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1. Inledning

Tidigare under mina studier på lärarprogrammet vid Linköpings universitet har jag skrivit  ett 

konsumtionsarbete där jag undersökte relationen mellan matematik och könsroller. I det 

arbetet kunde jag konstatera att elever upplever att pressen att passa in i könsroller ökar ju 

äldre de blir, och att en stereotypisk inställning till könen ofta förs vidare av kvinnor i 

elevernas närhet. Att  inte nå upp till andras förväntningar är svårt, och något som både barn 

och vuxna upplever. Skillnaden är att barn inte är medvetna om vad dessa förväntningar beror 

på, normer och könsroller.

Jag, som många andra, upplevde själv denna press som barn. Dessa förväntningar som inte 

var uttalade men ändå väldigt närvarande kom från flera håll, kamrater men även föräldrar 

och inte minst skolan. I skolan har matematikämnet en särskilt stark koppling till genus, detta 

beror på flera anledningar som jag kommer att ta upp i detta arbete, men jag vill understryka 

hur viktigt det är vara medveten om stereotyper och förväntningar inom skolämnen. 

Många människor har en negativ syn på matematikämnet, kanske för att de själva upplevt det 

som svårt, den negativa synen är viktig att undersöka eftersom risken är stor att lärare överför 

sina negativa tankar och erfarenheter på sina elever. Att skapa en medvetenhet om detta 

hjälper inte bara till att skapa en mer rättvis bild av ämnet, utan kan även minska pressen på 

elever som förväntas prestera på ett eller annat sätt. 

Enligt läroplanen (Skolverket, 2011) är det även skolans uppdrag att främja män och kvinnors 

lika rätt och möjligheter, och det är även dess uppdrag att motverka traditionella könsmönster. 

Elever ska ha rätt att utforska och utveckla sin kunskap oberoende av sin könstillhörighet 

(Skolverket, 2011). Genom detta arbete hoppas jag på att öka medvetenheten om stereotyper 

kring matematik, och på så sätt förenkla det arbete som läroplanen kräver av oss. 

2. Syfte och frågeställningar

Syftet med detta arbete är att undersöka lärarnas syn på matematikämnet i relation till genus.  

Om de har påverkats av hur deras egen matematikinlärning under skoltiden såg ut och om de 

nu anser att ämnet är bättre lämpat för en specifik könstillhörighet? Genom att undersöka 

detta är min förhoppning att förbereda mig inför min kommande profession, men även göra 

andra lärare medvetna om de stereotyper som finns om könsroller och matematikämnet idag.
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Detta syfte hoppas jag kunna besvara genom att ställa, och undersöka följande 

frågeställningar

- Hur upplevde lärarna könsskillnader under sin egen skoltid?

- Vilken bild har lärarna av matematikämnet i relation till genus?

- Hur uppfattar lärarna sina elevers prestationer?

3. Bakgrund

      3.1 Kön och genus

I detta arbete är begreppen könsroll och genus väsentligt (engelska gender), dessa ord 

beskriver de kollektiva könsegenskaper som tillskrivs människor. Ord som manligt eller 

feminint är exempel på dessa, men är egentligen inte knutna till ett biologiskt kön, utan en 

människa kan vara född med ett biologiskt kön men beskrivas med ett annat ”genusord”, man 

skulle exempelvis kunna säga att ”En pojkflicka är en flicka som beter sig manligt” (Palmer, 

2011).

     3.2 Stereotyper

Inom matematik finns det en stereotypisk uppfattning om att  matematik främst är ett manligt 

ämne och denna bild finns hos alla åldersgrupper, både yngre barn, ungdomar, vuxna samt 

lärare (Lindberg, Hyde, Petersen & Linn, 2010). Yngre elever tycker oftast att både flickor 

och pojkar har samma grundkompetens för matematik, men är övertygade om att vuxna män 

generellt är bättre än vuxna kvinnor som grupp på ämnet. Detta beror på flera anledningar.

Palmer (2011) anser att  hur lärare bemöter elever påverkas av deras utvecklingspsykologiska 

tankar om skillnader mellan könen. En lärare kan förvänta sig olika av flickor och pojkar när 

det kommer till matematik, och tilltalar eleverna efter dessa tankar. Föreställningarna om 

skillnader mellan könen i relation till matematik går tydligt att  se både i det verkliga livet men 

även undersökningar, och dessa har fortplantat  sig genom åren, bland annat som en effekt på 

hur lärare agerat tidigare (Palmer, 2011).
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 3.3 Ett historiskt perspektiv på stereotyper

Att matematik ens skulle vara tillgängligt för kvinnor har inte alltid varit  en självklarhet. När 

ämnet uppkom som disciplin under 1700-talet var det endast män från övre medel-och 

överklassen som tilläts befatta sig med det. Detta eftersom att matematik var något som man 

använde sig utav i högaktade yrken, som forskare eller läkare, och inte något som man trodde 

kunde användas i hemmet. Detta innebar att man från lägre klasser eller som var lågutbildade 

uteslöts, men framförallt kvinnor (Palmer, 2011). 

Filosofen och samhällskritikern Rousseau förde fram tankesättet att män och kvinnor var 

särarter under 1700-talet, där män var människor och kvinnor en speciell art  av människa som 

av naturen var skapat för att se efter hem och familj. Kvinnan var därför underkastad mannen 

i ett samhällsperspektiv (Bergqvist, Gillberg & Ivarsson, 2011).

Under 1700- och 1800-talet ansågs män och kvinnor vara varandras fundamentala motsatser, 

vilket ledde till att kvinnor ansågs otillräckliga för tillämpa sig matematiskt tänkande. 

Kvinnans plats var i hemmet och inte i den akademiska världen. Speciellt adel- eller 

överklasskvinnor ansågs extra olämpliga eftersom att  de betraktades som sköra både mentalt 

och fysiskt (Palmer, 2011). Därför uteslöts kvinnor i regel från högre studier och i synnerhet 

matematik som ansågs kunna orsaka skador både på kvinnans syn och hennes fertilitet. 

Fortfarande långt in på 1900-talet var otillåtet för kvinnliga studenter att ta del av matematik 

på många av de europeiska universiteten. På vissa universitet, exempelvis i Storbrittanien, 

fick kvinnor och män inte studera matematik tillsammans så långt som in på 1970-talet. Där 

fanns det särskilda institutioner, kurser och föreningar som hängav sig åt matematik, som 

endast var tillgängliga för män (Palmer, 2011)

Pojkar och flickor skulle inte konkurrera med varandra, detta ansågs olycksbådande och det 

var därför viktigt att  dela upp sysslorna. Det män befattade sig med fick kvinnor inte ägna sig 

åt och vice versa. Kvinnor och män ansågs vara varandras motsatser, där även karaktärsdrag 

skulle åtskiljas, är män starka är kvinnor svara, är män rationella så är kvinnor irrationella, 

arbetar mannen så är kvinnan hemma, det blev en dikotomi. Detta tänkande påverkade alltså 

föreställningen om vem som ansågs kunna ägna sig åt matematik (Palmer, 2011).

Fortfarande i nutid väljer fler män än kvinnor matematiktunga utbildningar på högskolor och 

universitet. Kvinnor utgör trots detta en majoritet av studenterna på universiteten, men 
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inriktningarna mot matematik och teknik har fortfarande en stor manlig majoritet. I mitt 

tidigare arbete (Wiktorsson, 2015) undersökte jag statistiken över antagna studenter till 

Linköpings universitet. På inriktningen Civilingenjör i industriell ekonomi antogs 85 kvinnor 

och 165 män, men på inriktningen mot Civilingenjör i datateknik antogs endast 12 kvinnor 

jämfört med 108 män. Detta var höstterminen 2014 och statistiken går att finna på 

Universitets- och högskolerådets hemsida (statistik.uhr.se).

! 3.4 Genusarbetsdelning

Att färre kvinnor än män antas till matematiktunga utbildningar beror inte på att flickor och 

pojkars resultat i matematik skiljer sig nämnvärt, utan resultat på nationella prov och 

slutbetyg visar på få skillnader i prestation. Tidigare förekom det skillnader i resultat, men 

dessa har jämnats ut över de senaste 30 åren och flickors resultat har kommit ifatt och ibland 

förbi pojkars. Att det är så få kvinnor på matematiktunga utbildningar har alltså inte med 

förmåga att göra, utan en väsentlig skillnad i inställning och självförtroende till ämnet. 

