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Talutrymme och genus 

En studie av talutrymme i matematikundervisning 

Peter Ståhlberg 

Sammanfattning 

Syftet med denna studie har varit att undersöka flickor och pojkars talutrymme i kontakt med läraren 

samt lärarnas uppfattningar om talutrymme i matematikundervisningen. Studien har undersökt hur 

talutrymmet fördelas och hur eleverna gör för att ta ordet i matematikundervisningen samt hur lärarna 

uppfattar fördelningen av talutrymme. För att söka svar på frågeställningen har strukturerade 

observationer och semistrukturerade intervjuer använts. I studien deltog två lärare och 13 pojkar (40,6 

% av undersökningsgruppen) och 19 flickor (59,4 % av undersökningsgruppen) fördelat på två klasser 

som båda hade en majoritet av flickor. Resultaten från observationerna indikerar i likhet med tidigare 

forskning att lärarna har större delen av talutrymme. Resultaten antyder även att det inte finns några 

könsskillnader när läraren delar ut ordet utan att det var när eleverna tar talutrymme som 

könsskillnader blir synliga. När eleverna tar initiativet talutrymme initierar pojkarna 57,3 % och 

flickorna 42,7 % av interaktionerna med lärarna. Av det totala talutrymmet bland eleverna hade 

pojkarna 49 % och flickorna 51 %. Strategier som eleverna använde för att ta talutrymme var att tala 

rakt ut eller att gå fram till lärarna. Resultaten från intervjuerna visade att lärarna uppfattade 

fördelningen av talutrymme som något som borde ske utifrån individens behov och utan tvång. 

Samtidigt uttryckte lärarna att de trodde att pojkarna tog upp mer talutrymme än flickorna i 

matematikundervisningen. Lärarna uttryckte även att det var svårt att fördela talutrymmet så alla 

elevers behov blev tillgodosedda och att de saknade strategier för att jämnt fördela talutrymmet.     
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Inledning 

Under hösten 2015 gick drygt en miljon elever samt 94 000 lärare till sin arbetsplats i den svenska 

grundskolan (http://www.skolverket.se). I det dagliga arbetet i klassrummet sker ett stort antal 

interaktioner mellan lärare och elever. Hur läraren bemöter sina elever i dessa interaktioner påverkar 

deras möjlighet till social och kunskapsmässig utveckling (Einarsson, 2003). Det är genom läraren 

som eleverna har chans att påverka klassrumsskeendet (Öhrn, 1990). I början av 2000-talet fanns det 

en allmän uppfattning om att det saknades tid till samtal mellan lärare och eleverna. Eleverna uttryckte 

att de vill ha mer uppmärksammahet och bekräftelse av lärarna. Samtalstid framstod som en av de 

största bristvarorna i den svenska skolan (Skolverket, 2002, refererad i Einarsson, 2003). 

I debatten om lärare och deras arbete har genusrelaterade frågor varit vanliga under de senaste 

decennierna (Gannerud, 2009). I Lgr 11 lyfts det fram att elevernas uppfattningar om manligt och 

kvinnligt formas i undervisningen beroende på hur eleverna bemöts och bedöms samt genom det krav 

och förväntningar som ställs på eleverna (Skolverket, 2011). Skolan har ett ansvar att motverka 

traditionella könsmönster samt bidra till pojkars och flickors lika värde och möjligheter i 

undervisningen (Skolverket, 2011). Det går dock att ur ett feministiskt perspektiv argumentera för att 

den svenska skolan ännu idag bygger på traditioner och innehåll som härstammar från det manliga 

läroverket och har en inriktning mot den offentliga sfären och den ”manliga” arbetsmarknaden 

(Gannerud, 2009). Flickor och pojkar utvecklar olika beteenden och attityder till matematik beroende 

på hur de behandlas i matematiska situationer. Forskare har antytt att flickor får för lite hjälp och för 

lite uppmärksamhet under matematiklektionerna för att utveckla ett permanent intresse för matematik 

(Jungwirth, 1991). 

Matematik är ett ämne som både strukturellt och symboliska har en stark koppling till maskulinitet 

(Brandell & Staberg, 2008). Många studier både historiskt och i nutid har visat att matematikämnet 

oftast anses vara en manlig domän (Brandell & Staberg, 2008). Andra studier har även visat att det 

oftast är pojkar som dominerar klassrumsinteraktionen genom att ha flest kontakter med läraren 

(Einarsson, 2003; Öhrn, 1990). En anledning till att pojkarna dominerar klassrumsinteraktionerna kan 

vara att det finns en större hörsamhet mot pojkar och deras mer utåtriktade beteende. Pojkarnas 

beteende anses utgöra ett större hot mot klassrumsordningen men även signalera ett ämnesintresse 

(Öhrn, 1990). Skolan ska dock vara en plats där eleverna oberoende av könstillhörighet ges utrymme 

att pröva och utveckla sin förmåga och sina intressen. Det är lärarens uppgift att se till att flickor och 

pojkar får samma möjligheter och utrymme att påverka undervisningen (Skolverket, 2011), ändå finns 

det lärare i svenska skolan som anser att genus och andra jämställdhetsfrågor inte är en relevanta 

faktorer i deras undervisning (Gannerud, 2009). Därför ämnar denna studie till att undersöka hur 

talutrymmet fördelas mellan pojkar och flickor i klassrumsinteraktioner med läraren under 

matematikundervisningen. Studien undersöker även hur eleverna tar talutrymme samt hur läraren 

uppfattar fördelningen av talutrymmet.   
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Syfte och frågeställning 

Syftet med denna studie är att undersöka flickor och pojkars talutrymme i kommunikation med läraren 

samt lärarnas uppfattningar om talutrymme i matematikundervisningen i de lägre åldrarna (årskurs 1-

3). 

Hur fördelas talutrymmet i matematikundervisningen? 

Hur tar eleverna ordet i matematikundervisningen? 

Hur uppfattar lärarna fördelningen av talutrymme i matematikundervisningen? 

Teorier 

Genus 

Ur ett vardagligt perspektiv betyder genus man och kvinna (pojke och flicka) och det som skiljer 

könen åt (Bjerrum Nielsen, 2003). Genus är dock mer komplext än så då vi också tillskriver icke 

levande objekt, känslor och beteenden som färger, skepp, bomber, logiskt tänkande, försiktighet, 

empati och stolthet med genus. Genus är något som existerar både som mentala modeller i våra 

hjärnor och ute i världen och det är inte alltid lätt att skilja på vad som är vad (Bjerrum Nielsen, 2003), 

eftersom genus varierar kulturellt kan det som anses vara manligt i en kultur anses kvinnligt i en annan 

(Carlsson, 2001). De sociala och diskursiva praktiker som konstruerar genus stöds av historiska, 

strukturella och institutionella arrangemang (Bjerrum Nielsen, 2003). Konstruktionen av genus är 

dock inte statisk utan dynamisk (Brandell & Staberg, 2008; Davies, 2003). 

Särskiljande genusmönster finns på tre olika nivåer: individens genus, den sociala genusstrukturen och 

genussymbolik (Brandell & Staberg, 2008). De tre formerna av genus är asymmetriska (Brandell & 

Staberg, 2008) och det är ibland svårt att skilja på normen för manligt och kvinnligt på individuell och 

samhällelig nivå då de tre typerna av genusanvändning är överlappande (Carlsson, 2003). Med den 

sociala genusstrukturen menas hur arbetsfördelning samt sociala och samhälleliga aktiviteter anordnas 

och värderas efter kön (Carlsson, 2003). Genussymbolik syftar till hur dikotomier och andra 

föreställningar om kön gör att vissa bilder, ord och tankar associeras antingen med manligt eller 

kvinnligt (Carlsson, 2003). Individens genus handlar om konstruktionen av en könsidentitet (Brandell 

& Staberg, 2008). Det är den vanligaste och tidigast användningen av genus. Den utgörs av de likheter 

som finns mellan individer av samma kön och skillnader mellan individer av olika kön. Dessa icke-

kroppsliga likheter och skillnader i egenskaper gör att individen uppfattas som manlig eller kvinnlig 

(Carlsson, 2003)        

Inom forskningsfältet könsskillnader i klassrumsinteraktion antyder Öhrn (1990) att det inte finns 

någon sammanhållen teori men det går att utskilja tre huvudperspektiv inom forskningsfältet som går 

att koppla till genusteori. Det första perspektivet utgår från individens genus och antar att pojkar och 

flickor agerar olika i klassrummet på grund av könstypiska egenskaper hos individen. I detta 

perspektiv är flickor och pojkar förutsättningar att ta plats i klassrummet fokus för könsskillnader i 

klassrumsinteraktionen (Öhrn, 1990)  

Det andra perspektivet utgår från den sociala genusstrukturen och har utgångspunkten att det är 

skolans reproducerande funktion som återspeglar de könsskillnader i samhällelig makt som leder till 

att pojkar och flickors skolsituation skiljer sig åt (Öhrn, 1990). Här blir lärarens agerande fokus för 

skolans könsdifferentierande behandling. Det tredje perspektivet ställer institutionella, kulturella 
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förväntningar och bestämmelser mot individens/gruppens agerande. Könens sociala positioner 

påverkar i detta perspektiv flickor och pojkars beteende i skolsituationen (Öhrn, 1990). 

