotypa könsroller. 

Lärare S3 menar också att hon helst skulle vilja agera som om allt löser sig av sig självt, att 

alla automatiskt får lika mycket utrymme i matematikundervisningen. Hon redogör för att hon 

inte lägger så mycket tid på att skapa ett jämställt klassrum då hon inte anser att det är något 

problem i hennes klass. Att döma av de andra lärarnas svar agerar de på liknande sätt. Lärarna 

i studien anser att det borde vara jämställt i matematikundervisningen men de redogör för få 

exempel på hur de själva faktiskt arbetar för att detta ska vara möjligt. Detta överensstämmer 

med det Levi (2000, ss. 1-2) fann i sin studie, nämligen att lärarna skulle kunna vidta fler 

åtgärder för att faktiskt motverka de könsroller som finns i matematiken. Hon menar att lärare 

kan lära sig mer om jämställdhet och hur de ska arbeta för att detta ska vara möjligt. Lärare 

G3 reflekterar över jämställdhet exempelvis genom att hon tänker att alla elever oavsett kön 

kan svara på de frågor som ställs på tavlan. Hon menar att det som män kan göra kan också 

kvinnor göra. Lärare G3 motiverar att hon tänker att eleverna kan svara på frågor oavsett kön, 

men hon redogör inte vidare för hur hon låter eleverna göra detta.  

 

Socialisering 

Socialisering innebär det som individen lär sig från omgivningen om vad som är manligt och 

vad som är kvinnligt (Hirdman 1988, ss. 52-53). Huang (2013, ss. 8-9) menar, precis som 

lärarna i studien, att pojkarna har angett en högre självtillit till deras förmåga i matematik. 

Pojkar associerar pojkar med matematik, vilket även flickorna gör, (Cvencek et al. 2011, ss. 

771-774) och därmed är det något som kan påverka elevernas agerande. Holm, Hannula och 

Björn (2017, ss. 210-211) menar att pojkarna i större utsträckning uttrycker nöje och stolthet i 

relation till matematik till skillnad från flickorna. Flickorna uttryckte istället mer ångest, 

tristess och hopplöshet än vad pojkarna gjorde. Detta resultat kan sättas i relation till de 

deltagande lärarnas redogörelser, nämligen att pojkar i större utsträckning kommer fram till 

tavlan för att presentera sina lösningar, något flickorna oftast väljer att avstå från. Detta kan 

ha ett samband med socialkonstruktionismen som innebär att en individ föds i en social 

struktur och formas av människor runt omkring. Ett barn socialiseras och formas så som 

omgivningen förväntar sig att denna ska göra (Berger & Luckmann 1998, ss. 153-158). 

 

Lärare G2 menar att i vissa fall vill även flickorna komma fram till tavlan och presentera sina 

svar, något som lärare S3 även upplever i sin klass där flickorna gärna redovisar sina 

lösningar.  Detta överensstämmer med resultatet från studien genomförd av Arslan, Çanlı och 

Sabo (2012, s. 50), som visar att flickor i Turkiet presterar bättre än pojkarna gör, samt att 

flickorna där har en mer positiv inställning till matematik. Även en studie gjord i Tyskland av 

Lindberg et. al (2013, ss. 3-4) visar att elevers självförtroende gällande matematik i årskurs 1 

visar att både flickor och pojkar har en god tillit till sin förmåga i matematik. 

 

Den enda medverkande läraren i Sverige som undervisar i årskurs 1 menar att flickorna i 

hennes klass tar mer plats än vad pojkarna gör. Flickorna har större självförtroende och vill 
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oftare dela med sig av sina svar oavsett om de är rätt eller fel. I hennes klass är det istället 

pojkarna som är mer tillbakadragna. Detta överensstämmer med resultatet i studien gjord av 

Lindberg et. al (2013, ss. 3-4) som visade att elevers självförtroende gällande matematik är 

högre i årskurs 1 men att det förändras redan när eleverna går i årskurs 2. Både flickor och 

pojkar i årskurs 1 har en god tillit till sin förmåga i matematik, men det förändras dock för 

flickorna när de börjar årkurs 2. Flickornas självförtroende i matematik är avsevärt sämre i år 

2 än i år 1, något som inte pojkarna uppvisar. Detta kan bero på att eleverna i årskurs 1 inte är 

lika påverkade av rådande samhällsnormer som elever i årskurs 2. Lärare G1 som undervisar i 

årskurs 1 menar dock att pojkarna i hans klass tar mer plats och är aktiva under 

matematikundervisningen, något flickorna inte är. Detta skulle kunna bero på att klasserna i 

Ghana är åldersblandade, i hans klass går därför elever i åldern 6-9 år vilket inte 

överensstämmer med en årskurs 1 i Sverige. Att eleverna är åldersblandade kan påverka 

elevernas normer och värderingar inom matematikämnet.  