Eftersom att det är en sådan stor majoritet män på matematiktunga utbildningar förklarar detta 

varför så stor majoritet av liknande arbeten sedan tillfaller män. Detta bidrar till en ojämn 

genusarbetsdelning.

Genusarbetsdelning handlar om uppdelning av arbetsuppgifter och områden utifrån kön, men 

även uppdelning av arbetet utanför och innanför hemmets väggar. Den ojämna 

genusarbetsdelningen som jag precis beskrivit ökar uppfattningen av matematik som ett 

maskulint ämne (Palmer, 2011. Boaler, 2011). De tankar människor har om genus sätter 

gränser för vilka möjligheter som finns och vilka val som görs (Bergqvist et al., 2011).

        3.5 Genus och matematik - ett aktuellt ämne

Att det är färre kvinnor inom matematiktunga ämnen på universitet och högskolor eller 

arbetsplatser är inte ett okänt fenomen. Ämnet har diskuterats många gånger i media bara de 

senaste 10 åren exempelvis i tidningarna Curie (Östlund, 2015) och Forskning & Framsteg 

(Spolander, 2009). Forskare frågar sig varför det finns så få kvinnliga matematiker och andra 

studier undersöker varför kvinnor är underrepresenterade inom ämnet. Brandell (Östlund, 

2015) hävdar att utvecklingen går framåt men att detta är en långsam process.
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     3.6 PISA och TIMSS

PISA studien som utfördes 2011 visade att det var pojkars resultat som försämrats mest sen 

den senaste undersökningen (Skolverket, 2012). Palmer (2011) anser att för att förbättra 

undervisningen och de resultat som framkommit krävs en medvetenhet om de problem som 

förekommer i undervisningen. Ett  exempel är att pojkar inte vill förknippas med det som är 

feminint och kvinnligt och flickor utesluts från det som är maskulint och manligt i skolan. Det 

finns en stereotyp att det är feminint att  studera och anstränga sig i skolan, och en pojke som 

har svårt för matematik har då inte samma möjlighet att förbättra sina resultat (Palmer, 2011).

TIMSS studien utförd 2011 visar att det generellt inte finns några skillnader i elevers resultat i 

matematik mellan svenska flickor och pojkar, dock finns det områden inom matematiken där  

eleverna presterar olika beroende på kön. Pojkar i årskurs 4 presterar generellt något bättre 

inom området taluppfattning och aritmetik medan flickors resultat i årskurs 8 är något bättre i 

algebra. Inom övriga områden i matematik går det dock inte att utläsa några resultatskillnader 

mellan könen (Skolverket, 2012).

4. Tidigare forskning
I detta avsnitt redovisar jag de aktuella forskningsresultat  som jag tar avstamp i. Forskning om 

matematik och genus har utförts på flera håll i världen, men jag har valt att  avgränsa mig till 

artiklar skrivna på svenska eller engelska för att minimera risken att information tappas i 

översättningen. Artiklarna är även samtliga peer reviewed, vilket innebär att de är granskade 

av minst en opartisk expert inom området. För att informationen fortfarande ska vara relevant 

är det  mindre än 20 år sen artiklarna skrevs och deras fokus ligger på genus och inte det 

biologiska könet.

 4.1 IAT-metoden

Flera av artiklarna har använt sig av en IAT metod för att  undersöka sina informanters åsikter 

och tankar. IAT står för Implicita associationstest och är en metod som används när man 

undersöker stereotyper eller information som är känslig och informanter inte alltid vill avslöja 

sin åsikt om. IAT mäter undermedvetna attityder och uppfattningar samt gör det möjligt att 

upptäcka två typer av dolda tankar som informanter antingen inte vill eller kan uppge, dessa 

två tankar är (a) medveten och (b) omedveten (De Houwer, Gawronski, 2014). Ett exempel 
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skulle kunna vara en person som röker 4 paket cigaretter om dagen, men skäms eftersom att 

denne vet att det inte är bra och väljer då att säga att hen bara röker 2 paket. Detta beror på en 

ovilja till att svara. Men denna person istället inte medveten om hur mycket cigaretter den 

förbrukar och då svarar 2 paket eftersom det är vad den tror. Detta beror då istället på en 

oförmåga att svara. Ovilja leder till att medvetet välja att dölja något medan oförmåga handlar 

om att omedvetet dölja något för sig själv. Greenwald, McGhee & Schwartz (1998).

Under testet utför man två stycken kategoriseringsövningar som överlappar varandra, dessa 

skulle kunna vara positiva/negativa ord och kvinnliga/manliga ord. Genom att kombinera 

dessa kategorier på olika sätt kan man avläsa ett resultat av vad informanter tycker om något, 

detta visar sig i reaktions- eller svarstiden. (De Houwer, Gawronski, 2014)

 4.2 Artiklarna

I tabellen nedan redogör jag för samtliga artiklar som jag använde mig av i 

konsumtionsstudien Flickor, pojkar och matematiken (Wiktorsson, 2015) som detta arbete tar 

avstamp i. 

Tabell 1

I denna tabell listas artiklarna i alfabetisk ordning, samtliga författares efternamn står med, samt år 
artikeln publicerades, i vilket land, och vilken metod författarna använt sig av för att få fram sina 
resultat.

Författare År Land Metod

Brandell, G.
Leder, G.
& Nyström, P.

2007 Sverige Enkät och Intervju

Cvencek, D.
Meltzoff, A. & Greenwald, A.

2011 USA IAT

Driessen, G. &
van Langen, A.

2013 Holland Kohortstudie

Else-Quest, N.
Hyde, J. & 
Linn, M.

2010 USA Meta-analys

Jelenec, P 2008 Tyskland IAT
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Författare År Land Metod

Ngware, M. 
Ciera, J.
Abuya, B. 
Oketch M. & 
Mutisya, M.

2012 Storbritannien, 
Kenya

Inspelade lektioner, 
intervjuer, enkäter, tester

Passolunghi, M.C  Rueda 
Ferreira T.I & Tomasetto, C.

2014 Italien IAT och enkät

Robinson-Cimpian, J.P
Theule Lubienski,S.
Ganley, C.M &
Copur-Gencturk, Y.

2014 USA Empirisk studie

Steffens, M.
Jelenec, P. & 
Noack, P.

2010 Tyskland IAT och enkät

Tomasetto, C Alparone, F
Cadinu, F. & M

2011 USA, Italien Enkät och Intervju

  

  4.2.1 Likheter mellan artiklarna

Fyra av dessa artiklar: Cvencek et  al. (2011), Jelenec (2008), Passolunghi et al. (2014) och 

Steffens et  al. (2010) har använt sig av IAT metoden för att  utföra  sina undersökningar, 

samtliga av dessa artiklar har även kommit fram till ungefär samma resultat. Dessa visar att 

ett  stereotypiskt synsätt på matematik ökar med åldern och detta extra tydligt under 

puberteten. Yngre elever var generellt  mer positiva till matematik som ett ämne för både 

flickor och pojkar och ansåg att ämnet var könsneutralt. Passolunghi et al. (2014) och 

Tomasetto (2011) beskriver båda att elevernas stereotypiska syn blir värre med åldern som en 

reaktion på förväntningar från lärare och föräldrar. Författarna (Passolunghi et al.,2014. 

Tomasetto et al.,2011.) hävdar också att föräldrar och pedagogers inställning påverkar 

eleverna mer än de faktiska studieresultaten. Resultaten visade även på att  flickor i väsentligt 

större utsträckning påverkades och själva påverkade stereotypen om matematik som ett 

manligt ämne.

Jelenec (2008) och Steffens et al. (2010), menar att pojkar inte har en stereotypiskt påverkad 

syn av matematik. Fyra av artiklarna som analyserats visade att vuxna förebilder, som 
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föräldrar och pedagoger förväntar sig sämre resultat  av flickor. Artiklarna hävdar att dessa 

förebilder agerar utifrån sina förväntningar och uppmuntrar inte flickor i samma utsträckning 

(Cvencek, 2011. Else- Quest et al., 2010. Robinson-Cimpian et  al.,2014. Tomasetto et  al.,

2011.).

Gemensamt för samtliga artiklar var att resultaten visade att inställning till matematik 

påverkar elevernas inlärning tidigt, redan från 6 års ålder (Brandell et al., 2007. Cvencek, 

2011. Driessen och van Langen, 2013. Else- Quest et al., 2010. Jelenec, 2008. Ngware et al., 

2012. Passolunghi et al.,2014. Robinson-Cimpian et al.,2014. Steffens et al., 2010. Tomasetto 

et al.,2011.).