Didaktiskt kontrakt 

Didaktiska kontrakt är ett av det mest refererade begreppen i teori om didaktiska situationer(Skott, 

Jess, Hansen & Lundin, 2010).   I alla sociala situationer finns det olika typer av förväntningar mellan 

aktörerna. Didaktiska kontrakt är en särskild kategori av ömsesidiga förväntningar som delvis är 

specifika för undervisningens innehåll och utförande som byggs upp mellan lärare och elever i 

undervisningen (Skott et al., 2010).  Det didaktiska kontraktet är ett implicit avtal med förväntningar 

som möjliggör lärande, läraren uppfyller sin del genom att introducera innehåll, starta aktiviteter, svara 

på frågor, upprätthålla arbetsro o.s.v. Elevens uppgift är att tolka situationen så att hen kan genomföra 

aktiviteten på ett sådant sätt att ett lärande möjliggörs (Skott et al., 2010). Det didaktiska kontraktet 

kan se olika ut för eleverna då lärarnas förväntningar på eleverna delvis är relaterat till vad läraren har 

för uppfattningar om vad som är rimligt beteende för pojkar respektive flickor (Kahlin, 2008). Om 

flickors beteenden bryter mot förväntningarna ses det oftast som att de gjort ett aktivt val medan 

pojkars beteenden som bryter mot förväntningarna istället anses bero på utomstående faktorer (Allard, 

2004).    

Bakgrund 

Genus i matematiken 

Ämnet matematik har en flertusenårig historia och var länge enbart en manlig domän. Kvinnor/flickors 

biologi ansågs begränsa dem så pass att de inte var kapabla till matematikstudier. Kvinnor ansågs vara 

irrationella, ologiska och ha för nära till sina känslor för att bli bra på matematik (Walkerdine, 1998). 

Denna påstådda oförmåga hindrade länge kvinnor från lika rätt till utbildning, endast i undantagsfall 

och i senare tid har matematik blivit tillgänglig för kvinnor (Brandell et al., 2005). Sen kvinnors intåg i 

matematiken har det funnits en allmän uppfattning om att flickor presterar betydligt sämre i skolämnet 

matematik än pojkar (Walkerdine, 1998). Senare forskning har visat att könsskillnaderna i 

matematikprestationer har minskat, försvunnit eller vänt i sin motsats (Brandell et al., 2005). Det är 

större skillnader inom könen och regionalt än mellan könen påpekar Walkerdine (1998). Ändå gör 

dessa historiskt betingade föreställningar att matematiken fortfarande uppfattas som ett naturligt 

område för män och matematiken är fortfarande starkt mansdominerad inom yrken som bygger på 

specialiseringar inom matematik och på universiteten i Sverige idag (Brandell et al., 2005). 

Matematik som ämne har en stark koppling till maskulinitet, både strukturellt och symboliskt. 

Egenskaper som eftersträvas inom matematiken är rationalitet och logiskt tänkande (Brandell & 

Staberg, 2008), som på ett språkligt symboliskt plan är attribut som tillskrivs män och inte kvinnor. 

Män kopplas även samma med positiva aspekter av matematiken som lustfylldhet, intresse och 

utmanande medan kvinnor kopplas ihop med negativa aspekter som tråkigt och svårt (Brandell et al., 

2005). Betydelse för denna starka manliga koppling till matematik har också den speciella kultur som 

råder inom matematiska institutioner. Där ritualer, koder, värderingar och praktiker som finns inom 

matematiken och matematiska institutioner utformats av män (Brandell et al., 2005).  
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Talutrymme 

Talutrymme används i den här uppsatsen för den språkliga aspekten av interaktion och är den tiden 

som en individ använder när den följer upp eller initiera en interaktion.  

Undervisning är till stor del en kommunikativ verksamhet där språket används som en medierande 

resurs (Riesbeck, 2008). Det är i samtalet som individens tänkande och lärande utvecklas. Genom 

samtalet skapas en gemensam erfarenhetsgrund som är nödvändig för att gå från konkret till abstrakt 

verksamhet. Matematikens abstrakta natur med idéer som omfattar bland annat mönster, logik, spatiala 

konfigurationer kräver ett språkligt formulerat kunnande för att kunna ”ses” och ”upplevas” (Riesbeck, 

2008). För att inhämta matematisk kunskap krävs ett aktivt deltagande från eleverna i en social process 

eftersom matematiska begrepp representerar relationer som inte är tillrättalagda för ”inlärning” 

(Riesbeck, 2008). Det är i samtalet i och om skolmatematik som en koppling mellan verkligheten och 

matematiska begrepp/uttryck skapas (Riesbeck, 2008). En av lärarnas svåraste uppgifter är att skapa 

kopplingar mellan elevernas vardag och matematikens begrepp med hjälp av metaforer och 

konkretisering (Löwing, 2004)  

Läraren är den som sätter normen för det språk som används i matematik undervisningen (Löwing, 

2004). Den norm läraren sätter för att föra samtal i klassrummet kan både möjliggöra och utesluta 

elever från deltagande i matematiska samtal (Riesbeck, Säljö & Wyndhamn, 2008) och bidrar på så 

sätt till att upprätthålla rådande maktstrukturer via språket (Riesbeck, 2008). Studier indikerar att 

interaktionen i klassrummet har en stark lärardominans när det kommer till initiativtagande och 

styrningen av interaktionen. Kommunikationen följer ofta speciella mönster som inte har i huvudsyfte 

att underlätta inlärningen utan att ge läraren kontroll över situationen (Löwing, 2004). Läraren talar 

ofta till hela klassen som ett kollektiv och beroende på hur läraren ställer frågor tillåts eleverna 

talutrymme. Talutrymmet kan vara öppet men läraren kan också leda eleverna fram till en vis punkt 

där eleverna har möjlighet att ge relativt begränsat bidrag till samtalet (Riesbeck et al., 2008).  

Traditionell sett så styr lärarna inte bara kommunikationen utan tar också upp större delen av 

talutrymmet (Einarsson & Hultman, 1984). Eleverna har en tredjedel av det totala talutrymmet och av 

den tredjedelen tar pojkar upp två tredjedelar och flickorna en tredjedel vilket innebär att pojkarna får 

två niondelar och flickorna en niondel av det totala talutrymmet enligt Einarsson och Hultman (1984). 

Talutrymmet är inte bara olika fördelat mellan de två könsgrupperna utan även inom könsgrupperna. 

Enskilda elever, oftast tre- fyra pojkar och en eller ett par flickor tar upp majoriteten av det offentliga 

talutrymmet i klassen under en dag. Det finns även en grupp på fyra-fem flickor och någon enstaka 

pojke som inte tar något offentligt talutrymme alls under skoldagen. Denna fördelning av talutrymme 

bland eleverna är mindre fördelaktig då skolan är en förberedelse för ett verbalt aktivt offentligt liv 

som vuxen (Einarsson & Hultman, 1984). Även Einarsson (2003) påpekar att pojkar kontrollerar 

större delen av talutrymmet. Hennes siffror visar dock att förhållandena mellan flickors och pojkars 

talutrymme har minskar till 56 % för pojkar och 44 % för flickor, vilket hon spekulerar i kan ha att 

göra med att äldre forskning ändrat lärares syn på talutrymme. Könsskillnader i interaktionsfrekvensen 

kan till vis del hänvisas till att pojkar använder sig av mer effektiva medel för att få uppmärksamhet av 

läraren. Pojkar använder sig oftare av strategin att tala rakt ut, en metod som minskar lärarens 

valmöjligheter och på så sätt kringgår lärarens ”turordning” (Öhrn, 1990). Enligt en annan studie 

ställer lärare oftare processinriktade frågor till pojkar, ger två tredjedelar av de positiva 

kommentarerna till pojkar och ger mer feedback på delvis felaktiga uttalande av pojkar (Jungwirth, 

1991). I likhet med Öhrn (1990) påpekas också att pojkar oftare talar rakt ut men att flickor ställer mer 

offentliga frågor än pojkar (Jungwirth, 1991). Sammantaget kan man säga att den bild som träder fram 

ur tidigare forskning är att pojkar dominerar lärarkontakterna.  
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För att förstå det svårigheter och möjligheter som eleverna har till utveckling i dagens komplexa 

samhälle är analys av klassrumskommunikation betydelsefull (Riesbeck et al., 2008), då 

interaktionsmönster är en viktig faktor för att förstå genusskillnader i attityder mot matematik och 

matematiska prestationer (Jungwirth, 1991). 

Läraruppfattningar om genus och matematik 

Lärares uppfattningar om olika fenomen har en stor inverkan på deras beteenden i undervisningen. 

Lärares beteenden i undervisningen påverkar i sin tur elevernas uppfattningar, beteenden och även 

deras prestationer (Li, 1999). Flera forskare påpekar att om lärare har stereotypa uppfattningar om 

pojkar och flickors olika matematiska förmågor kan de överföras från läraren till eleverna i 

undervisningen (Palmer, 2010). Med dessa utgångspunkter är det elevernas matematiska förebilder 

som skapar könsskillnader inom matematiken (Walkerdine, 1998). Det finns även pedagoger som 

påpekar att innehållet i läroböcker och undervisning inte berör jämställdhet och att jämställdhetsfrågor 

som genus inte är relevanta i deras arbete (Gannerud, 2009). 

Två aspekter av läraruppfattningar som har effekter på elevernas prestationer är deras uppfattningar 

om varför eleverna lyckas/misslyckas och om läraren känner att den har kontroll över elevens lärande. 

Dessa två aspekter påverkar vilka förväntningar läraren kommer ha på framtida prestationer och vilket 

ansvar läraren känner för elevernas inlärning (Fennema, 1990). Forskning visar indikationer på att 

lärare har olika uppfattningar om varför pojkar och flickor lyckas i med matematik. Pojkars 

framgångar förklaras ofta med förmåga och flickors med hårt arbete (Li, 1999; Walkerdine, 1998). 