 

Vad det gäller att en elev som pratar rakt ut i klassrummet, utan att ha blivit tilldelad ordet, 

blir besvarad av läraren är sannolikheten större att en flicka blir det än en pojke. Detta resultat 

visade sig i såväl Sverige som Ghana. En flicka blev i högre grad besvarad av läraren än en 

pojke. Resultatet visade också, i både Sverige och Ghana, att det är större sannolikhet att en 

pojke som pratar rakt ut, utan att ha blivit tilldelad ordet, blir ignorerad av läraren än att en 

flicka blir det. Detta resultat visar att en lärare i större utsträckning ignorerar de pojkar som tar 

talutrymme i klassrummet än de flickor som gör de. När en flicka tar talutrymme, utan att ha 

fått ordet, väljer läraren i högre utsträckning att besvara henne. Lärarna i studien behandlar 

alltså flickor och pojkar på olika sätt. Detta resultat kan bero på det som Holm (2008, ss. 91-

92, 99) redogör för, att lärare ofta framställer flickor som tysta och mogna medan pojkar är 

omogna och bråkiga. Holm menar att detta sätt att se på flickor och pojkar också påverkar 

lärarnas agerande gentemot eleverna och att lärarna har förväntningar på hur respektive kön 

ska bete sig.  

 

Genusskapande 

Genusskapandet är föreställningar, som funnits under lång tid, om vad som är manligt och 

kvinnligt (Hirdman 1988, ss. 51-52). Samtliga lärare som deltog i studien menar att de 

försöker vara rättvisa och behandla flickor och pojkar likvärdigt i matematikundervisningen, 

vilket är ytterst relevant eftersom jämställdhet betonas i såväl den svenska som ghananska 

läroplanen (Lgr 11, rev. 2016 : Teaching syllabus for Citizenship education 2007). Lärarna i 

studien menar att de vill behandla alla elever likvärdigt och att deras kön inte ska påverka de 

möjligheter de får i matematiken. Samma resultat fann Levi (2000, s.1) i sin undersökning, 

vilken visade att samtliga lärare i hennes studie ansåg att de arbetade med och hade en viktig 

betydelse för att bidra till att matematiken blev jämställd. Frawley (2005, s. 226) menar att det 

inte är upp till läraren att bestämma hur pojkar och flickor ska uppträda och istället ge alla 

elever oavsett kön lika stora möjligheter i undervisningen. Vi måste kritiskt reflektera över 

vår syn på omvärlden och att de normer som finns är skapade av människor som interagerar 

med varandra för att kunna förändra dessa (Burr 2003, ss. 4-5). Detta skulle kunna innebära 

att de lärare som tror sig behandla flickor och pojkar likvärdigt trots allt inte gör det utan 

agerar istället utefter normen. Det skulle i sin tur kunna innebära att lärarna är medskapare till 

genus istället för att motverka dessa skillnader. 

 

Lärare G1 redogör för att han inte reflekterar över jämställdhet i sin undervisning därför att 

alla elever oavsett kön har samma problematik i matematiken. Han menar att alla elever har 

olika svagheter och styrkor och att man bör möta eleverna där de befinner sig. Lärare G1 
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menar istället att han försöker fördela tiden till de elever som behöver extra stöd, oavsett om 

det är en flicka eller en pojke. Lärare G1s beskrivning överensstämmer med en annan grupp 

lärare i Levis (2000, ss. 2-3) studie som menar att de försöker behandla flickor och pojkar på 

samma sätt. De ville på så sätt försäkra sig om att alla elever, oavsett kön, fick samma 

upplevelse av matematikundervisningen. Även Frawley (2005, s. 226) anser att lärare behöver 

arbeta för att de normer som förekommer i klassrumssituationer ska förändras och därmed 

behöver de analysera och reflektera över hur de själva uppträder i klassrummet. De behöver 

kritiskt granska sin egen attityd och sitt beteende gällande könsroller för att kunna göra 

skillnad, samt reflektera över hur de bemöter elever.  