	
 	
 4.2.2 Skillnader mellan artiklarna

Den enda artikeln med en annorlunda utgångspunkt än resterande var skriven av Driessen och 

van Langen (2013). Fokus i den studien var att undersöka varför flickor börjat prestera bättre 

än pojkar i matematik i Holland. Det som skiljer denna artikel var att  författarna ansåg att 

undervisningen var vinklad till flickornas fördel. Resultatet visade att det inte fanns skillnader 

studieresultaten mellan pojkar och flickor. Resultatet visade även att föräldrar och speciellt 

mödrar hade en stor påverkan på eleverna. De ansåg dock att mödrarna var partiska mot sitt 

eget kön och alltså favoriserade flickornas utbildning. Detta resultat återfinns inte i någon av 

resterande artiklar som däremot hävdar motsatsen, att mödrar oftast påverkar flickor negativt.

	
 	
 4.2.3 Pubertetens påverkan

I majoriteten av artiklarna framgår det att stereotyper om matematik och könsroller ökar när 

eleverna kommer i puberteten. Cvencek (2011) beskriver att Detta kan bero på att det är 

viktigare att  passa in i en könsroll under puberteten, kroppen går då igenom många 

förändringar och ungdomar känner ett större behov att passa in. Om matematik anses vara ett 

manligt betingat ämne innebär det att flickor kommer att känna en större distans till det. 

Eleverna vill uppnå en kognitiv balans och detta beskriver Cvencek et al.(2011) på följande 

sätt: jag= flicka, flicka ≠ matte vilket övergår till jag ≠ matte. Alltså ”jag är en flicka, flickor 

är inte bra på matte, alltså är inte jag bra på matte” (Cvencek et al., 2011).
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 4.2.4 Elevernas förebilder

När det  kommer till matematik hävdar samtliga artiklar (Brandell et al., 2007. Cvencek, 2011. 

Driessen och van Langen, 2013. Else- Quest et al., 2010. Jelenec, 2008. Ngware et al., 2012. 

Passolunghi et al.,2014. Robinson-Cimpian et al.,2014. Steffens et al., 2010. Tomasetto et al.,

2011.) att elever påverkas i stor mån av vuxna förebilder. Resultaten visade att många vuxna i 

barnens närhet hade en negativ inställning till matematikämnet, vilket försämrade deras 

elevers resultat. Om föräldrar hade låga förväntningar på sina barn tolkade eleverna det som 

att föräldrarna inte litade på deras förmåga. Lärare påverkade även de i stor utsträckning, dock 

ofta med en negativ syn på ämnet. Flera av artiklarna, exempelvis Ngware et al.(2012) och 

Robinson-Cimpian et al.(2013) hävdade att negativ påverkan var vanligare om pedagogen var 

kvinna, eftersom hon själv påverkats av den könsstereotypa synen i större mån än manliga 

kollegor. 

  4.2.5 Elevers prestationer

Att det skulle vara skillnad i elevers prestationer som skulle vara anledningen till att det är så 

mycket färre kvinnor än män på matematiktunga utbildningar och arbeten dementerar 

samtliga artiklar. I de provresultat som forskarna tagit  del av är skillnaderna i prestation så 

minimala att detta inte kan vara orsaken (Brandell et al., 2007. Cvencek, 2011. Driessen och 

van Langen, 2013. Else- Quest et al., 2010. Jelenec, 2008. Ngware et al., 2012. Passolunghi et 

al.,2014. Robinson-Cimpian et al.,2014. Steffens et al., 2010. Tomasetto et al.,2011.).

5. Teoretiskt perspektiv
Detta arbete har ett genusteoretiskt perspektiv. Genusteorins ståndpunkt är att  kön är en social 

konstruktion skapad av människor som interagerar med varandra (Kessler & McKenna,1985). 

Könsegenskaper är inte något människan föds med utan är föränderliga över tid, detta 

uttryckte den franska filosofen och författaren Simone de Beauvoir när hon skrev ”Man föds 

inte till kvinna, man blir det” (Beauvoir, 1973). 

Genus är ständigt närvarande och påverkar både hur människan gör sina val samt tolkar sin 

tillvaro (Kessler & McKenna,1985. Harding, 1986). Harding (1986) beskriver genus som 

något som påverkar hur vi tänker, agerar och resonerar på tre olika nivåer. Dessa är (a) 

symboliskt, (b) strukturellt samt (c) individuellt. Symboliskt är vad vi ser som manligt/
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kvinnligt/farmor/farfar/kille/tjej oavsett  egna erfarenheter och värderingar. Strukturellt 

handlar om hur verksamhet och arbete delas upp  mellan kvinnor och män. Individuellt 

handlar om människors erfarenheter (Harding, 1986). 

Genusteorin är tvärvetenskapligt och ett perspektiv som kan anpassas till alla ämnen 

(Harding, 1986).

Genussystem är en ordningsstruktur som är baserad på två olika principer. Den första 

principen kallas för dikotomi, vilket även skulle kunna kallas motsatspar, om man tillhör den 

ena gruppen utesluts man från den andra. I detta fall är män och kvinnor exempel på 

motsatspar som inte bör blandas, där det som är manligt inte också kan vara kvinnligt. De är 

motsatser och det ena bestämmer vad det det andra inte är. 

Den andra principen är den hierarki, där är mannen är norm och kvinnan är den underordnade. 

Detta kan man tydligt urskilja på arbetsmarknaden där det som är traditionellt manligt arbete 

anses vara mer prestigefyllt än arbeten som är traditionellt kvinnliga, vilket visar sig med 

löneskillnader (Bergqvist et al., 2011). De yrken som män associeras med är ofta tekniska, 

och att vara kompetent inom detta område räknas som manligt och maskulint. Och de yrken 

som kvinnor oftast associeras med handlar om vårdtagande, där det är kvinnligt och feminint 

med omsorg och omhändertagande. 

Om man kombinerar dessa principer kan man dra slutsatsen att kvinnor anses vara tekniskt 

inkompetenta och män okänsliga (Bergqvist et al., 2011).

5.1 Min utgångspunkt

De artiklar och studier detta arbete tar sitt avstamp i visar tydligt att lärare har en stor 

påverkan på sina elevers inställning till ämnet. Resultaten visade ofta att lärare överförde en 

negativ bild till sina elever. Palmer (2011) menar att detta ofta beror på lärarnas egna negativa 

erfarenheter från sin barndom och utbildning. Risken finns då att de visar sitt missnöje med 

både ord och kroppsspråk, som eleverna uppfattar. Flera av artiklarna, exempelvis Ngware et 

al.(2012) samt Robinson-Cimpian et al.(2013) menade att påverkan kunde bli mer negativ om 

pedagogen var kvinna, eftersom att hon själv då påverkats i större utsträckning av den 

könsstereotypa synen på matematik än en manlig kollega. Brandell et al.(2007) påstår att om 
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inte lärare för över en mer positiv bild till eleverna kommer vi att gå miste om många 

begåvade matematiker.

I konsumtionsarbetet var artiklarna som analyserades främst internationella och i detta arbete 

är undersökningen begränsad till Sverige och informanterna är svenska pedagoger. I detta 

arbete väljer jag alltså att fokusera på lärarna. Vad har de för erfarenheter och syn på 

matematikämnet? Hur upplever de sina elevers kunskaper och förmågor? Att synliggöra hur 

vi tänker gör oss medvetna om vad vi behöver förändra och förbättra. 

6. Metod
I detta arbete har jag använt mig utav insamlingsmetoden kvalitativa intervjuer för att  få 

intervjupersonens perspektiv (Fejes & Thornberg, 2015). Eftersom syftet är att  undersöka  

lärarnas egna erfarenheter och uppfattningar anser Bryman (2011) att man uppnår säkrast 

resultat genom att använda sig av kvalitativa intervjuer.