Uppfattningar som denna tros ha en negativ effekt på flickor i matematikundervisningen och bidrar till 

att sänka deras prestationer (Li, 1999). De kan också leda till att läraren överskattar pojkarnas och 

underskattar flickornas matematiska förmåga (Fennema, 1990). De flesta lärare anser att 

undervisningen ska vila på en demokratiskt grund, men ändå finns det mönster som tyder på att lärare i 

matematikundervisningen förstärker traditionella mönster för pojkar och flickor oavsett vad eleven har 

för kunskaper och vilja (Li, 1999). Insikt i lärares genusrelaterade uppfattningar kan leda till en 

djupare förståelse för vad det är som skapar genusskillnader i matematikundervisningen enligt 

Fennema (1990). 

Metod 

I min studie har jag valt att använda mig av två undersökningsmetoder, observationer och intervjuer. 

Observationerna syftar till att ta reda på hur talutrymmet fördelas samt hur eleverna tar talutrymme 

och intervjuerna till att ta reda på lärarnas uppfattningar.  

Observation 

Observationsmetoden används i vetenskapligt syfte när man vill studera och samla information om 

beteenden och skeenden i dess naturliga sammanhang. När observation används som metod i 

vetenskapliga studier måste den vara systematiskt planerade och informationen som kommer fram av 

observationen måste registreras systematiskt (Patel & Davidson, 2003).  



6 

 

Det finns en mängd olika variationer av observationer men de två huvudsakliga varianterna är 

strukturerad och ostrukturerad observation (Patel & Davidson, 2003). Strukturerad observation innebär 

att man i förväg bestämt vilka beteenden och skeenden som ska observeras. Man konstruerar också ett 

observationsschema som innehåller ett antal kategorier som täcker in de beteenden som är relevanta 

för undersökningen (Patel & Davidson, 2003). Ostrukturerade observationer innebär att man samlar in 

så mycket information som möjligt kring ett problemområde i ett utforskande syfte. Vid ostrukturerade 

observationer används inget utprovat observationsschema utan observatören skriver istället ner 

nyckelord som sedan används för att skriva en full redogörelse över de som observerats. Vid 

observationerna kan observatören inta olika förhållningssätt. Observatören kan vara deltagande vilket 

innebär att observatören har en aktiv del i situationen eller icke deltagande och befinner sig då utanför 

det aktuella skeendet. Observatören kan även vara känd eller okänd för dem som observeras (Patel & 

Davdison, 2003). En nackdel med observationer är att det är tidskrävande och att man i förväg inte kan 

förutse om något oplanerat kommer att inträffa (Patel & Davidson, 2003). 

I den här studien genomfördes sex strukturerade observationer i två olika klasser. Den totala 

observationstiden 235 minuter och varje observation var mellan 30-60 minuter. Jag som observatör var 

känd för gruppen som observerades och använde mig av ett icke deltagande förhållningssätt. Till min 

hjälp hade jag ett observationsschema (bilaga 1) och en videokamera. Klassrummen där 

observationerna genomfördes var avlånga med whiteboardtavlan på långsidan i vänstra delen av 

klassrummen därför placerade jag mig vid ett bord i högra delen av klassrummen. Videokameran 

placerades på en hylla i högra delen av klassrummen med god uppsikt över hela elevgruppen och 

läraren. Vid själva observationen användes observationsschemat för att notera alla tillfällen som 

eleverna fick/tog talutrymme med läraren samt på vilket sätt de gjorde de på. Bara de tillfällen när 

eleverna talutrymme uppmärksammades av läraren noterades i observationsschemat. Efter 

observationerna granskades videoupptagningen för att räkna antalet handuppräckningar och att ta tid 

på pojkar, flickor och läraren respektive talutrymme.  

Intervju 

Intervjuer kan användas i syfte att upptäcka och identifiera egenskaper och beskaffenheten hos något 

(Patel & Davidson, 2003), i det här fallet lärarnas uppfattningar om talutrymme. Det finns två aspekter 

som avgör om man får ut kvantitativ eller kvalitativ data vid intervjuer, graden av standardisering och 

strukturering. Strukturering handlar om frågornas utformning och inbördes ordning medan 

standardisering handlar om vilket utrymme personen som blir intervjuad har att svara fritt på frågorna 

(Patel & Davidson, 2003). Vid intervjuer där man ämnar att göra en kvalitativ analys av intervjusvaren 

har man oftast en låg grad av standardisering som lämnar utrymme för den intervjuade att svara med 

egna ord (Patel & Davidson, 2003). Vid intervjuer för kvalitativa analys kan struktureringen variera 

(Patel & Davidson, 2003) eftersom endast frågeområdena är bestämda och frågorna kan variera från 

intervju till intervju beroende på hur den intervjuade svarar (Johansson & Svedner, 2010). Det innebär 

också att det aldrig går att formulera svarsalternativ i förväg till intervjuer där man önskar att göra en 

kvalitativ analys på intervjusvaren (Patel & Davidson, 2003).  

Innan intervjuerna formulerade jag en intervjuguide (bilaga 2) med tre frågeområden: inledande 

frågor, frågor kring fördelning av talutrymme och frågor kring strategier för att få/ge/ta talutrymme. 

Till varje frågeområde skrevs ett antal frågor att utgå från och till dessa hämtades inspiration från Öhrn 

(1990). Eftersom en kvalitativ analys skulle göras på resultaten så genomfördes intervjuerna med låg 

grad av både strukturering och standardisering på frågorna (Patel & Davidson, 2003). Intervjuerna 
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genomfördes med en lärare i taget efter att alla observationer var genomförda för att inte påverka 

lärarnas förhållningssätt under de lektionerna som observerades. Intervjuerna genomfördes i en ledig 

lokal efter skoldagens slut och spelades in med diktafon för att inga svar skulle gå förlorade. Varje 

intervju tog ungefär 30 minuter.  

Urval 

Studien genomfördes i två olika klasser på en grundskola söder om Stockholm. Klass A består av 15 

elever nio flickor och sex pojkar varav två av flickorna tackat nej till deltagande i studien och en elev 

har en diagnos. Klass B består av 20 elever tretton flickor och sju pojkar varav en av flickorna tackat 

nej till deltagande i studien. Lärare A har arbetat som lärare i två år och gick utbildningen 

interkulturell lärarutbildning mot grundskolans tidigare år 1-6. Lärare B har arbetat som lärare i nio 

och ett halvt år och gick utbildningen förskola, fritidspedagog och grundskolans tidigare år. Utav tids- 

och resursskäl utnyttjades personliga kontakter för att göra ett bekvämlighetsurval av skol och 

informanter (Bryman, 2011).  

Analysmetod 

För att analysera den data som samlats in under observationerna och intervjuerna med lärarna 

användes två olika analysmetoder. Statistisk analys av de data som samlades in under observationerna 

och tematisk analys av de data som samlades in under lärarintervjuerna.    

Det finns två olika sorter av statistik: deskriptiv och hypotesprövande statistik. Deskriptiv statistik som 

används i denna studie används för att i form av siffror belysa forskningsproblemet och beskriva de 

insamlade datamaterialet (Patel & Davidson, 2003). Observationerna sammanställdes och varje 

kategori från observationsschemat fick ett siffervärde. Båda klasserna hade en majoritet av flickor och 

för att resultaten inte skulle bli missvisande gjordes beräkningar för att få fram genomsnittet per 

individ i varje könsgrupp. Även om det bara var två klasser som observerades behandlades varje 

observationstillfälle som en ny grupp vid beräkningarna av totala antalet interaktioner i en klass antalet 

närvarande elever vid varje observation adderades för att sen divideras med det totala antalet 

interaktioner/tid från de sex/tre observationerna (t.ex. tala rakt ut pojkar total 72/37= 1,95). När alla 

observationstillfällen redovisas i samma diagram dividerades antalet interaktioner med antalet elever 

närvarande elever. Detta för att kunna göra jämförelser mellan lektionerna och klasserna även om 

antalet elever och proportionerna flickor/pojkar ändrades mellan observationerna. 

Tematisk analys är ett flexibelt analysverktyg som inte är bunden till en viss kunskapsteori utan kan 

appliceras på en mängd olika kunskapsteorier. Tematisk analys används för att identifiera mönster i 

det insamlade datamaterialet (Braun & Clarke, 2006). Det finns två primära sätt inom tematiska analys 

för att utskilja tema och mönster ur rådata: induktiv eller teoretisk tematisk analys. I den här studien 

användes en induktiv tematisk analys för kodningen av rådata. Vid induktiva analys sker kodningen 

utan att det finns förbestämda kategorier som man försöker passa in rådata i utan kategorierna växer 

fram utifrån de mönster som går att hitta i det insamlade datamaterialet (Braun & Clarke, 2006). Inför 

analysmomentet transkriberades intervjuerna. Vid kodningen av datamaterialet söktes likheter och 

skillnader som var relevanta för studien i lärarnas uttryckta uppfattningar om talutrymme i de 

transkriberade materialet. De likheter och skillnader som hittades gick sedan igenom för att hitta 

kategorier att redovisa data under. 