 

Lärare S1 menar att hon genom att använda sig av slumpen när hon fördelar ordet får en 

rättvisare fördelning av taltiden i klassrummet. Vissa av lärarna i Levis (2000, ss. 1-2) studie 

menade också att de gav flickorna och pojkarna samma möjligheter i 

matematikundervisningen. Det är ytterst relevant att lärarna reflekterar över jämställdhet i 

matematikundervisningen och Ngware et al. (2012, ss. 69-70) menar att det är väsentligt att 

försöka motverka dessa skillnader för att kunna skapa ett jämlikt klassrum. Risken är annars 

att skillnaderna fortsätter att växa och det kan då bli svårt, främst för flickorna, att läsa vidare. 

 

Samtliga lärare i studien har redogjort för att de anser att de vill ha ett jämställt 

matematikklassrum, det har dock synliggjorts att lärarna inte aktivt arbetar för att främja detta. 

Resultatet av den kvantitativa observationen visar att i samtliga klassrum är chansen att en 

lärare ger ordet till en pojke som ber om det större än att läraren ger det till en flicka som ber 

om det. Även Einarsson (2003, ss. 140-142) redogör för att pojkar tar större utrymme i 

klassrummet, på flickornas bekostnad. Lärarna i hennes studie menade att det var pojkarna 

själva som försåg sig med detta talutrymme och de redogjorde därför inte för hur deras 

förhållningsätt påverkade elevernas agerande. Resultatet av studien visar att chansen att 

lärarna ger ordet till en pojke som ber om det är större än om en flicka ber om det. Detta 

innebär således att lärarna agerar på ett sätt som ger pojkarna större talutrymme. Detta resultat 

överensstämmer med det som Lanå (2015, ss. 97, 108) redogör för, nämligen att pojkar upptar 

större talutrymme än flickorna. Kanske agerar lärarna oreflekterat i samklang med de rådande 

samhällsnormerna, vilket innebär att de omedvetet för vidare de socialt konstruerade 

normerna och inte en objektiv syn på samhället (Burr 2003, ss. 2-3). 

 

Resultatet i studien kan också bero på att lärarna resonerar så som Einarsson (2003, ss. 140-

142) redogör för, nämligen att pojkarna själva som förser sig med mer talutrymme än 

flickorna. Det skulle kunna innebära att lärarna då väljer, medvetet eller omedvetet att 

ignorera de pojkar som tar talutrymme de inte blivit tilldelade. Detta agerande är dock inget 

som någon av lärarna i studien redogör för i svaren på deras self-report. Om så är fallet agerar 

alltså lärarna omedvetet och väljer då att ignorera pojkarnas uttalanden. Lärarna agerar 

därmed inte på så sätt för att aktivt främja ett jämställt matematikklassrum utan deras 

ignorerande av pojkarna måste ha andra orsaker. Hade lärarnas agerande varit genomtänkt och 

ett aktivt val hade detta troligtvis framkommit i self-reporten, vilket det inte gjorde. Resultatet 

av observationerna kan därför inte anses ha något att göra med det som Levi (2000, ss. 2-3) 

redogör för att en grupp lärare i hennes studie anser. Dessa lärare menar att de väljer att 

behandla flickor och pojkar olika för att på så sätt skapa jämställdhet i 

matematikundervisningen. Dessa lärare gjorde medvetna val där de försökte främja flickornas 

intresse för matematiken. Denna typ av agerande stöds dock inte i lärarnas svar på self-

reporten, då endast en av lärarna redogör för att hon aktivt väljer att främja flickorna för att på 

så sätt nå jämställdhet i matematiken. Lärare G3, som hävdar detta, kunde däremot inte ge 

några exempel på hur hon faktiskt arbetar med detta.  
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DISKUSSION 
I följande avsnitt diskuteras studiens resultat samt val av forskningsmetoder.  

Resultatdiskussion 

Samtliga lärare i studien redogör för att de anser att jämställdhet är viktigt att arbeta med i 

matematikundervisningen. De redogör också för att pojkarna tar större plats och utrymme 

under lektionerna. Detta tyder på att lärarna är uppmärksammade på problematiken gällande 

jämställdhet i matematikundervisningen, vilket är positivt. Det är först när problematiken är 

uppmärksammad som det kan påverkas. Det som är oroväckande är att endast en av lärarna i 

studien redogör för att hon försöker behandla flickor och pojkar olika för att på så sätt skapa 

ett jämställt klassrum. Hon försöker främja flickorna för att på så sätt uppnå en jämställdhet. 