6.1 Kvalitativa intervjuer

Intervjuer kan enligt Bryman (2011) samt Christoffersen och Johannessen (2015) delas upp i 

flera kategorier: strukturerade, semi-strukturerade och ostrukturerade. I detta arbete har jag 

valt använda mig utav semi-strukturerade intervjuer. Det innebär att jag har använt mig utav 

en så kallad intervjuguide, där några frågor var förbestämda som samtliga av mina 

informanter fick att få svara på, men jag var även fri att ställa fördjupande frågor om  det 

fanns behov för detta. Dessa intervjuer spelades in och sedan transkriberades. Detta gjorde  

jag för att underlätta arbetet med att analysera och jämföra det insamlade materialet med 

varandra, medan jag fortfarande fick en djupare förståelse för varje fall under tiden för 

intervjun (Bryman, 2011. Christoffersen & Johannessen, 2015). Intervjuguiden återfinns som 

bilaga (bilaga 1) till detta arbete.

För att komma åt den information jag var intresserad av fokuserar frågorna på tre olika 

aspekter av lärarnas syn på matematikämnet. Dessa var (1) lärarnas egen matematikinlärning, 

(2) matematikämnet i relation till genus och könsskillnader och (3) lärarnas syn på sina egna 

elevers kunskaper. 
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Enligt Bryman (2011) är kvalitativa intervjuer en tidskrävande metod, och därför har jag valt 

av avgränsa mig till att intervjua 6 stycken lärare. 

  6.1.1 Urval  

Under insamlingsperioden sökte jag efter informanter, dessa skulle uppfylla vissa krav.  

Resultatet av Ngwares (2012) undersökning visade att flickor påverkas negativt av kvinnliga 

lärares undervisning i matematik, medan män inte påverkar i samma utsträckning. 

Robinson-Cimpian (2014) tror att detta kan bero på att  kvinnliga lärare oftare än manliga 

underskattar flickors matematiska förmåga. I mitt  arbete har det därför varit viktigt att 

intervjua både kvinnliga och manliga lärare. För att  lärarna också ska vara medvetna om sin 

undervisning har ett av mina krav varit att informanterna ska vara behöriga att undervisa i 

matematik. De ska även ha undervisat matematik för de lägre åldrarna, även om detta inte 

behöver ingå i deras nuvarande tjänst.

De informanter jag använt mig av arbetar samtliga inom skolan i dagsläget, även om inte alla 

undervisar i matematik vårterminen 2016 när intervjuerna tog plats.

 6.1.2 Etiska förhållningsregler

Vetenskapsrådet har i sin text Forskningsetiska principer inom humanistisk-

samhällsvetenskaplig forskning (2002) fyra krav på etiska förhållningsregler som måste 

övervägas vid forskning. Dessa är informationskravet , samtyckeskravet , 

konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. Dessa krav har jag eftersträva att uppfylla i detta 

arbete. Samtliga av mina informanter har innan intervjuerna fått information om min 

undersökning och trots att frågan om könsroller kan uppfattas som känslig beskriver 

Vetenskapsrådet hur det närmast vore oetiskt att inte forska kring ämnen som fördomar 

(Vetenskapsrådet, 2002). Informanterna har blivit informerade att deras deltagande är frivilligt 

och att de när som helst under undersökningens gång kan avbryta sin medverkan. Samtliga 

har gett sitt samtycke att delta i studien och eftersom varken forskaren till studien eller 

informanterna är eller var i beroendeförhållande till varandra kunde inte detta påverka deras 

beslut. Informanterna är anonyma och den information som jag delger i studien kan inte 

identifiera någon enskild individ eller skola. Den information som insamlats har endast varit 

tillgänglig för mig som forskare samt min handledare.
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 6.2 Genomförande

Flera pedagoger rekommenderades för mig av klasskamrater, som kände pedagoger från sina 

praktikplatser och dylikt. Till dessa tilltänkta informanter skickade jag ett e-postmeddelande 

(bilaga 2) med kort information om min studie och en förfrågan om de kunde tänka sig att 

delta. Under denna tid pågick många studier och flera av de förfrågade var upptagna på andra 

håll, så för att uppnå min kvot fick jag söka igen. Två av mina informanter, D och E, 

kontaktades direkt av en klasskamrat till mig och ombads delta. Dessa fick då inte exakt 

samma e-postmeddelande som de andra, utan ett mer riktat till dem, men med samma 

information som resterande informanter.

För att göra informanterna som bekväma som möjligt fick de välja tid och plats för intervjun 

själva men samtliga skedde på deras arbetsplatser. Genom att försöka hålla intervjun så likt ett 

vanligt samtal som möjligt tror Bryman (2011) att intervjupersonen är mer öppen för att  dela 

med sig av sina erfarenheter och åsikter, till skillnad från om intervjun skulle hållas i en 

väldigt officiell och strikt miljö. Jag gick återigen över vad mitt arbete skulle ta upp, att 

intervjun skulle spelas in och ta upp cirka 30 minuters tid. Vidare informerades de om att all 

data skulle anonymiseras, kodas samt behandlas konfidentiellt. De enda med tillgång till 

materialet var jag som studiens författare och min handledare, samt att all obearbetad data 

som ljudupptagningar skulle raderas efter avslutat arbete.

Under mina intervjuer ber jag informanterna berätta om sin egen skoltid, hur de uppfattade sig 

själva och vilket  självförtroende de hade till ämnet. Vi går vidare med att diskutera om lärarna 

själva upplevde skillnader mellan könen i klassrummet. Informanterna får sedan se några 

exempeluppgifter från anonyma elever. Dessa uppgifter är autentiska matematikuppgifter som 

elever i årskurs 1 skrivit. Uppgifterna är i problemlösningsform och eleverna har målat bild 

till. Lärarna ska utifrån dessa uppgifter förklara om de anser att bilderna är gjorda av pojkar/

flickor eller vilket som. De ombeds förklara vad som får dem att  tro det, och hur väl de anser 

att  uppgiften är utförd. Dessa uppgifter återfinns i detta arbete som bilagor. På detta vis fortgår 

intervjun till att diskutera vad som är maskulina eller feminina egenskaper i klassrummet och 

matematikämnet. Slutligen får informanterna lägga till information som de anser att jag inte 

frågat om och som de tycker är väsentligt till ämnet.

Efter att intervjun var slutförd så transkriberades den. Transkribering innebär att man 

ordagrant återger en intervju, med tecken eller symboler för reaktioner som tvekan, ironi, 
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utrop och annat inte skulle kunna tolkas i text. På detta sätt kan man se om informanten är 

säker på sina svar, om de är genomtänkta eller framtvingade i ett försök att bryta tystnaden 

(Bryman, 2011). Bryman menar att man genom att skriva ner intervjun tolkar materialet än en 

gång och på detta vis blir det lättare att finna gemensamma nämnare så kallade teman.

  6.2.1 Informanterna

Informant A arbetar på en mindre skola i ett  samhälle utanför en stor stad. Hon har undervisat 

i 27 år och arbetar nu i en tredje klass. Hon är en kvinna och ungefär 50 år gammal. 

Informant B arbetar på samma skola som A. Hon är ungefär 35 år gammal och har undervisat 

i 6 år. Även hon arbetar i en tredje klass.

Informant C undervisar på en liten skola i ett mindre samhälle. Hon har arbetat som lärare i 

16 år och jobbar nu med en årskurs 3. Hon är kvinna och omkring 40 år gammal.

Informant D undervisar på samma skola som E. Han är en man som är 35 år gammal, och 

trots att han just nu arbetar med äldre elever har han tidigare undervisat eleverna i årskurserna 

F-3 i 10 år. 

Informant E undervisar på en skola i en större mellansvensk stad som inriktar sig på en 

specifik pedagogik. Hon är kvinna, ungefär 50 år gammal och har undervisat i 6 år.

Informant F arbetar på en mindre skola i ett samhälle utanför en större stad. Där har han 

undervisat i 8 år, men har även tidigare varit verksam inom skolan. F är en man och ungefär 

40 år gammal.

 6.3 Tematisk innehållsanalys

Teman är något som skapas när en forskare använder sig av en tematisk innehållsanalys 

(Langemar, 2008) (Hsieh & Shannon, 2005). Det transkriberade materialet lästes flera gånger 

för att jag som författare skulle bli bekant med det. Det som kan vara relevant för syftet med 

studien av arbetet kodas och koderna grupperas sedan i teman. Teman bearbetas flera gånger, 

preciseras och sammanfattas och utifrån detta skapas en modell. Under analysmetoden 

använde jag mig av en Constant Comparative Method, vilket betyder att man konstant går 
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tillbaka till materialet för att jämföra koder och teman. Detta för att med så stor säkerhet som 

möjligt undvika att missa relevanta aspekter (Langemar, 2008). För att undvika eventuella 

missförstånd och öka trovärdigheten av arbetet skickades ännu ett e-postmeddelande ut, nu till 

samtliga informanter (bilaga 2). I detta erbjöds dem att läsa transkriberingen av den utförda 

intervjun så att de kunde komma med eventuella synpunkter. Detta använde jag som 

informantåterkoppling vilket Lacey och Luff (2009) hävdar ökar validiteten. Endast en av 

mina informanter valde att korrigera något, och detta var att komplettera med mer information 

om sin erfarenhet inom skolväsendet, som vi diskuterat i början av vår intervju.