8 

 

Forskningsetiska aspekter 

När man genomför någon from av vetenskaplig studie som involverar människor är det av största vikt 

att tänka över det etiska aspekterna. De forskningsetiska principer som måste tas hänsyn till vid 

genomförandet av en vetenskaplig studie är informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Dessa principer används för att säkerställa en balans 

mellan forskningskravet och individskyddskravet. Individskyddskravet innebär att ingen informant 

som får utsättas för psykisk eller fysisk skada, förödmjukelse eller kränkning (www.codex.vr.se). Det 

innebär också att vara öppen med vad man tänker undersöka och varför, men då jag tror att resultaten 

kan påverkas av att eleverna och lärarna vet exakt vad som observeras, måste i detta fall 

forskningskravet vägas mot individskyddet. Lärare och elever informeras om att det är interaktionen i 

matematikundervisningen som står i fokus för observationerna men inte att den kommer att tolkas ur 

ett genusperspektiv.  

Den första av de fyra principerna som ingår i individsskyddskravet som måste uppfyllas är 

Informationskravet. Rektor, lärare och elever tillfrågades om det fanns tid och intresse för att ingå i 

studien. De informerades om studiens syfte och hur den skulle genomföras samt att deltagandet var 

anonymt och frivilligt. Vårdnadshavare informerades skriftligt i samband med inhämtande av 

samtycke då samtycke från vårdnadshavare till deltagande elever är ett måste för att uppfylla 

samtyckeskravet vid studier som involverar minderåriga barn (se bilaga 3). Då aktiv insats krävdes av 

lärarna så inhämtades även deras samtycke skriftligt (se bilaga 4) (information och samtyckeskravet). 

Uppgifter om deltagare i studien ska ges största möjliga konfidentialitet. Lärare, elever och 

vårdnadshavare försäkras om att namn på elever, lärare och skola kommer att behandlas konfidentiellt 

i resultatredovisningen. Forskningsmaterialet förvaras på ett sådant sätt att ingen obehörig kan ta del 

av materialet allt i enlighet med konfidentialitetskravet (www.codex.vr.se). Deltagarna och 

vårdnadshavare informerades också om att de insamlad forskningsmaterialet enbart kommer att 

användas till denna studie och att de kommer att förstöras efter att den blivit godkänd. Data som 

samlades in under studien kommer inte spridas vidare annat än i publiceringen i databasen för 

vetenskapliga rapporter, DIVA (konfidentialitetskravet och nyttjandekravet). Därmed har hänsyn till 

de fyra principerna för individskyddskravet tagits. 

Metoddiskussion 

I studien har en kvantitativ och en kvalitativ datainsamling skett för att besvara studiens frågeställning. 

I kvantitativa studier innebär validitet att vi undersöker det som ämnas undersökas och reliabilitet 

innebär att undersökningen genomförts på ett tillförlitligt sätt (Patel & Davidson, 2003). Att i förväg 

utforma ett observationsschema med kategorier som utgår ifrån identifierade begrepp från 

litteraturstudien ger studien högre innehållsvaliditet. Reliabiliteten utgörs av hur väl 

datainsamlingsinstrumenten motstår slumpinflytande. Vid strukturerade observationer är reliabiliteten 

starkt kopplad till observatörens förmåga. Observatören gör bedömningar om vad som ska registreras 

och då kan olika typer av bedömarfel uppstå. För att undvika slumpinflytanden användes ett 

observationsschema och vid observationerna skedde en videoupptagning som granskades fyra gånger 

med olika bitar i fokus för att undvika bedömarfel (Patel & Davidson, 2003).       

Inom kvalitativa studier är begreppen validitet och reliabilitet så pass sammanflätade att kvalitativa 

forskare sällan använder begreppet reliabilitet utan ger istället begreppet validitet en vidare betydelse 

(Patel & Davidson, 2003). Det är svårt att finna entydiga regler, procedurer eller kriterier för hur man 

http://www.codex.vr.se/
http://www.codex.vr.se/
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uppnår god kvalitet i kvalitativa studier eftersom de kännetecknas av stor variation och varje kvalitativ 

studie i någon avsikt är unik (Patel & Davidson, 2003). I en kvalitativ studie går begreppet validitet 

inte helt att koppla till själva datainsamlingen. God validitet genomsyrar istället hela 

forskningsprocessen men det finns några generella aspekter av validitetsproblematiken (Patel & 

Davidson, 2003). I detta fall användes diktafon för att spela in intervjusvaren vilket ökar validitet på 

datainsamlingen. Inspelningen gjorde det möjligt för mig att transkribera lärarnas svar i efterhand och 

då se till att ingen intressant gick förlorat. Eftersom talspråk och skriftspråk skiljer sig åt är det viktigt 

att transkribera talspråket noggrant även om det innehåller ofullständiga meningar och grammatiska 

fel så att informationen är opåverkad inför analysen (Patel & Davidson, 2003).  

Generalisering vid kvalitativa studier anses ofta vara problematiskt (Patel & Davidson, 2003). I den 

här studien gör det låga antalet deltagare samt att lärare och elever som deltagit i studien kommer från 

samma skola att studien inte kan ses som representativt i ett större sammanhang. Om en kvalitativ 

analys leder fram till förståelse för ett fenomen och vilka variationer det finns inom detta fenomen i 

relation till sin kontext kan eventuellt en generalisering göras i relation till likande situationer och 

kontexter (Patel & Davidson, 2003).  

Resultat 

I följande avsnitt kommer resultaten från denna empiriska studie att redovisas. Inledningsvis kommer 

resultaten från observationerna att presenteras och därefter intervjuerna. Resultaten från 

observationerna och intervjuerna kommer att redovisas tematiskt. Diagram kommer att användas för 

att belysa resultaten från observationerna. Observation 1A-3A är genomförda i klass A med Lärare A 

och observation 1B-3B är genomförda i klass B med Lärare B. Resultatet får intervjuerna kommer att 

presenteras som likheter och skillnader i lärarnas uttryckta uppfattningar. 

Observationerna 

Totalt observerades 235 minuter (143 min i klass A och 92 min i klass B), fördelade över sex 

matematiklektioner, tre observationer i varje klass. Observationerna A1, A3, B1 och B3 hade samma 

upplägg. Läraren stod framme vid tavlan och gick igenom lektionens innehåll och eleverna fick svara 

på frågor som läraren ställde om innehållet. Efter genomgången fick eleverna arbeta individuellt i sina 

matematikböcker. Vid observationerna A2 och B2 var upplägget annorlunda, då satt grupperna i ring 

på golvet och använde laborativt material för att illustrera det matematiska innehållet. Även här ställde 

läraren frågor som eleverna både muntligt och med hjälp av det laborativa materialet skulle svara på. 

Vid observation A2 var arbetet i ringen på golvet istället för genomgång vid tavlan och efter 

genomgången så fick eleverna arbeta enskilt i sina böcker. Vid observation B2 fortsatte det laborativa 

arbetet i två grupper resterande tiden av lektionen. I båda klasserna var det en majoritet av flickor: 

könsfördelningen i klass A var sju flickor/ sex pojkar (54%/46%) och i klass B var den tolv flickor/ sju 

pojkar (63%/37%). Vid observation A3 närvarade bara fyra av pojkarna. I klass A sitter eleverna vid 

två långbord med tio platser vid varje och i klass B sitter eleverna i fyra bänkrader med fem elever i 

varje rad. 
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Det totala talutrymmet under alla sex observationer var 103 min och 49 sek. Lärarna upptog 65 min 

och 45 sek (63,3 %) och eleverna 38 min och 4 sek (36,7 %) varav pojkarna upptog 18 min och 40 sek 

(18 %) och flickorna 19 min och 24 sek (18,7 %). I tabell 1 presenteras tidfördelningen i de båda 

klasserna. 

Tabell 1- Fördelningen av talutrymme i tid 

Talutrymme i tid Klass A (57 min och 35 sek) Klass B (46 min och 14 sek) 

Lärare 31 min och 57 sek (55,5 %) 33 min och 48 sek (73,1 %) 

Elever 25 min och 38 sek (44,5 %) 12 min och 26 sek (26,9 %) 

Pojkar  13 min och 16 sek (23 %) 5 min och 24 sek (11,7 %) 

Flickor  12 min och 22 sek (21,5 %) 7 min och 2 sek (15,2 %) 

 

Under observationerna kunde man se skillnader i lärarnas sätt att ställa frågor. Lärare A ställde frågor 

där hen var ute efter hur eleverna gick tillväga när de räknade ut en vis uppgift medan lärare B sökte 

svaret på uppgiften. Elevernas talutrymme ser vid första anblick ganska jämnt fördelad ut men här 

måste hänsyn tas till att det är en majoritet av flickor i båda klasserna. I klass A blir talutrymmet för 

varje pojke 49,75 sek och för varje flicka 37,1 sek. I klass B får varje pojke 15,43 sek av talutrymmet 

och varje flicka 11,72 sek. Även om flickorna som grupp tar upp mer talutrymme under lektionerna så 

har varje enskild flicka fått mindre talutrymme än varje pojke.  

Resterande resultat från de sex observationerna presenteras med hjälp av diagram utifrån två 

kategorier: om det är lärare som tar initiativet till talutrymme för eleverna eller om det är eleverna 

själva som initierar sitt eget talutrymme. Efter det presenteras en översikt för båda klasserna 

tillsammans.  

Lärarinitiativ 

Det två strategier som båda lärarna använde sig av för att fördela talutrymmet under lektionerna var att 

låta eleverna räcka upp handen och sen ge ordet till någon som räckt upp handen alternativt att fördela 

ordet till eleverna utan att de bad om ordet. Lärare A gillade inte att fördela ordet med hjälp av 

handuppräckning medan lärare B använde sig flitigt av strategin. Eleverna i klass A räckte upp handen 

87 gånger under observation A1-A3 (pojkar: n = 37; flickor: n = 50) och eleverna i klass B räckte upp 

handen 673 gånger under observation B1-B3 (pojkar: n = 276; flickor: n = 397). 