De andra lärarna menar att de försöker behandla flickor och pojkar likvärdigt för att på så sätt 

skapa jämställdhet. Den ghananska läroplanen belyser att lärarna ska ge eleverna möjlighet att 

sträva efter rättvisa och erkänna samt motverka könsstereotyper och andra former av 

orättvisor för att kunna utmana dessa (Teaching syllabus for Citizenship education 2007). 

Även den svenska läroplanen lyfter att skolan i Sverige ska arbeta för att flickor och pojkar 

ska ha samma rättigheter och möjligheter. Flickor och pojkar ska bemötas och bedömas på 

samma sätt. De ska finnas samma krav och förväntningar oavsett vilket kön eleven har (Lgr 

11, rev. 2016).  

 

Klassrumsobservationerna tyder däremot på att sannolikheten är större att en pojke som ber 

om ordet får det än att en flicka som ber om ordet får det. Det visar därför att lärarna inte 

behandlar flickor och pojkar likvärdigt, något samtliga lärare tror sig göra. Detta resultat är 

oroväckande eftersom såväl den svenska och den ghananska läroplanen redogör för att 

samtliga lärare ska arbeta för en jämställd undervisning, där flickor och pojkar får samma 

möjligheter (Lgr 11, rev. 2016 : Teaching syllabus for Citizenship education 2007). Att 

lärarna i studien tror sig behandla flickor och pojkar likvärdigt, men ändå inte gör det kan 

bero på de föreställningar som finns gällande genus. Dessa föreställningar, som funnits under 

lång tid, påverkar individens tankar om vad som är manligt och kvinnligt (Hirdman 1988, ss. 

51-52). Det kan också bero på det Holm (2008, ss. 91-92, 99) redogör för, nämligen att 

lärarna har förväntningar på hur respektive kön ska bete sig och eleverna agerar oftast utifrån 

dessa förväntningar. Att eleverna agerar på olika sätt beroende på om de är flickor eller pojkar 

påverkar i sin tur hur lärarna behandlar eleverna tillbaka.  

 

Att lärarna i studien inte aktivt arbetar för att främja flickorna i matematikundervisningen kan 

komma att få konsekvenser. Det kan innebära att den syn på matematik som präglar 

västvärlden, nämligen att matematik under lång tid har setts som något som är för pojkar 

(Palmer 2010, ss. 27-28). Det kan också komma att påverka flickor och pojkars attityd till 

matematikämnet och därmed leda till samma konsekvenser som Holm, Hannula och Björn 

(2017, ss. 210-211) fann i sin studie, nämligen att pojkarna och flickorna uttryckte olika 

känslor i förhållande till matematik. Pojkarna i deras studie uttryckte i större utsträckning nöje 

och stolthet i relation till matematik till skillnad från flickorna som istället uttryckte mer 

ångest, tristess och hopplöshet. Svaleryd (2004, ss. 8-9) menar att för att man som pedagog 

ska kunna gå emot traditionella genusmönster krävs det att man blir medveten om sina egna 

normer och värderingar. Även Levi (2000, ss. 1-2) menar att lärare skulle kunna vidta fler 

åtgärder för att faktiskt motverka de könsroller som finns i matematiken.  

 

Jämställdhet och genus är aktuellt och viktigt, något som vi som blivande lärare behöver ta 

hänsyn till i vår undervisning. Vi ska arbeta för jämställdhet och för att motverka traditionella 
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könsroller i all vår undervisning. För att kunna göra detta behöver vi ha goda kunskaper och 

en medvetenhet kring hur vi väljer att organisera undervisningen. För att en förändring ska 

ske krävs det att lärare både uppmärksammar och arbetar för att motverka de stereotypiska 

könsroller som finns inom matematikämnet. Samtliga lärare i studien har redogjort för att de 

faktiskt uppmärksammar de skillnader som finns gällande pojkar och flickors attityd till 

matematikämnet, men det är oroväckande att ingen lärare aktivt arbetar för att motverka detta. 

Det är lärarnas plikt, enligt Skollagen (SFS 2010:800) 1 kap. 5 §, att arbeta för att motverka 

dessa. Svaleryd (2004, ss. 8-9) menar att man som pedagog bör skapa en undervisning som 

ger alla elever, oavsett kön, samma möjligheter att utvecklas så långt som möjligt. 