       6.4 Metoddiskussion

Trots att jag använt mig utav relativt få informanter anser jag ändå att deras svar ger en 

varierande bild av utbildning i matematik. Informanternas ålder varierar inte speciellt mycket 

utan skillnaden från yngst till äldst är cirka 15 år och de arbetar alla inom samma landskap  i 

Sverige. Åldersskillnader kan göra att informanternas upplevelser skiljer sig åt, på grund av 

både uppväxt under olika decennium när olika läroplaner varit i bruk i den svenska skolan, 

men även på grund av olika perspektiv vid den ålder informanten befinner sig i vid 

intervjutillfället. Det var viktigt att använda både män och kvinnor i intervjuerna, dock är 

antalet för få för att dra några generella kopplingar till resultatet utifrån deras kön. Två av 

informanerna, A och B, arbetade på samma skola, likaså D och E.

Bryman (2011) diskuterar hur kriterier, som egentligen är för reliabilitet och validitet i 

kvantitativa studier, ska tillämpas i kvalitativa studier. Vissa forskare föredrar att använda sig 

utav alternativ som motsvarar reliabilitet och validitet, men jag har valt att använda mig utav 

dessa begrepp eftersom att jag anser att de är det bästa alternativet. 

Validitet i denna undersökning innebär att jag i så stor mån som möjligt lyckas undersöka det 

som var mitt mål att undersöka (Larsson, Lilja & Mannheimer, 2010). Mitt mål var att få svar 

på mitt syfte med detta arbete genom att ställa noga utvalda intervjufrågor till människor som 

har erfarenhet av både inlärning och undervisning av matematik. Frågornas mål var att 

underlätta informanternas berättande och minne utan att uppfattas som påträngande. Jag kan 

inte utesluta möjligheten att informanternas svar kan ha påverkats av det, som skulle kunna 

tolkas som, känsliga ämnet eller det ojämna maktförhållandet i samtalet  där jag inte ger 

mycket gensvar på det som de berättar. Jag anser att validiteten i detta arbete blev god på 
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grund av den intervjuguiden som användes där informanterna hade möjlighet att öppet berätta 

om sina erfarenheter och upplevelser.

Reliabilitet innebär att resultatet är stabilt och inte påverkas av variationer som tid, plats eller 

intervjuare (Larsson, Lilja & Mannheimer,2010). Att uppnå reliabilitet i detta arbete har varit 

svårare än validitet eftersom tolkningarna av informanternas svar har varit mina egna och 

någon annan kan säkert tolka materialet på ett annat sätt  än jag. Resultatet är baserat på 

informanternas subjektiva upplevelser och minnen och kan självklart inte representera alla 

lärare i Sveriges erfarenheter av matematik och könsroller. Hur jag har ställt  intervjufrågorna 

till informenterna är betydelsefullt och kan påverka deras svar, likaså min förmåga att tolka 

den omedelbara innebörden men även alla de möjliga innebörder svaret skulle kunna betyda. 

Kvale och Brinkmann (2010) menar att detta kräver kunskap och intresse för både det aktuella 

ämnet och interaktionen i intervjun. Mina förkunskaper och intresse för ämnet har alltså med 

säkerhet också haft betydelse för hur jag tolkat informanternas svar och de följdfrågor som 

ställts.

Eftersom informanterna inte säkert  skulle gett exakt samma svar på samma frågor vid ett 

annat tillfälle kan det påverka undersökningens reliabilitet. Svaren som gavs grundar sig i den 

situation informanten befann sig vid det aktuella tillfället och slutsatsen jag drar av detta är att 

dessa svar alltså inte behöver vara samma för alltid.

Efter transkriberingen av intervjuerna har jag dock återkopplat  till informanterna för att 

säkerhetsställa att jag tolkat deras svar och situationen korrekt.

7. Resultat
I denna del presenteras de resultat som uppkommit från den tematiska analysen av 

intervjuerna.

Resultatet av den tematiska analysen kommer att beskrivas utifrån de teman samt underteman 

som uppkom under arbetet. Dessa teman är (a) Olika förväntningar, (b) Självförtroende, (c) 

Individ, (d) Stadiga stereotyper, (e) ”Duktiga flickor och kaxiga pojkar” samt (f) Anpassning 

av undervisning. 
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 7.1 Olika förväntningar

Det tema jag valt att börja med är olika förväntningar. Detta tema uppkom under frågorna som 

handlade om lärarnas egna inlärning och hur de upplevde ämnet när de var elever. Trots att  få 

av informanterna på direkten kan återberätta om skillnader de upplevde inom matematiken 

som unga uppkom det under intervjuns gång att de ändå uppfattat skillnader i lärares 

bemötande av flickor och pojkar. Majoriteten av informanterna beskriver hur pojkar tilläts 

ägna sig åt  ett mer oroligt beteende medan det var högre krav på flickor som förväntades vara 

duktiga och sitta stilla.

 E: På gymnasiet  så kändes det som att lärare kanske, en del, ställde högre krav på tjejer  ä n p å 
 killar. Men under grundskolan kan jag inte minnas att, eller.. Så kanske det  var.. Att  killar var 
 mer besvärliga och pratiga och tjejer ställdes det högre krav på.

E visade med detta svar att  hon upplevt skillnader i hur pojkar och flickor bemöttes under sin 

egen inlärning och detta tidigare än hon varit medveten om innan. Informanterna D samt F 

menar också att detta var något som var vanligt  under deras inlärning, att skillnaderna de 

upplevde till största del handlade om disciplin i klassrummet, snarare än kunskap.

 D: men då var det  bara så att  tjejerna var duktiga och satt  på sin plats och jobba medans  killarna, 
 bland annat jag, hade lite myror i brallan och kunde inte sitta still. Ja, sånna saker! Jaa, så det 
 var väl i så fall att  tjejerna oftast var duktigare kanske. För att  de kunde sitta still mer kanske och 
 jobbade, de gjorde det de blev tillsagda kanske och en annan blev mer uttråkad och ja...

 F: Asså killarna tilläts ju göra mer grejer, det var ju inte ovanligt att de sprang runt och så, busade 
 litegrann.. Tjejerna var nog lite hårdare hållna, de kunde ju få skäll om de pratade vid borden och 
 så..

Informant C uttrycker även hon något liknande, men hon är också den enda som uttrycker att 

detta var något som hon och hennes klasskamrater var medvetna om.  

 C: Det var ju många flickor som kanske tyckte att..det var lite orättvist så att säga..

 7.2 Självförtroende

Det följande temat har jag valt att  dela in i två underteman, svagt självförtroende och 

försämras med tiden. Detta på grund av att dessa teman var något som uppkom under ett 

flertal intervjuer och jag känner att det är väsentligt att diskutera dem båda utförligt.
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  7.2.1 Svagt självförtroende

Informanterna upplevs ha eller har haft  dåligt självförtroende när det kommer till matematik. 

Deras egna kunskap eller förmåga jämförs med starkare elever, som att ämnet vore en tävling 

där bara någon kan vara bra. Istället för att reflektera över hur undervisningen gick till och 

vad som kanske fattades för att alla skulle hänga med, lägger de skulden till sin bristande 

kunskap på sig själva. Både informant A och B beskriver sig själva som svaga i matematik, 

men medan A spekulerar att detta handlar om bristande fallenhet för ämnet så konstaterar B 

att hennes begränsningar med största sannolikhet berodde på ett dåligt självförtroende.

 A: Jag hade lite svårt  med att  tänka och klura o så, som matte är så mycket. Fast  vad det berodde 
 på det vet jag inte riktigt kanske...Säkert mest på mig själv.

 B: Sen har jag nog alltid sett mig som att jag har svårt  för matte. /.../Aa men jag tror mycket   
 att  det  handlade om eget självförtroende och att  jag tyckte att jag inte var bra, sen var det  ju 
 några som var mycket bättre, och då.. ja.