Diagram 1 visar en genomsnittssiffra av hur ordet fördelats efter eleverna begärt ordet genom 

handuppräckning och diagram 2 visar en genomsnittssiffra av hur lärarna fördelar ordet då eleverna 

inte begärt ordet. 
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Diagram 1- Genomsnittligt antal gånger eleverna får ordet efter handuppräckning 

 

Antal gånger pojkar och flickor får ordet efter att ha begärt det vid varje observation (pojkar/flickor) 

A1: 4/6 A2: 6/5 A3: 2/1 totalt A 11/12 B1: 13/17 B2: 9/14 B3: 9/20 totalt B 29/51 

Lärare B fördelade även ordet vid handuppräckning genom att låta sina elever svara i kör när större 

delen av klassen räckte upp handen samtidigt. Detta system använde sig lärare B av i ett demokratiskt 

syfte. Dels för att eleverna som kanske inte vågade svara själva en möjlighet att visa sin kunskap 

tillsammans med andra och dels för att alla eleverna skulle få möjlighet svara på frågor och känna sig 

delaktiga i lektionen. Denna strategi använde sig lärare B av 30 gånger under de tre observationerna. 

Lärare A som inte såg någon pedagogisk fördel med handuppräckning försökte använda sig av ett 

system där eleverna istället för att räcka upp handen först skulle fråga två kompisar och sedan sätta 

upp sitt namn på tavlan. Läraren hjälpte sedan eleverna i turordningen utifrån lapparna på tavlan. 

Läraren upplevde dock att systemet inte fungerade så bra då eleverna hoppade över steget att sätta upp 

lappen på tavlan och gick direkt fram till läraren istället för att be om hjälp (se diagram fyra). En bild 

som stämmer väl överens med det som observerades under lektionerna då eleverna bara använde sig 

av lappsystemet tio gånger (pojkar: n = 2; flickor: n = 8). Sammantaget visade observationerna att det 

inte fanns några anmäkningsbara skillnader i hur läraren fördelade ordet till eleverna efter att de har 

begär det. 

Den andra strategin som båda lärarna använde sig av var att dela ut ordet utan att elverna begärt det. 

Strategi användes färre gånger än att dela ut ordet efter handuppräckning av båda lärarna (61 utan- och 

103 med handuppräckning). I studien registrerades inte de tillfällen när läraren delade ut ordet till en 

elev och eleven valde att säga pass, endast de gångerna när eleven besvarade frågan registerades i 

observationsschemat. 
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Diagram 2- Genomsnittligt antal gånger eleverna får ordet utan att be om det          

 

Antal gånger pojkar och flickor får ordet utan att begära de vid varje observation (pojkar/flickor) 

A1: 3/8 A2: 10/5 A3: 3/5 totalt A: 16/18 B1: 6/12 B2: 2/6 B3: 1/0 totalt: 9/18  

I diagram 2 går det att utläsa hur läraren använder sig av strategin att dela ut ordet och att det varierar 

från lektion till lektion vilket kön som får mest talutrymme. Över alla lektionerna är talutrymmet jämnt 

fördelat mellan könen. En anledning till att lärarna använde sig mindre av denna strategi kan vara att 

eleverna hade möjlighet att säga pass när de blev tilldelade ordet. I och med att elevens pass kan tolkas 

lite hursomhelst av kamraterna så hamnade eleven i en utsatt situation oavsett om den svarade eller 

valde att passa. 

Sammanfattningsvis finns det inga indikationer på att lärarna behandlar eleverna olika utifrån deras 

könstillhörighet under observationerna. 

Elevinitiativ  

Under observationerna kunde man utskilja tre strategier som eleverna använde sig av för att få 

talutrymme under lektionerna. Delvis så använde eleverna handuppräckning som strategi för att få 

läraren att ge dem talutrymmen. Eleverna använde sig av två strategier för att få talutrymme där de 

inte var beroende av att läraren skulle godkänna deras talutrymme: att tala rakt ut och att gå fram till 

läraren. Att tala rakt ut var en strategi som användes i båda klasserna medan att komma fram till 

läraren för att få talutrymme var en strategi som användes flitigt av eleverna i klass A och bara någon 

enstaka gång av eleverna i klass B.  

Diagram 3 visar hur ofta eleverna talar rakt ut i båda klasserna under observationerna och diagram 4 

visar hur ofta eleverna kommer fram till läraren under observationerna i klass A. 
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Diagram 3- Genomsnittligt antal gånger eleverna talar rakt ut till läraren 

 

Antal gånger pojkar och flickor talar rakt ut vid varje observation (pojkar/flickor) 

A1: 15/8  A2: 6/9  A3: 10/5  totalt A:31/22  B1: 9/4  B2: 27/10  B3: 5/5  totalt: 41/19  

I diagram 3 kan man utläsa att pojkarna vid alla observationer förutom observation 2A tar talutrymme 

genom att tala rakt ut fler gånger än flickorna. Vad som inte går att utläsa av diagramet är dock om det 

var enstaka individer inom könsgrupperna som talade rakt ut eller om det var jämnt fördelat inom 

gruppen. Vid granskning av videoinspelningarna framgick det att antalet gånger som pojkarna talade 

rakt ut var relativ jämnt fördelat mellan pojkarna. Det var en pojke i varje grupp som inte talade rätt ut 

en enda gång men de eleverna tog upp väldigt lite av pojkarnas talutrymme i alla aspekter. I 

flickgruppen var det däremot så att det var ett fåtal flickor som talade rätt ut medan majoriteten av 

flickorna inte gjorde det alls.   

Diagram 4 visar frekvensen för hur eleverna i klass A kom fram till läraren för att få talutrymme. Här 

registrerades bara de tillfällena som läraren uppmärksammade elevernas talutrymme. Klass B lämnas 

här utanför diagramet då strategin endast användes vid elva tillfällen varav tio av de tillfällena var det 

flickor som gick fram till läraren och bad om stödmaterial (t.ex. mynt eller kulramar) och vid något 

enstaka tillfälle om hjälp. Det sista tillfället var en pojke som gick fram och frågade vad det var för 

lunch.  
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Diagram 4- Genomsnittligt antal gånger eleverna kommer fram till läraren 

 

Antal gånger pojkar och flickor kommer fram till läraren vid varje observation (pojkar/flickor) 

A1: 22/22 A2: 14/5  A3: 13/19  totalt A: 49/46  

Totalt över de tre observationern gick pojkarna i genomsnitt fram till läraren 3,06 gånger per lektion 

och flickorna gick fram 2,3 gånger per lektion. Till skillnad från när det gällde att tala rakt ut så var 

fördelningen inom båda könsgrupperna jämn när det gällde att ta talutrymme med läraren genom att 

komma fram. Även i denna kategori av elevintierat talutrymme kan man se att pojkarna som grupp tar 

mer utrymme något som även framkom under intervju med lärare A.      

I diagram 5 presenteras totala antalet interaktioner under de sex observationerna. De två första 

kategorierna där eleverna får ordet representerar lärarinitativ och de två sista kategorierna talar rakt ut 

och kommer fram representerar elevintiativ.  

Diagram 5- Genomsnittlig sammanfattning av totala antalet interaktioner 

 

Antal gånger pojkar och flickor har ordet (pojkar/flickor) 

Efter handuppräckning: 40/63 Utan att begärt: 25/36 Talar rakt ut: 72/41 Kommer fram: 51/56 
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Totala antalet interaktioner på lärarintiativ: 65/99 på elevinitiativ: 123/97 

Trots att lärana dominerar talutrymmet under observationerna visar resultaten att eleverna oftare 

initierar interaktionerna som leder till talutrymme för eleverna. Eleverna initierar 57,3 % och lärarna 

42,7 % av interaktionerna. När läraren tar intiativet till talutrymme för eleverna är könsskillnaderna 

marginella. Pojkarna som utgör 40% av undersökningsgruppen får 39,6 %  och flickorna som utgör 60 

% får 60,3 % av det lärarinitierade interaktionerna. Det är när man tittar på de elevinitierade 

interaktionerna man kan upptäcka ett mönster som tyder på könsskillnade i interaktionerna. Både när 

det kommer till att tala rakt ut och komma fram till läraren så har pojkarna fler interaktioner än 

flickorna. Pojkarna (40 %) tar då 56 % medan flickorna (60 %) tar 44 % av de elevinitierade 

interaktionerna. 

Intervjuerna 

I detta avsnitt redovisas likheter och skillnader i lärarnas uttryckta uppfattningar kring talutrymme i 

matematikundervisningen. Under analysen av transkriberingarna uppstod dessa teman: Talutrymme 

utifrån individens behov, Talutrymme och genus, Pojkar tar ordet? och brist på strategier.  

Talutrymme utifrån individens behov 

Lärarna fick frågor kring hur det ser på fördelningen av talutrymme under matematiklektionerna. Båda 

lärarna uttryckte att det var viktigt att alla skulle få komma till tals. Eleverna skulle få känna sig sedda 

och att i den utsträckning det går få ta det talutrymme som de vill ha under lektionerna. Men det var 

minst lika viktigt att eleverna kände att det talutrymme som de tilldelades av läraren skedde på deras 

villkor.  

Intervjuare: hur tänker du kring fenomenet talutrymme i klassrummet? 

Lärare B: Att alla ska få komma till tals, att alla ska få ses, att jag ska se alla och att dom ska känna 

sig sedda och får det utrymme som dom behöver och vill ha. Å utan tvång men ändå med deras egen 

vilja så att dom känner att dom kan om dom vill. 