 

Elever som genomför den svenska grundskolan kommer att spendera 1125 timmar på 

matematikundervisning (Skolverket 2017). Det är 1125 timmar där lärarens bemötande 

gentemot eleverna kommer att påverka deras syn på ämnet och deras tilltro till sin egen 

förmåga. Motsvarande siffra i Ghana är för elever som slutför årskurs 6, ungefär 1000 timmar 

(Teaching syllabus for Mathematics education 2007). Eleverna i grundskolan, i så väl Sverige 

och Ghana, får enligt vår studie möta undervisning där pojkarna ges större möjlighet till 

talutrymme än flickorna. Denna typ av undervisning förstärker snarare de stereotypiska 

könsrollerna än motverkar dem.  

 

Som förutfattade meningar hade vi föreställningarna innan vi genomförde vår studie att 

Sverige skulle ha kommit längre än Ghana vad det gäller jämställdhet i 

matematikundervisningen. Detta för att Ghana är ett utvecklingsland som skiljer sig från 

Sverige både till kultur och skolsystem. Internationellt sett har Sverige kommit långt gällande 

jämställdhet mellan könen. I Ghana däremot är könsdiskriminering förbjuden men kraven på 

kvinnor är fortfarande hårda och gamla traditioner lever fortfarande kvar i delar av landet. De 

sociala mönstren som finns kvar gör att kvinnor är underordnade män, detta märkts tydligare 

på landsbygden där kvinnor fortfarande inte får äga mark eller ärva tillgångar (Landguiden 

2016b). Trots att den ghananska läroplanen fastslår att eleverna ska få sträva efter rättvisa och 

erkänna samt motverka könsstereotyper och andra former av orättvisor för att kunna utmana 

dessa (Teaching syllabus for Citizenship education 2007), trodde vi att undersökningen i 

Sverige skulle uppvisa ett annat resultat än undersökningen i Ghana. Resultatet av vår studie 

visade dock att lärarna i Sverige arbetar lika lite, som lärarna i Ghana, för att motverka 

stereotypiska könsroller. 

 

På grund av bristande förståelse, vad det gäller bemötandet av flickor och pojkar, agerar 

lärarna på ett sätt där flickor och pojkar behandlas olika. Pojkarna ges större plats och 

utrymme i matematikundervisningen. Lärarna vill och tror att de arbetar för att främja en 

jämställd undervisning, något som inte stämmer överens med verkligheten. Vi menar därför 

att vi med hjälp av den här studien, kan bidra till att lärare uppmärksammas på denna 

problematik och därmed kan börja arbeta för att motverka detta. Lärare behöver 

uppmärksammas och informeras om hur deras undervisning bedrivs för att på så sätt kunna 

arbeta mot en förändring. Vi anser att detta dels kan uppnås genom att lärare observerar 

varandra och på så sätt får kvitto på hur de agerar. Vi tror också att lärarutbildningar bör satsa 

på att nyutbildade lärare får verktyg och redskap att arbeta med för att främja ett jämställt 

matematikklassrum. De verksamma lärarna på skolan bör också få tillgång till fortbildning 

som kan bidra till att deras undervisning förändras, för att på så sätt främja flickors intresse 

för matematik. 
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Metoddiskussion 

Vid genomförandet av studien användes två forskningsmetoder, observation samt self-report. 

Under observationerna gavs möjlighet för oss att samla in kvantitativ data och på ett konkret 

sätt se hur lärarna fördelade ordet mellan eleverna. För att även undersöka lärarnas 

upplevelser kring flickor och pojkar som grupp, generellt, under matematikundervisningen 

samt hur de själva anser att de agerar valde vi att även använda metoden self-report. Self-

report gav oss möjlighet att synliggöra sådant som vi inte kunnat observera i klassrummet. 

Lärares tankar är inget som kan observeras därför krävde studiens syfte en kombination av 

olika metoder. Lärarnas svar på self-reporten gav oss även information kring när de slutförde 

sin utbildning samt hur länge de arbetat som lärare.  

 

Användandet av två forskningsmetoder gav studien en större bredd. Att använda oss av enbart 

observation hade gett oss möjlighet att undersöka hur läraren agerar i en klassrumssituation 

men vi hade gått miste om information kring deras tankar. Att använda self-report som enda 

forskningsmetod hade gett oss möjlighet att ta del av lärarnas tankar, men vi hade inte kunnat 

synliggöra hur läraren fördelar talutrymmet under en klassrumssituation. Intervju som metod 

hade också kunnat ge oss möjlighet att ta del av lärarnas tankar samt gett oss möjlighet att 

ställa eventuella följdfrågor. Eftersom studien är en jämförande studie där datainsamlingen 

sker i två länder med olika språk hade vi behövt genomföra våra intervjuer i Ghana på 

engelska, ett språk vi inte behärskar lika bra som vårt modersmål svenska. Eftersom studiens 

syfte är att undersöka hur lärare agerar i två olika länder behöver intervjuerna vara likvärdiga, 

något som kunde riskerats på grund av språksvårigheter. Den self-report som lärarna i Ghana 

besvarade var skriven på engelska vilket medför att det kan uppstå svårigheter med språket 