Informant E berättar att hon, trots väldigt goda resultat, ändå tvivlade på sin kompetens. Hon 

beskriver att hennes lärare under ett  utvecklingssamtal försöker förklara för henne att hon är 

duktig, men att hon inte hade självförtroendet att inse det.

 E: ..så hade jag utvecklingssamtal en gång när jag gick på högstadiet och då vet jag att  den 
 läraren sa till mig att ”Du vet  att det  är så ”E”, att du är ju bra på matte, men du har inte förstått 
 det själv”

Hon fortsätter med att  berätta att  hon aldrig trodde att hennes resultat berodde på att hon var 

intelligent eller duktig, utan att hon bara hängde med och ville ”klara sig”.

Många av informanterna beskriver matematikämnet som procedur- och mängdlära och 

framhäver att detta ofta bidrog till att ämnet kändes svårt att  greppa och förstå. Flera har även 

framhävt att bristen av förståelse för ämnet och vad kunskapen skulle användas till bidrog till 

minskat intresse och motivation.
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  7.2.2 Försämras med tiden

Under mina intervjuer framkom det att flera av informanternas självförtroende blev sämre ju 

äldre de blev. Ofta upplevde de inga problem i varken låg- eller mellanstadiet, men i 

högstadiet blev besvären desto större. Då ökade pressen att prestera och klasskamrater ställdes 

mot varandra i kamp om betygen. Informant C nämnde flera gånger intervjun att  hon gick i en 

väldigt högpresterande klass och att det försämrade hennes självförtroende eftersom att hon 

inte kände sig lika duktig som sina klasskamrater. 

 C: På låg var jag nog mellan så, på högstadiet blev jag så himla stressad för vi var en väldigt 
 högpresterande klass o då var det ett sånt driv efter höga betyg, en sån hets.

Flera av informanterna berättade att proven försämrade självförtroendet, att dessa på något vis 

fungerade som stämplar för hur intelligent man var. Gick det dåligt på ett  prov så var man 

alltså dålig på ämnet. Två av de som intervjuades berättade att detta gjorde dem obekväma 

eftersom de var rädda för att bekräfta att de inte var bra.

 7.3 Individ

Detta tema dök upp under min analys av informanternas svar på frågor om matematik som 

ämne med inriktning på genus och könsroller. Samtliga av de intervjuade ansåg att matematik 

var ett neutralt  ämne som inte var bättre lämpat för något  av könen. De ansåg att vissa elever 

kunde ha en naturlig fallenhet för ämnet, men att detta berodde på dessa elevers talang och 

inte kön. Under intervjuerna var det dock ett flertal av mina informanter som var uttalade att 

de var medvetna om vilket fokus detta arbete hade, och det var flera som spekulerade i vad för 

sorts svar jag som intervjuare ville ha. De ställde då motfrågor eller argumenterade varför de 

inte såg ”kön” utan istället i ett individperspektiv.

 B: Nae inte i matematikämnet.. Jag tycker att det är ganska rent, det är ju siffror o så

Informant B berättar här att eftersom att matematik handlar om siffror så är det inte 

könsbestämt, vilket nämndes under flera intervjuer. Jag tolkade att  informanterna menade att 

eftersom att det inte finns någon historia i generella matematiktal som borde tilltala flickor 

eller pojkar mer så blir ämnet neutralt.
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 C: Nae så att jag har varit med om så mycket  både och så jag kan nog inte säga att överlag så är 
 det killar som har svårare med huvudräkning än tjejer eller så, jag kan inte säga det.
 D: Jag tänker individ, asså det är så olika, jag försöker i alla fall med det./.../Jag ser inte kille/tjej, 
 utan jag försöker att se alla och låta alla komma fram. Men jag ser inte kille eller tjej, eller jag 
 tror inte att jag gör det i alla fall, vem vet, jag kanske gör det omedvetet?

 7.4 Stadiga stereotyper

Under intervjuerna dök det ett flertal gånger upp situationer där informanterna visade att de 

var medvetna om stereotyper. Genom att diskutera eventuella svar som intervjuaren ville ha, 

eller vilka stereotyper de ansåg inte stämde tolkade jag att mina informanter var medvetna om 

de stereotyper som existerar. 

 A: såhär att rent så klassiskt  så tänker man att  pojkar tycker om matte och flickor inte, eller ja, lite 
 så//man tänker om man ska bygga och klura liksom eller mönster eller bygga med klossar så kan 
 man tänka om det skulle.. om pojkar skulle ha lättare för det eller så.

Informant A spekulerar angående stereotyper och om pojkar skulle vara bättre i mer praktiska 

situationer. Som jag tidigare nämnt i bakgrundsavsnittet finns det en dikotomi angående 

könen och deras egenskaper. Alltså om pojkar gillar matte så kan inte flickor göra detsamma. 

D och F fokuserar istället  på att flickor i större utsträckning än pojkar anstränger sig för 

skolarbetet och fyller ut uppgifterna med, vad de kallar för, onödigt arbete. På den uppgift 

som de båda tolkade att en flicka gjort använde dig sig av beskrivningar som ”fint” och ”lagt 

ner tid på” men båda var ense om att engagemanget var irrelevant för uppgiften. 

Samtliga av mina informanter kunde på direkten säga om de trodde att en flicka eller pojke 

hade utfört uppgiften. Vad som avgjorde för de flesta var handstilen på uppgiften men även 

valen av huvudpersoner eller subjekt. Alla höll med om att  pojkar helst skriver om pojkar och 

vice versa för flickor. Ord som ofta förekom när informanterna trodde att flickor utfört 

uppgiften var: ”fint”, ”gulligt”, ”blommor”, ”prinsessor”, ”hår” och ”färgglatt”. De ord som 

användes för uppgifterna informanterna trodde att pojkar gjort var istället: ”roligt”, ”enkel”, 

”hårdhänt”, ”basic”, ”barnsligt”. En informant spekulerade att en av de uppgifter hon först 

trott att en pojke utfört faktiskt  skulle kunde varit gjord av en flicka men i så fall en  ”tuff 

pojkflicka”.
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 7.5 ”Duktiga flickor och kaxiga pojkar”

Detta tema har jag likt ”självförtroendetemat” valt att dela in i två underteman. Jag har gjort 

detta eftersom att båda underteman stärker bilden jag fick av informanterna där flickor är 

duktiga och pojkar är kaxiga. Detta tema och underteman uppkom när vi diskuterade lärarnas 

syn på matematiken i deras egna klassrum och elever.

  7.5.1 Klassrummets stereotyper

Flera av mina informanter beskrev sina klassrum och de situationer som uppstod där mer 

villigt än när de berättade om sina egna upplevelser som barn. Vid dessa frågor förhöll sig 

även informanterna oombett  till stereotyper när de reflekterade över sina elevers kunskaper 

och beteenden i klassrummet. Det tydligaste exemplet på detta var informant B som förhöll 

sig till stereotypen att ”matte är för pojkar men inte för flickor” utan några riktlinjer från min 

sida. När hon ombads reflektera över sina elevers kunskaper eller styrkor i matematik så 

beskrev hon dessa utifrån utgångspunkten att flickor skulle ha svårare för matematik än 

pojkar.

 B: Baserat  på det  jag har nu, så skulle jag inte säga att  tjejer har svårare för matte och att  killar är 

 starkare på det. 

Andra kunde beskriva sig själva som förvånade över att det var så många starka tjejer i 

klassen, hur pojkar sällan kan resonera inom ämnet utan kan det eller ej. Precis som i tidigare 

avsnitt  om stereotyper återkommer även här hur informanterna anser att deras flickelever 

anstränger sig mer och är försiktigare än pojkarna som tar för sig och gör det som de är 

intresserade av eller har lätt för. Flickorna i klasserna beskrivs som mogna, men med ett  sämre 

självförtroende och tar därför inte för sig tillräckligt. Pojkarna beskrivs istället som gapiga 

och att de pratar rakt ut. Ingen av informanterna lyfter att pojkarna är starka i ämnet, utan mer 

att  de antingen har ”det ” eller ej. Till skillnad från hur flickorna beskrivs nämns det inte 

heller av någon hur pojkar kompenserar för en bristande kunskap som exempelvis genom att 

anstränga sig.
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  7.5.2 Finmotorik

Något som var väldigt relevant  när lärarna skulle avgöra vem det varit som utfört en uppgift 

var finmotoriken eller handstilen. När informanterna skulle reflektera över de uppgifter jag 

visat för dem gjorde de ofta kopplingar till sina egna elever och deras kunskap eller 

egenskaper. Detta var något som jag inte spekulerat över vid formandet av syftet till detta 

arbete och jag är heller inte övertygad om att detta är relevant. Dock uppkom detta under 

samtliga intervjuer och borde därför reflekteras över. Pojkarnas, i lärarnas klasser, finmotorik 

beskrevs ofta som enkel och att handstilen samt formandet av bokstäverna var slarvigt. 