Lärare A menar på att det kan bli negativa effekter om lärare inte tar hänsyn till elevernas viljor att 

uppta talutrymme vid den offentliga undervisningen (undervisningen som riktas till hela klassen). 

Intervjuare: Hur resonerar du när du fördelar ordet?... till eleverna i klassen. 

Lärare A: mmm men de är sånt man lär sig också med gruppen. Förut körde jag mycket på det här att 

dom som jag vet inte räcker upp handen vill svara på frågan. Dom kan jag bara ge ordet men det slog 

tillbaka också för då blev det, jag har ju regeln att man alltid får säga pass. Och då blev det alltid pass 

och då blev det negativt att även fast man kanske vet svaret kanske man inte vill säga det och då kan 

det bli det att man kanske inte kan och så ska kompisarna hjälpa och så. 

Med hänvisning till styrdokumenten understryker lärare A att elever kan ha olika behov av talutrymme 

under de offentliga delarna av undervisningen och att helklassundervisningen inte är elevernas enda 

chans att tala matematik.  

Lärare A: jag och jag försöker basera då på att… ehm styrdokumentens värdegrund med ett 

demokratiskt och att den textdel jag gillar mest med styrdokumenten är att om det ska finnas en 

likvärdig skola så kan inte skolan vara lika för alla och det tänker jag på väldigt mycket. Det här att 

det kanske inte är så att alla behöver prata i en genomgång för att uppnå kunskapskraven eller för att 

ha en okej skolgång eller för att vara trygg i skolan. Utan det kanske räcker med att man får prata 

med sina kompisar och prata med mig lite enskilt. 
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Lärare B lyfter fram vikten av att använda sig av olika arbetssätt för att alla ska få möjlighet till 

talutrymme i undervisningen. Att läraren inte behöver vara mottagare för eleverna matematik 

talutrymme är något även lärare B lyfter fram.   

Lärare B: Vi jobbar väldigt mycket praktiskt, vi jobbar med genomgångar och ibland jobbar vi i 

grupper så på något sätt så får dom talutrymme t.ex. om vi gör något grupparbete så ska dom, då 

måste dom prata med varandra och jag har tillräckligt små grupper för att alla ska komma till tals. 

Även om det inte är jag som är motparten som tar emot den här informationen eller samtalet så får 

dom i alla fall utrymmet att prata och bara för att dom ska prata matematik så försöker jag. 

Sammanfattningsvis visar lärarnas uttalanden att de uttrycker att det är viktigt att talutrymmet fördelas 

jämnt mellan alla elever. Lärarna påpekar dock att elevernas behov av talutrymme kan se olika ut och i 

vilket forum eleverna vill ha talutrymme varierar. Om det är inför hela klassen, med bara lärare eller 

med kompisarna är något som båda lärarna anser att man måste ta hänsyn till i undervisningen. 

Slutsatsen som jag dra av dessa uttalanden är att lärarna anser att ett jämt fördelat talutrymme inte 

betyder att alla elever pratar lika många gånger eller att eleverna får lika mycket taltid utan att varje 

individ får det talutrymme i den form den känner att de behöver. 

Talutrymme och genus 

När samtalet fördes in på talutrymme och genus fanns det både likheter och skillnader i lärarnas 

uppfattningar. Lärare A berättar hur genus är någonting hen jobbar aktivt med. 

Lärare A: Jag har provat jättemycket för de är en av dom sakerna jag tampats ganska mycket med för 

en av dom första sakerna jag gjorde var att ehhh när jag hade en elev i mitt klassrum eller som jag 

hade… Vad heter det när det kommer nån och tittar, auskultera, när jag hade en på auskultation så 

bad jag dom ehh de att kolla på hur mycket talutrymme som tas eller hur mycket för att de va färre 

pojkar än flickor och jag hade tänkt på att ändå så pratar pojkarna mycket mer. Och hon sa det också 

jomen de är så. 

Medan lärare B inte tänkte på genus när det kommer till talutrymme utan försöker se till att alla elever 

får samma talutrymme oavsett var de sitter i klassrummet. 

Intervjuare: På vilket sätt får flickor och pojkar lika/olika mycket talutrymme under 

mattelektionerna? 

Lärare B: Det är ingenting som jag har tänkt på. Alltså jag tänker ju inte som du märker på antalet så 

flickor och pojkar utan jag ser dom bara som, ännu mer sen vart dom sitter och att jag ska se alla. 

Intervjuare: Alltså hur dom sitter placerat, att se till att dom som sitter längst bak får synas lika 

mycket eller tala lika mycket som dom som sitter längst fram 

Lärare B: det är det jag medvetet tänker på. Jag tänker inte medvetet på genus om man säger så. 

Som excerpten visar har lärare A och lärare B olika utgångspunkter (tänker/tänker inte på genus) i sina 

uttalanden kring genus och talutrymme. Om vi jämför det lärarna uttrycker med resultaten från 

observationerna visar det sig att läraren B som inte tänker på genus har lite jämnare fördelning av 

talutrymme mellan könen även om könsskillnaderna var marginella när lärarna fördelade talutrymmet. 

Pojkar tar ordet? 

När lärare A berättar om hur hen upplever fördelningen av talutrymme stämmer det ganska bra 

överens med observationsresultaten där tjejerna som grupp tog mer talutrymme totalt medan pojkarna 

hade mer talutrymme individuellt. 

Intervjuare: Hur upplever du fördelningen av talutrymmet under mattelektionerna? 

Lärare A: Jag tror att vad hettere flickorna tar mer plats under genomgångarna och så men när det 

kommer till att ha hjälp så är killarna mer på.  
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Intervjuare: men ser du det som som tjejer som grupp eller killar som grupp eller är det då individer. 

Lärare A: det är individer som tar ordet på olika sätt men eftersom det är majoritet tjejer så tror jag att 

det är fler tjejer som tar talutrymme. Sen är det ju olika det är ju många som är väldigt tysta också, 

som inte vill ha ordet gärna. Då försöker jag gå fram till dom och fråga hur går det och så. För att ge 

dom talutrymme. 

Lärare B tycker dock inte att det är någon skillnad mellan könen. 

Lärare B: det är individer, det är inget som jag märkt skillnad mellan. För det är lika mycket killar 

som tjejer som drar i en som vill ha utrymmet. De utrymmet och frågor å när det gäller. Så det ser jag 

ingen genus skillnad i. 

Den uttryckta uppfattningen hos lärare B lyser dock inte igenom i resten av intervjufrågorna. När 

lärarna beskriver de tre-fyra eleverna som man lättast lägger märket till under lektionerna är svaret 

pojkar. Även när lärare B svarar på frågan: ”uppfattar du att killar och tjejer har samma benägenhet 

att svara på frågor när du ställer dom? Eller skiljer det sig mellan tjejgruppen och killgruppen?” kan 

man utläsa en skillnad i uppfattat beteende hos pojkar och flickor som tyder på att pojkarna tar för sig 

mer. 

Lärare B: samma sak där det känns som att killarna är ivrigare på ett annat sätt när det gäller matten. 

Och vill visa, alltså att det ska va någon såhär jätteballt att kunna matte just att det har blivit nån grej. 

Och jag vet inte, fråga mig inte vad de är för grej men det känns som att det är lite mer såhär… aaa 

men ”å jag kan det här” alltså lite mer bland killarna. Det är inte lika hetsigt bland tjejerna. Dom 

räcker upp handen mycket lugnare på något sätt. 

Lärare A uppfattar också att det är tre pojkar som tar mest utrymme under lektionerna och fortsätter 

med att beskriva vilka strategier som pojkarna använder sig av för att få talutrymme.  

Lärare A: Det kan vara antingen att dom… T.ex. om jag hjälper bara vill gå fram och ta hjälp. Jag 

tror att… över en kam så tror jag att det är många fler pojkar i klassen som gärna kan sätta boken 

framför mig när jag sitter med någon och diskuterar eller, än flickor jag tror också att det är… mer 

under diskussion att, om någon resonerar om ett tal och det kanske blir fel så tror jag att det är större 

chans att det är en pojke som avbryter och vill förklara att det är fel, jag tror det finns större tendenser 

till att pojkar vill förklara sitt sätt också, att ”jag tänkte också här” å bekräfta att jag också gjorde rätt.  

Bilden som målas upp av båda lärarna är att pojkarna är ivrigare, tränger sig på och avbryter andra 

elever. Detta stämmer överens med resultaten från observationerna där det fanns en tydlig 

könsskillnad i antalet lärarinteraktioner när eleverna själva tog initiativet.  

När lärare A på slutet av intervjun fick frågan om det fanns något mer hen ville tillägga om 

talutrymme uttryckte lärare A en osäkerhet över om hens uppfattning stämde överens med 

verkligheten eller om den bara speglar forskning hen tagit del av (forskning som säger att pojkar tar 

mer utrymme). 

Lärare A: aaa att det är svårt men ändå viktigt att reflektera kring. För jag tror ju eller min känsla är 

att även fast det är fler flickor i klassen så tar pojkarna mer utrymme men det kan också vara så jag är 

speglad av forskning som jag har läst visar de. För när jag tänker på personer, vilken person pratar 

mycket i klassen då får jag upp… två elever som är flickor och sen en individ som är pojke sen en till 

individ som är flicka så då blir det ju ändå att dom individerna jag tycker prata mest i klassen så är tre 

av fyra flickor. Så att det är väldigt spännande att jag har de samtidigt som jag tror att pojkarna tar 

mer plats. 