även vid denna metod. Men då metoden inte kräver att vi närvarar och ställer frågor utan att vi 

istället analyserar svaren när lärarna besvarat frågorna minskar vi risken för att 

undersökningen skiljer sig åt mellan länderna på grund av språket.  

 

En svårighet med observation som metod var att kunna anteckna varje gång en elev bad om 

ordet då det ofta var ett stort antal elever som räckte upp handen samtidigt. Här var det en 

fördel att två observatörer observerade tillsammans. Detta eftersom det då gavs möjlighet att 

jämföra observatörernas protokoll för att säkerhetsställa att dessa överensstämde. En annan 

svårighet med observation som metod var att eleverna i Ghana inte pratade rakt ut i samma 

utsträckning som eleverna i Sverige gjorde. Detta medförde att den kvantitativa data som 

samlades in i Ghana inte säger så mycket om lärarnas bemötande gentemot de elever som 

pratar rakt ut.  Trots dessa svårigheter var observation den metod som var bäst lämpad för 

studiens syfte. En annan metod hade troligen inte kunnat ge oss samma information. 

 

DIDAKTISK SLUTSATS 
Vi upplever, utifrån studiens visade resultat, att lärarna saknar verktyg för att främja flickorna 

i matematikundervisningen och på så sätt öka möjligheten till jämställdhet. Utan att främja 

flickorna och arbeta för att öka deras tilltro till sin förmåga är det svårt att skapa en långsiktig 

förändring. Då är risken att vi fortsätter som vi alltid gjort. Vi tror att det är nödvändigt att 

lyfta flickorna och öka deras engagemang och utrymme i klassrummet för att på sikt skapa 

jämlikhet. Resultatet visar att pojkarna till största del ges mest utrymme i undervisningen, 

trots att lärarna vill ha ett jämlikt klassrum och därmed behöver lärarna arbeta för att ge 

flickorna plats och trygghet att vilja och våga.  
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BILAGA 1 
Observationsprotokoll 
 

Objekt:  

Datum:  Tid: 

Antal flickor:  Totalt antal elever: 

Antal pojkar:  

 

Ber om ordet:  

Flickor _______ Pojkar _______    Får ordet ____________ 

 

Ber om ordet:  

Flickor _______ Pojkar _______    Får ordet ____________ 

 

Ber om ordet:  

Flickor _______ Pojkar _______    Får ordet ____________ 

 

Ber om ordet:  

Flickor _______ Pojkar _______    Får ordet ____________ 

 

Ber om ordet: 

 Flickor _______ Pojkar _______    Får ordet ____________ 

 

Ber om ordet:  

Flickor _______ Pojkar _______    Får ordet ____________ 

 

Ber om ordet:  

Flickor _______ Pojkar _______    Får ordet ____________ 

 

Ber om ordet:  

Flickor _______ Pojkar _______    Får ordet ____________ 

 

Ber om ordet:  

Flickor _______ Pojkar _______    Får ordet ____________ 

 

Ber om ordet:  

Flickor _______ Pojkar _______    Får ordet ____________ 

 

Ber om ordet:  

Flickor _______ Pojkar _______    Får ordet ____________ 

 

Ber om ordet:  

Flickor _______ Pojkar _______    Får ordet ____________ 

 

Ber om ordet:  

Flickor _______ Pojkar _______    Får ordet ____________ 

 

Ber om ordet:  

Flickor _______ Pojkar _______    Får ordet ____________ 

 



 

 

 

 
 Flickor Pojkar 

Läraren säger till elev som 

pratar rakt ut 

 

 

 

 

 

  

Läraren säger inte till elev 

som pratar rakt ut, utan 

låtsas inte om denne 

 

 

 

 

 

  

Lärare besvarar elev som 

pratar rakt ut 

 

 

 

 

 

  

 

 

Kort beskrivning av matematiklektionens innehåll:  

 

 

 

 

 

 

Fysisk beskrivning av platsen:  

  



 

 

 

BILAGA 2 
Self-report svenska 
 
Här ges du möjlighet att dela med dig av dina tankar gällande jämställdhet i 

matematikundervisning. Var god svara så utförligt som möjligt. 