Informant B ansåg att detta var något som främst förekom i första klass men att det senare 

jämnades ut  med åldern. E beskrev hennes elevers finmotorik med orden ”barnslig” när det 

handlade om killar, och ”jättefin” när hon beskrev flickornas. Hon framförde dock att  det 

självklart finns pojkar som också skriver fint, men att hon inte haft det så i någon av hennes 

klasser.  

 7.6 Anpassning av undervisning

En viktig fråga att ställa de jag intervjuade var ifall de ansåg att  de anpassade sin undervisning 

utifrån sina elevers könsroller. Informant B ansåg att  hon att peppade sina kvinnliga elever 

mer än de manliga eftersom hon ansåg att de behövde en starkare självkänsla för att  klara sina 

uppgifter. Resterande informanter ansåg att de inte anpassade sin undervisning efter kön eller 

könsroller, men svarade på ett sätt som ändå visade att de gjorde det i någon utsträckning. D 

beskrev en situation där eleverna skulle gå fram och skriva på tavlan där han medvetet 

bekräftade flickorna innan så att de inte skulle göra fel. Han beskrev därefter att han istället 

kunde ta fram en pojke som han visste löst uppgiften inkorrekt eftersom att  han ansåg att det 

kunde skapa en diskussion och att eleverna kunde lära sig av detta.

 D: Killarna som tror att de kan allt, dem kan jag ta fram bara för att det  ska bli en diskussion, så 
 att  de får visa på tavlan och sen ”Hur tänkte du här?” och just visa att  även fast man har fel kan 
 man lära, det är då man har chansen att lära.

Andra informanter kom på sig själva under intervjun att de omedvetet anpassat sin 

undervisning, exempelvis genom att blanda upp teman på uppgifter. Lärarna visar genom att 

uttrycka sig på detta vis att vissa teman är manligt eller kvinnligt betingade.

25



 Intervjuare: Är det nångång du tänker att ”Den här uppgiften kommer inte tilltala pojkar eller 

 flickor”?
 C: Nae jag försöker blanda lite faktiskt så nae, eller ja. Jo det gör jag ju eftersom att jag  tänker så 
 när jag blandar, haha, det gör man ju, så att jag inte bara har fotbollsuppgifter eller bara.. Nae, jag 
 försöker blanda!

Majoriteten av informanterna uttryckte att målet med de anpassningar de gjorde i sin 

undervisning var att möta varje elev på individnivå. Detta genom att  se allas individuella 

kunskaper och stötta dem i deras utveckling framåt.

  7.7 Sammanfattning av resultat

Av resultatet kan man utläsa att informanterna upplevde skillnader i hur flickor och pojkar 

blev bemötta under sin skoltid. Flickorna förväntades vara lugna och duktiga elever medan 

denna förväntning inte lades på pojkarna i samma utsträckning. Informanterna berättar även 

att de hade svagt självförtroende under studietiden och att de inte förstod vitsen med 

matematikämnet. Deras självförtroende försämrades ju äldre de blev, detta på grund av ökad 

press att prestera på prov eftersom de upplevde att de jämfördes med andra elever.

Informanterna berättar att de upplever matematikämnet som neutralt och att det inte passar 

någon könsroll bättre. De hävdade att de inte ser elever efter deras kön utan individuella 

kunskaper. Samtliga kunde dock direkt svara på om det var en pojke/flicka som de trodde 

hade utfört de anonyma uppgifterna.

I informanternas klassrum ansåg de att de endast såg sina elever som individer, men att flickor 

oftast är lugnare än de generellt mer oroliga pojkarna. Alla menade att de anpassade 

undervisningen efter elevers förmågor men några framhöll att flickor behövde extra 

förstärkning.

8. Resultatdiskussion
Det resultat som jag redovisat är min analys av de svar jag fick under intervjuerna. Hur 

informanterna svarade kan dock påverkats av att de var medvetna om vad som undersöktes 

under intervjun. Passolunghi et al. (2014) framhåller att detta är en risk när man undersöker 

ämnen som handlar om stereotyper och kan uppfattas som känsligt. Jag upplevde ett flertal 

gånger under intervjuerna att informanterna var rädda att säga fel eller uttrycka sig på ett sätt 
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som skulle kunna tolkas som sexistiskt.

I bakgrundsavsnittet beskriver jag att  det inte är de faktiska resultaten i matematik som är 

väsentliga i detta arbete. I nuläget  finns det inga väsentliga skillnader i elevers resultat  i 

matematik utifrån deras könstillhörighet. Men enligt Robinson- Cimpian et. al (2014), 

Brandell et al. (2007), Tomasetto et. al (2011) och Cvencek et. al(2011) går det att urskilja 

skillnader i inställning och självkänsla inför ämnet vid redan 6 års ålder. 

 8.1 Informanternas skoltid

Många av informanterna upplevde att det var högre krav på flickor i klassrummet än på 

pojkar. Detta överensstämmer med en undersökning av Robinson- Cimpian et. al (2014) där 

resultatet visade att lärare inte alltid bedömer förmåga i ämnet utan ofta beteende i 

klassrummet. Av mitt resultat kan vi se att pojkars beteende i klassrummet ofta beskrivs som 

oroligt, medan flickorna verkar vara mer disciplinerade. Robinson- Cimpian et. al (2014) 

fortsätter med att beskriva hur flickor måste arbeta hårdare för att  anses vara på samma nivå 

som de pojkar som får samma resultat som de själva. Detta får mig att spekulera om att oroligt 

beteende kanske omedvetet signalerar en självkänsla och självförtroende till ämnet som lärare 

tolkar som kunskap? Hur lärare agerar i sina klassrum, bedömer och bemöter sina eleverna 

påverkar är av stor vikt. Palmer (2011) menar att man tydligt kan se hur flickor och pojkars 

relation till matematik har påverkats som en effekt av deras lärares agerande.

 8.2 Informenternas självförtroende

Under rubriken dåligt självförtroende beskriver flera av mina informanter hur de upplevt 

matematikämnet som en tävling under sin uppväxt. De har upplevt att både lärare och 

jämnåriga jämfört elever med varandra för att  avgöra vem som presterar bäst. Brandell et al.

(2007) beskriver att  pojkar ofta använder tävling som en motivation till att arbeta med 

matematik, att det är viktigast att hinna med flest sidor eller uppgifter och att förståelse då kan 

komma i andra hand. Brandell et al.(2007) menar att detta används som en taktik men 

informanterna i denna undersökning har beskrivit  detta som en orsak till press och oro. Både 

Ngware et al.(2012) samt Driessen och van Langen (2013) har i sina undersökningar 

konstaterat att flickor i större utsträckning än pojkar har ett behov av att förstå hur uppgifter 

och räknesätt hänger samman. Informanterna berättade att de ogillade mängd- och 
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procedurläran som de kom att förknippa med matematik eftersom de sällan förstod varför de 

skulle lära sig det som lärdes ut.

Att de kvinnor jag intervjuade beskrev dålig självkänsla och bristande kompetens inför ämnet 

är inte alls något ovanligt utan kan tolkas som stereothype threat, vilket jag redan beskrivit i 

bakgrunden. Informanterna är oroliga för att misslyckas inom ämnet och då förstärka 

stereotypen att kvinnor inte är bra på matematik. Tomasetto (2011) beskriver i sin 

undersökning att detta kan påverka inlärningen om informanternas lärare själva påverkats av 

stereotypen. Detta leder generellt till att flickor i mindre utsträckning än pojkar motiveras 

anstränga sig i ämnet och förväntningarna på deras självkänsla är lägre. Trots positiva 

prestationer bedöms eleverna på olika sätt och flickors resultat  kommer inte att ses som 

likvärdiga med pojkars.