I uttalandet uttrycker lärare A att pojkarna ta mer talutrymme samtidigt som hen uppfattade att tre av 

de fyra individerna som pratade mest under lektionerna var flickor. Detta kan uppfattas som 

motsägelsefullt eller att det var tre flickor i klassen som tog upp majoriteten av talutrymmet för 

flickorna medan talutrymmet hos pojkarna var jämt fördelat. Under observationerna var talutrymmet 

relativt jämt fördelat både bland flickorna och pojkarna. Bland flickorna fanns det dock två grupper, en 
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som tog mycket talutrymme vid genomgångar och en som sökte mer interaktioner i det individuella 

arbetet. 

Brist på strategier 

Ur excerpten som tidigare redovisats går det att utläsa att fenomenet talutrymme är något som lärare A 

uppfattade som svårt. Hen säger t.ex. ”Jag har provat jättemycket för de är en av dom sakerna jag 

tampats ganska mycket med” och ”aaa att det är svårt men ändå viktigt att reflektera kring”. Något 

som även lärare B uttryckte när hen fick frågan om det var något hen vill tillägga. 

Lärare B: ja själv eller jag själv skulle vilja ha hjälp med hur. För jag säger ju att jag har ju inte så 

många strategier hur. Hur kan man söka talutrymme som elev och hur kan jag ge dom på andra sätt 

än det härra svara i kör eller räcka upp handen det låter så himla tråkigt liksom. Så jag skulle vilja ha 

mer med det här med kort alltså ideer, hur kan man ge dom talutrymme utan att dom ska känna sig 

kränkta eller att dom ska känna att dom inte kan men ändå våga. Är det mer grupparbeten. 

Sammanfattningsvis uttrycker båda lärarna en osäkerhet kring fenomenet talutrymme och hur de ska 

gå tillväga för att fördela talutrymmet till eleverna.  

Sammanfattning av resultat  

Resultaten från observationerna indikerar att lärarna tar upp större delen av de totala talutrymmet och 

att flickorna har mer talutrymme som grupp men att pojkarna har mer talutrymme på individnivå. 

Resultaten visar också att lärarna använder fyra strategier för att fördela ordet och eleverna två 

strategier för att ta ordet. Resultaten visade också att eleverna initierar flera interaktioner än lärarna. 

När lärarna initierar talutrymme är könsskillnaderna marginella. När eleverna initierar talutrymme 

antyder dock resultaten att det finns könsskillnader och att pojkarna tar mer talutrymme än flickorna.  

Resultaten från intervjuerna indikerar att lärarna tycker att talutrymme ska fördelas utifrån individens 

behov och att eleverna ska ha möjlighet att inte behöva prata inför hela klassen. Båda lärarna uttrycker 

att det upplevs som om pojkarna tar mer talutrymme än flickorna. Den ena läraren tänker aktivt på 

genus när hen undervisar medan den andra inte tänker på det alls. Resultaten antyder också att lärarna 

tycker att det är svårt att fördela talutrymmet jämnt mellan eleverna och att de saknar strategier för 

fördelning av talutrymmet. 

Diskussion 

Talutrymme fördelning 

Resultaten från observationerna visar att lärarna tar upp större delen av de totala talutrymmet (63,3 %). 

Detta stämmer överens med vad tidigare studier indikerar (Einarsson & Hultman, 1984; Löwing, 

2004). Lärardominansen av talutrymmet under observationerna kan delvis bero på att det är lärarna 

som leder undervisningen framåt t.ex. genom att presentera ny kunskap. En annan aspekt som 

påverkar resultatet i denna studie är att fokus ligger på elevernas talutrymme i kontakt med lärarna. 

Det innebär att elevers talutrymme nästan alltid möts av ett gensvar från lärarna samt att 

kommunikationen som sker mellan eleverna inte registrerats. Vidare visade resultaten att pojkarna 

som grupp hade 49 % och flickorna 51 % av elevernas totala talutrymme i kommunikationen med 
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läraren. Detta går emot vad tidigare studier antytt att pojkar tar upp 66,6 % (Einarsson & Hultaman, 

1984) respektive 56 % (Einarsson, 2003) av elevernas talutrymme. Resultatet från denna studie måste 

dock tolkas utifrån att pojkarna utgjorde en minoritet (40 %) av undersökningsgruppen. På individnivå 

hade pojkarna ett talutrymme på ca 30 sek per individ medan flickorna hade ca 20 sek per individ. 

Detta innebär att pojkarna fortfarande tog upp en större andel av talutrymmet som individer även om 

fördelningen mellan könsgrupperna var jämna. 

I tidigare forskning har det också framkommit att det är lärarna som dominerar initiativtagandet av 

interaktion i klassrummet (Löwing, 2004). Här skiljer sig resultaten från tidigare forskning. Under 

observationerna initierar lärarna 164 (42,7 %) interaktioner och eleverna 220 (57,3 %) interaktioner av 

de interaktioner som leder till talutrymme för eleverna. När man tittar närmare på hur interaktionen är 

fördelad mellan könen så kan man se att när läraren initierar interaktionen så fick pojkarna som utgör 

40 % av undersökningsgruppen 39,6 % och flickorna som utgör 60 % av undersökningsgruppen fick 

60,3 % av interaktionerna. Att talutrymmet var jämnt fördelat när lärarna tog initiativet till 

interaktionen kan bero på att könsskillnader i samhället lyfts i genusdebatten. En annan anledning kan 

vara att äldre forskning synliggjort könsskillnaderna i talutrymme i undervisning något som Einarsson 

(2003) antyder. Det kan även bero på att Lgr 11 lyfter fram att lärarna ansvarar för att alla elever 

oavsett könstillhörighet ska ha samma möjligheter att delta i och påverka undervisningen (Skolverket, 

2011). När eleverna tog initiativet till interaktion blev en könsskillnad i talutrymmet synlig. Pojkarna 

initierade 56 % och flickorna 44 % av interaktionerna med lärarna.  

Eleverna använde sig av två strategier för att ta talutrymme, tala rakt ut eller komma fram till läraren. 

Elevernas möjligheter att använda dessa mer utåtriktade strategier för att ta talutrymme påverkas av 

det didaktiska kontrakt som råder i klassen. Vilket går att problematisera när det gäller könsskillnader i 

talutrymme. Om de didaktiska kontraktet tillåter utåtriktade strategier som att tala rakt ut och gå fram 

till läraren som enligt Öhrn (1990) begränsar lärarnas kontroll över vem som har ordet. 

Könsskillnaderna som blev synliga i studien kan då härledas till perspektivet individens genus 

(Brandell & Staberg, 2008). Vilket skulle innebära att könstypiska egenskaper hos pojkar skapar 

förutsättningar som gör pojkarna mer benägna att använda utåtriktade strategier än flickorna. Om de 

utåtriktade strategierna inte är okej under klassens didaktiska kontrakt kan könsskillnaderna härledas 

till perspektivet den sociala genusstrukturen (Carlsson, 2003). Vilket innebär att könsskillnaderna 

uppstår då institutionella och kulturella förväntningar på pojkars förmåga att följa de uppsatta reglerna 

inte är lika höga som på flickors och de leder till att lärarna inte agerar när pojkarna bryter mot de 

didaktiska kontraktet. Utifrån studien går det dock inte att säga om eleverna är nöjda med mängden 

talutrymme de får eller hur fördelningen av talutrymme går till. För att ta reda på det krävs det vidare 

studier som undersöker elevernas uppfattningar om fördelningen av talutrymmet. Denna studie visar 

inte heller varför pojkarna söker mer interaktioner med lärarna, om de är för att de behöver/vill ha mer 

hjälp i matematikundervisningen än flickorna eller om de bara behöver mer uppmärksamhet i 

allmänhet något som även skulle kunna vara aktuellt för vidare forskning.  

Lärarnas uppfattningar 

I lärarnas intervjusvar går det att utläsa en antydan till att lärarna egentligen inte uppfattar talutrymme 

som en genusfråga utan en fråga om individuella behov samtidigt som det individuella behovet inte 

överstiger andra individers rätt till talutrymme. Talutrymmet ska fördelas så jämnt som möjligt men 

vad som är en jämn fördelning ifrågasätts också av lärarna. Lärarna påpekar att eleverna talutrymme 

inte behöver ske inför hela klassen eller ens involvera lärarna för att eleverna ska känna att det fått sitt 
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behov av talutrymme uppfyllt. Att respektera elevernas vilja att inte tala inför klassen kan diskuteras 

utifrån att Reisbeck (2008) påpekar att det krävs ett aktivt deltagande från eleverna i en social process 

för att inhämta matematisk kunskap. Vad räknas som aktivt deltagande i en social process? Räcker det 

med att lyssna när andra talar till hela klassen, ha enskild kommunikation med lärarna/andra elever 

eller den kommunikation som sker mellan eleven och matematiklärorna för att inhämta matematisk 

kunskap eller behöver eleverna även träna på att kommunicera offentligt inför större grupper? 

Frågeställningen blir aktuell eftersom Reisbeck (2008) även påpekar att det är i samtal som vårt 

tänkande och lärande utvecklas. Utifrån Reisbecks påpekande borde lärarna se till att alla elever är 

med i så många matematiska samtal som möjligt eftersom lärarnas uppfattningar och beteenden i 

undervisningen påverkar elevernas beteenden (Li, 1999). Lärarnas uppfattning om att eleverna inte 

behöver tala inför hela klassen kan skapa hämmande beteenden hos eleverna där de inte deltar i 

matematiska kommunikationer vilket i slutändan kan påverka elevernas matematiska prestationer. 