 

1. När slutförde du din lärarutbildning? 

2. Hur länge har du arbetat som lärare? 

 

3. Hur upplever du flickor och pojkar (som grupp, generellt) i matematikundervisningen? 

Svara med hänsyn till följande aspekter: 

- agerande och beteende i klassrummet 

- attityder och självförtroende  

 

4. Hur anser du att du agerar och behandlar flickor respektive pojkar i 

matematikundervisningen? 

5. Hur skulle du vilja agera? 

 

6. Reflekterar du över jämställdhet i din matematikundervisning?  

Om du gör det, förklara hur. 

Om inte, motivera varför.  

  



 

 

 

BILAGA 3 
Self-report engelska 
 

In this self-report you are given the opportunity to share your thoughts regarding gender 

equality in mathematics education. Please answer as thoroughly as possible. 

 

1. When did you complete your teacher education?  

2. How long have you been working as a teacher? 

 

3. What are your thoughts about girls and boys behavior during mathematics lessons. In your 

answer, please consider the following 

-  behavior in the classroom 

- attitudes towards mathematics and self-confidence in the subject mathematics 

 

4. How do you consider that you act towards and treat girls and boys during your lessons? 

5. How would you like to act? 

 

6. Do you reflect on gender equality in your education? 

If you do, please explain how. 

If you don’t, please motivate why.  

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

BILAGA 4 
Missivbrev svenska 
 
Hej! 

 

Vi heter Emma Lindroth och Johanna Olsson. Vi studerar till grundlärare med inriktning mot 

förskoleklass och grundskolans årkurs 1-3 på̊ Campus i Varberg via Högskolan i Borås. Vi 

ska under höstterminen 2017 skriva vår magisteruppsats. Vi ska i vår uppsats genomföra en 

studie där vi undersöker undervisning i Sverige och i Ghana. 

 

Vi ska i vår studie undersöka hur verksamma lärare i Sverige och i Ghana agerar och 

reflekterar kring matematikundervisning. För att samla in data till vår studie ska vi använda 

oss av två̊ olika forskningsmetoder. Vi ska genomföra observationer och en self-report. Under 

observationen ska vi observera sex klassrumssituationer, tre i Sverige och tre i Ghana.  

 

Self-report är en forskningsmetod som innebär att du som respondent får möjlighet att delge 

oss dina tankar och erfarenheter i skriftligt format genom ett antal frågor. Vi kommer inte 

närvara när dessa frågor besvaras då vi vill att du i lugn och ro ska få möjlighet att fundera 

och skriva ner dina svar. På grund av detta är det viktigt att du så utförligt som möjligt 

besvarar de frågor som ställs. 

 

Anteckningar från observationerna och dina svar i self-reporten kommer endast att läsas av 

oss. All information kommer att behandlas konfidentiellt och enligt de etiska regler som finns 

för bedrivandet av forskning. Detta innebär bland annat att du har rätt att avbryta din 

medverkan i studien när som helst. Vi hoppas du vill medverka i vår studie och dela med dig 

av dina tankar och erfarenheter för att berika vår undersökning. 

 

Om det är något du undrar, hör av dig till oss på̊: 

 

Emma Lindroth, xxx@student.hb.se 

Johanna Olsson,  xxx@student.hb.se 

 

Handledare Petter Johansson, xxx@hb.se 

  

mailto:S140214@student.hb.se
mailto:%20S140618@student.hb.se
mailto:xxx@hb.se


 

 

 

BILAGA 5 
Missivbrev engelska 
 

Hello!  

 

We are two teacher students from Sweden and our names are Emma Lindroth and Johanna 

Olsson. We are studying to become teachers in preschool class and school years 1-3 at 

Campus Varberg via University of Borås. During autumn 2017 we are going to write our 

master thesis. In our thesis we are going to research mathematics education in Sweden and 

Ghana.  

 

In our study we are going to research how active teachers in Sweden and Ghana acts and 

reflects on mathematics education. To collect data for our study we are going to use two 

different research methods. We are going to do observations and a self-report. During our 

observations we are going to observe six different classrooms situations, three in Sweden and 

three in Ghana.  

 

Self-report is a method of research in which you as a respondent is given the opportunity to 

share your thoughts and experiences in writing through a number of questions. We will not 

attend while these questions are being answered since we want you to have the opportunity to 

sit down in peace and quiet and answer the questions. Since we are not attending it’s 

important that you answer every question as thoroughly as possible.  