Beteenden där elever inte tar upp något talutrymme är mindre fördelaktiga. Det är även mindre 

fördelaktigt om talutrymmet domineras av en könsgrupp eller enskilda individer eftersom skolan är en 

förberedelse för ett verbalt aktivt offentligt liv som vuxen (Einarsson & Hultgren 1984). Önskvärt vore 

istället att lärarna skapar ett klassrumsklimat där det är okej att misslyckas, kanske till och med få 

eleverna att inse att misslyckanden är en viktig process i lärandet. Genom att göra ett försök till att 

svara eller ställa en fråga så hjälper man sina klasskamrater eftersom det troligtvis finns flera elever 

som undrar samma sak eller har nytta av repetitionen. De är lika viktigt för läraren att veta vad 

eleverna inte kan som vad de kan. Resultaten som ligger inom ramen för denna studie ger inte svar på 

ovanstående frågeställning men frågeställningen skulle kunna ligga tillgrund för framtida forskning. 

Implikationer för yrket och vidare forskning 

Tidigare studier har påpekat att lärare inte uppfattar genusfrågor som relevanta inom ämnet matematik 

(Gannerud, 2009). Studiens resultat antyder dock att genusfrågor är aktuella inom matematik och kan 

hjälpa lärare att bli påminda och medvetna om problematiken. Resultaten från intervjuerna kan öppna 

upp för en diskussion kring hur man ska hantera fördelningen av talutrymme i undervisningen och vad 

som är jämn fördelning av talutrymme? Hur mycket ska man ”pusha” eleverna till att ta talutrymme? 

Som påpekats i diskussionen skulle man kunna bygga vidare på den här studien genom att undersöka 

hur eleverna uppfattar fördelningen av talutrymmet mellan pojkar och flickor i 

matematikundervisningen. Man skulle även kunna undersöka varför pojkarna initierar fler 

interaktioner med läraren än flickor? 
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Bilagor 

Bilaga 1 

Observationsschema- inspirerat av Kristina Henkel (2009) observationsprotokoll för talutrymme 

 

Datum:_________ Tid:___________ 

Klass:_______  Lektionstyp:____________ 

Antal närvarande flickor:________ Antal flickor i klassen:_____________ 

Antal närvarande pojkar:________ Antal pojkar i klassen:_____________ 

Antal pedagoger:______________ 

 Pojkar Flickor  

Får ordet, efter 

begäran 

(lärarinitiativ) 

   

Får ordet utan att ha 

be om det 

(lärarinitiativ)  

   

Talar rakt ut- tar 

ordet 

(elevinitiativ) 

   

Handuppräckning- 

begär ordet 

(elevinitiativ) 

   

Kommer fram  

(elevinitiativ) 

   

Annat sätt 

(elevinitiativ) 

   

Total tid för 

talutrymme 
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Kommentarer: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frågor till läraren direkt efter observation: 

Var lektionen representativ eller var något annorlunda? I så fall vad? 

Var det någon elev som talade extra mycket? 
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Bilaga 2 

Intervjufrågor sista intervjun 

Inledningsfrågor 

Hur länge har du arbetat som lärare? 

Vad har du för utbildning? 

beskriva klassen, antal, könsfördelning, diagnoser dylikt. 

Hur tänker du kring fenomenet talutrymmet i klassrummet? 

Fördelning av talutrymme (frågeställning 3) 

Hur upplever du fördelningen av talutrymme under matematiklektionen? 

 Hur resonerar Du när Du fördelar ordet till eleverna i klassrummet? 

 På vilka sätt får flickor och pojkar lika eller olika mycket talutrymme under 

matematiklektionerna?  

Vid lika: kan du beskriva mer/ ge exempel? Vid olika: hur skiljer de sig åt? 

 Upplever du att det är någon skillnad om man jämför med andra ämnen? I så fall hur? 

Uppfattar du att det finns elever som tar mer talutrymme än andra?  Och Hur bemöter du dessa 

elever? 

 Beskriv de 3-4 eleverna man lättast lägger märket till i klassen? 

 Finns det några elever som är lättare att glömma bort? Beskriv dom? 

Hur upplever du samband mellan elevernas talutrymme och deras kunskapsnivå?  

 

Beskriv tillfällen då flickor respektive pojkar talar mer eller mindre?  

 Vad tror du det beror på? 

 Hur uppfattar du pojkar och flickor vilja att svara på frågor som du ställer? 

Strategier 

 Använder du några speciella metoder eller strategier för att likvärdigt fördela talutrymmet 

bland pojkar och flickor? (frågeställning 1) 

 Kan du beskriva några strategier eleverna använder sig av för att få talutrymme? 

 Kan du berätta om någon situation när flickor och pojkar använder sig av olika strategier för 

att få talutrymme? (frågeställning 2) 

 Vilka faktorer påverkar din fördelning av talutrymme? Kunskapsnivå, styrdokument, aktivitet? 

(frågeställning 1)  

 Hur upplever du att din placering i klassrummet påverkar elevernas möjlighet till 

talutrymme? 

Avslutningsvis  

 Finns det något du skulle vilja tillägga? 
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Bilaga 3 

Information om undersökning av interaktion i matematikklassrummet 

Du tillfrågas härmed om Ditt deltagande i denna undersökning. 

Jag heter Peter Ståhlberg och är lärarstudent på grundlärarprogrammet f-3 vid Stockholms Universitet. 

Under våren läser jag kursen Självständigt arbete på avancerad nivå och inom ramen för den kursen 

genomför jag under vecka 15-16 observationer i ämnet matematik på skolan.  

Syftet med undersökningen är att få kunskap om den interaktion som sker i matematikundervisningen. 

Undersökningen är utformad som en observation av vad som sker i klassrumsmiljön, under tre- fyra 

matematiklektioner. 

Under lektionerna sker videoupptagning och efter observationerna genomförs en intervju som är tänkt 

att ta 20-30 min. Undersökningen är anonym och deltagandet är frivilligt. Du kan när som helst välja 

att avbryta Ditt deltagande utan närmare motivering.  

Förutom ålder och kön kommer inga övriga personuppgifter att samlas in eller förekomma i 

examensarbetet. Materialet som samlas in kommer att behandlas konfidentiellt och varken elever, 

lärare eller skola kommer att gå att identifiera i det färdiga arbetet. Endast jag, min handledare och 

examinatorn kommer att ha tillgång till det insamlade materialet. Resultatet kommer att sammanställas 

och presenteras i form av en uppsats vid Stockholms universitet. Uppsatsen kommer sedan att finnas 

tillgänglig via det digitala vetenskapliga arkivet DiVA Portal (www.diva-portal.org).  

 

Det skulle vara mycket värdefullt för mig i mitt arbete om Du kan vara med i studien. Ytterligare 

upplysningar lämnas av nedanstående ansvariga.  

 

Tack på förhand! 

 

Peter Ståhlberg, student Lovisa Sumpter, handledare 

pest8130@student.su.se lovisa.sumpter@mnd.su.se   

070- 65 98 220  

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Jag har tagit del av ovanstående information och godkänner att mitt deltagande i studien. 

 

 

Underskrift:     

 

Namnförtydligande:     

mailto:pest8130@student.su.se
mailto:lovisa.sumpter@mnd.su.se
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Bilaga 4 

Information om undersökning av interaktion i matematikklassrummet 

Du tillfrågas härmed om Ditt barns deltagande i denna undersökning. 

Jag heter Peter Ståhlberg och är lärarstudent på grundlärarprogrammet f-3 vid Stockholms Universitet. 

Under våren läser jag kursen Självständigt arbete på avancerad nivå och inom ramen för den kursen 

genomför jag under vecka 15-16 observationer i ämnet matematik på Ditt barns skola.  

Syftet med undersökningen är att få kunskap om den interaktion som sker i matematikundervisningen. 

Undersökningen är utformad som en observation av vad som sker i klassrumsmiljön, under tre- fyra 

matematiklektioner. 

Under lektionerna sker en videoupptagning som i efterhand analyseras. Inget i studien behandlar Ditt 

barns åsikter eller är av annan personlig karaktär. Undersökningen är anonym och deltagandet är 

frivilligt. Du eller Ditt barn kan när som helst välja att avbryta Ditt barns deltagande utan närmare 

motivering.  

Förutom ålder och kön kommer inga övriga personuppgifter att samlas in eller förekomma i 

examensarbetet. Materialet som samlas in kommer att behandlas konfidentiellt och varken elever, 

lärare eller skola kommer att gå att identifiera i det färdiga arbetet. Endast jag, min handledare och 

examinatorn kommer att ha tillgång till det insamlade materialet. Resultatet kommer att sammanställas 

och presenteras i form av en uppsats vid Stockholms universitet. Uppsatsen kommer sedan att finnas 

tillgänglig via det digitala vetenskapliga arkivet DiVA Portal (www.diva-portal.org).  

 

Det skulle vara mycket värdefullt för mig i mitt arbete om Ditt barn kan vara med i studien. Ytterligare 

upplysningar lämnas av nedanstående ansvariga.  

 

Tack på förhand! 

 

Peter Ståhlberg, student Lovisa Sumpter, handledare 

pest8130@student.su.se lovisa.sumpter@mnd.su.se   

070- 65 98 220  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

(  )      Jag har tagit del av ovanstående information och godkänner att mitt barn deltar i studien. 

(  )      Jag har tagit del av ovanstående information och godkänner inte att mitt barn deltar i studien 

 

Barnets namn:     

 

Vårdnadshavares underskrift:     

 

Namnförtydligande:    

mailto:pest8130@student.su.se
mailto:lovisa.sumpter@mnd.su.se
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