 

The notes from our observations and your answers in the self-report will only be read by us. 

All information will be treated confidentially and in accordance with the Swedish ethical 

regulations for conducting research. This means among other things that you have the right to 

cancel your participation in the study at any time. We hope that you will participate in our 

study and share your thoughts and experiences in order to enrich our study.  

 

If you have any questions, please feel free to contact us at:  

Emma Lindroth, xxx@student.hb.se  

Johanna Olsson, xxx@student.hb.se 

 

Supervisor Petter Johansson, xxx@hb.se 

  

 

 

 

 

 

 

  

mailto:xxx@student.hb.se
mailto:S140618@student.hb.se
mailto:xxx@hb.se


 

 

 

BILAGA 6 
Sverige 

 S1 S2 S3 Totalt 
Antal gånger läraren ger ordet till en flicka som ber om ordet 10 1 10 21 
Antal gånger läraren ger ordet till en pojke som ber om ordet 19 4 9 32 
Antal gånger läraren låter en flicka tala utan att ha bett om ordet 10 1 4 15 
Antal gånger läraren låter en pojke tala utan att ha bett om ordet 31 21 5 57 
Antal gånger en flicka blir tillsagd 3 0 1 4 
Antal gånger en pojke blir tillsagd 3 0 6 9 
Antal gånger en flicka blir besvarad 7 1 2 10 
Antal gånger en pojke blir besvarad 13 14 1 28 
Antal gånger en flicka blir ignorerad 3 0 2 5 
Antal gånger en pojke blir ignorerad 18 7 4 29 
Totalt antal gånger en flicka ber om ordet 27 8 85 120 
Totalt antal gånger en pojke ber om ordet 30 28 41 99 
Totalt antal gånger en flicka pratar rakt ut 13 1 5 19 
Totalt antal gånger en pojke pratar rakt ut 34 21 11 66 

 

Ghana 

 G1 G2 G3 Totalt 
Antal gånger läraren ger ordet till en flicka som ber om ordet 5 11 2 18 
Antal gånger läraren ger ordet till en pojke som ber om ordet 9 10 10 29 
Antal gånger läraren låter en flicka tala utan att ha bett om ordet 1 1 4 6 
Antal gånger läraren låter en pojke tala utan att ha bett om ordet 0 0 3 3 
Antal gånger en flicka blir tillsagd 0 1 0 1 
Antal gånger en pojke blir tillsagd 1 0 0 1 
Antal gånger en flicka blir besvarad 1 1 3 4 
Antal gånger en pojke blir besvarad 0 0 1 1 
Antal gånger en flicka blir ignorerad 0 0 1 1 
Antal gånger en pojke blir ignorerad 0 0 2 2 
Totalt antal gånger en flicka ber om ordet 94 18 48 160 
Totalt antal gånger en pojke ber om ordet 86 15 51 152 
Totalt antal gånger en flicka pratar rakt ut 1 2 4 7 
Totalt antal gånger en pojke pratar rakt ut 1 0 3 4 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Besöksadress: Allégatan 1 · Postadress: 501 90 Borås · Tfn: 033-435 40 00 · E-post: registrator@hb.se · Webb: www.hb.se 


	INLEDNING
	Syfte
	Frågeställningar
	Bakgrund
	Sveriges utbildningssystem
	Ghanas utbildningssystem
	Könsroller i Sverige
	Könsroller i Ghana

	Tidigare forskning
	Fördelning av talutrymme i klassrummet
	Jämställdhet i matematikundervisningen
	Sverige
	Ghana

	Sammanfattning

	Teoretisk ram
	Genus
	Socialkonstruktionism
	Socialkonstruktionismen i förhållande till studien

	Metod
	Observation
	Self-report
	Urval
	Genomförande
	Sverige
	Ghana

	Forskningsetik
	Analys

	Resultat
	Lärarna
	Resultatet från self-reporten
	Pojkarna är mer framåt och har en större tilltro till sin matematiska förmåga
	Att behandla flickor och pojkar likvärdigt
	Att undervisa utan att reflektera över jämställdhet
	Sammanfattning av kvalitativ data

	Resultat från observationerna i klassrummen
	Sammanfattning av det kvantitativa resultatet

	Resultatanalys
	Kulturell överlagring
	Socialisering
	Genusskapande


	Diskussion
	Resultatdiskussion
	Metoddiskussion

	Didaktisk slutsats