 8.3 Skriftliga uppgifter

Under intervjuerna beskrev informanterna matematiken som ett neutralt ämne, det handlar om 

siffror och tal och är alltså inte bättre lämpat för något av könen. Men när vi diskuterade 

problemlösningsuppgifter så kunde flera hänvisa till att vissa uppgifter passar specifika 

grupper av elever bättre. Även om matematikämnet var neutralt  kunde alla informanter på 

direkten peka ut vilken uppgift som skrivits, enligt dem själva, av en pojke eller flicka. De 

hänvisade sina svar till de uppvisade uppgifternas teckningar och den handstil som använts. 

Den första uppgiften som alla trodde sig vara utförd av en pojke var också det, utav två pojkar 

i årskurs 1. Den andra uppgiften där de också var övertygade om att det var en pojke som 

utfört uppgiften var gjord av både en pojke och en flicka, där de tillsammans kommit fram till 

historien, skrivit och tecknat uträkningen. Den sista uppgiften var skriven av två stycken 

flickor, den handlade om en flicka som plockade jordgubbar och detta ansåg informanterna 

avslöjade att det var en flicka som utfört den. Trots att informanterna hade alternativet att 

svara att de inte visste vem som utfört uppgiften, eller att den kunde vara utförd av både en 

pojke och flicka svarade ingen med något av dessa alternativ. Bergqvist et al. (2011) beskriver 

olika genussystem, däribland dikotomi som jag tidigare tagit upp, vilket  betyder att något  bara 

kan vara en sak. Man kan alltså tolka informanternas entydiga svar med att om en uppgift 

upplevs som skriven av en pojke kan den inte också vara skriven av en flicka och vice versa.
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 8.4 Talanger och studenter

Under mina intervjuer beskrevs flickorna ofta som hårt arbetande elever och att pojkarna 

antingen hade talang eller inte ansträngde sig speciellt mycket. Att pojkar upplevs som talanger 

har beskrivits i flera undersökningar tidigare, bland annat av Lindberg et  al. (2010), Palmer 

(2011) och Ngware et al. (2012). Palmer (2011) diskuterar att  pojkar inte studerar för att  bli 

bättre kan bero på att det finns en stereotyp av att det är feminint att studera och anstränga sig, 

detta kan leda till att det blir svårare för pojkar att  förbättra sina resultat. Feminina egenskaper 

anses ofta negativa i pojkars ögon och dessa vill inte då både ha svårt för matematik samt anses 

”flickig”. Palmer fortsätter med att jämföra detta med karaktärer i Harry  Potter böckerna, där 

Harry klarar sig väl i skolan trots att han har diverse äventyr på gång och sällan har tid att 

fokusera på sina läxor, medan Hermione alltid anstränger sig och sitter i biblioteket (Palmer, 

2011). Brandell et al. (2007) framställer en negativ bild av att pojkar oftast klarar av sin 

matematikundervisning på grund av sitt goda självförtroende, men att flickor i slutändan ger upp 

som ett resultat av pressen.  Även Ngware et al.s (2012) undersökning bekräftar detta påstående.

" 8.5 Anpassa för att förstärka

Några av mina informanter beskrev hur de anpassar sin undervisning efter elevernas könsroller, 

exempelvis genom att försöka förstärka flickornas självförtroende. Att anpassa sin undervisning 

är nödvändigt i varje klassrum och en självklar del i arbetet som lärare, men samtliga av mina 

informanter beskrev att det främst handlar om individanpassningar. Detta är något som 

läroplanen framhäver tydligt i både avsnittet om skolans värdegrund och uppdrag, övergripande 

mål samt ämnenas individuella kursplaner (Skolverket, 2011). Alla lärare vill sina elevers bästa 

och utöka deras kunskap på bästa sätt, men det är även viktigt att problematisera vad man lär ut 

och på vilket sätt. Thornberg (2006) påpekar att  i många fall beskriver matematikböcker en 

stereotypisk bild av flickor och pojkar, där pojkar kör bilar och flickor bakar. Thornberg lyfter 

därför fram att det är viktigt att som lärare ge egna exempel på uppgifter där uppgifterna inte är 

lika hårt  kopplade till könsroller, för annars förmedlas böckernas åsikter som pedagogens. 

Ngware (2012) lyfter fram vikten av kontinuerlig feedback och positiv förstärkning av alla 

elever med målet att  öka deras motivation och självkänsla till matematikämnet. I resultatet 

återgav jag hur informant D anpassade sin undervisning och trots att  intentionerna var de bästa, 

där ena målet var att  förstärka flickornas självförtroende och det andra visa eleverna att  det  är 

okej att göra fel, så anser jag att båda målen ska ske på lika premisser. Både pojkar och flickors 

självförtroende ska förstärkas och samtliga elever ska få lära sig att  man kan lära av sina misstag. 
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På detta vis återkommer vi till ämnet om stereotype threat, flickorna känner sig inte tillåtna att 

begå misstag och detta försämrar deras självförtroende. Det som från början varit en god tanke 

hos deras lärare, att  förstärka deras självförtroende, kan istället ge skenet av att flickor behöver 

extra omsorg för att  klara sina uppgifter. Risken finns alltså att  lärarnas egna upplevelser som 

unga sprider sig till deras elever och på så vis fortgår stereotypen om matematik som ett manligt 

betingat ämne.

9. Avslutning
Mitt syfte med detta arbete var att ta reda på hur lärarnas matematikundervisning påverkats av 

sina egna erfarenheter och om de anser att ämnet är bättre lämpat för någon könstillhörighet.

Jag anser att jag med hjälp av mina frågeställningar, intervjuguide och informanter lyckats 

uppnå detta syfte. Lärarna minns i efterhand att de bemöttes på olika sätt  av sina lärare som 

unga, att det förväntades olika av dem beroende på deras könstillhörighet. Detta var inte alltid 

något de själva var medvetna om, med under intervjuns gång mindes de situationer eller 

uttalade sig på ett  sätt som visade att du uppfattat detta som unga. Samtliga av lärarna jag 

intervjuade visade att  de var medvetna om den stereotyp som finns att matematik är ett 

manligt betingat ämne och trots att de i de allra flesta fall försökte att se elevers kompetens 

eller brist på det som något som berodde på individen kunde de ändå själva koppla anonyma 

elevers prestationer till deras kön. 

Hur informanterna uppfattar sina egna elevers kunskaper kan alltså också ha påverkats av 

lärarnas omedvetna koppling mellan matematik och kön. Dock är den risken mindre eftersom 

att de då känner till andra egenskaper som kan påverka elevernas resultat. Det är viktigt att 

poängtera i denna studie att vi kommit långt för att utjämna könsskillnader i Sverige. 

Utvecklingen går stadigt framåt och fler kvinnor har jämna förutsättningar som män på 

arbetsplatser och män har rätt till en plats i hemmet. Men för att utvecklas vidare måste vi 

fortsätta att granska vårt sätt att se på kön och arbete.

 9.1 Framtida forskning

Det var flera aspekter som vore intressant att  undersöka fortsättningsvis, exempelvis behovet 

av ökat arbete med förståelse för matematik. Flera av mina informanter framhöll att de 

saknade ett svar på frågan ”Varför ska jag lära mig det här?” av sina lärare som unga, och att 

det bidrog till ett minskat intresse. För att öka intresset och resultaten i matematik kan det 
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därför vara av vikt att undersöka hur man bäst inkluderar matematik i elevernas egen 

förförståelse och vardag. En annan intressant aspekt att undersöka vidare vore elevers 

finmotorik. Informanterna avgjorde de flesta besluten på de anonyma elevskrivna uppgifterna 

utefter elevernas finmotorik och handstil. Är detta verkligen något som skiljer sig mellan 

könen biologiskt  eller är även detta något som lärs ut på olika sätt beroende på 

könstillhörighet?

Matematik och könsroller är fortfarande ett aktuellt ämne, för att vi ska öka alla elevers 

kunskap måste samtliga elever känna sig sedda och ha samma möjlighet till utveckling. Jag 

väljer därför att  avsluta detta arbete med en uppmaning om att mer forskning måste ske för att 

uppnå läroplanens mål med skolans värdegrund och uppdrag.

 Skolan har ett ansvar för att motverka traditionella könsmönster. Den ska därför ge utrymme för 
	
 eleverna att pröva och utveckla sin förmåga och sina intressen oberoende av könstillhörighet. 
	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 (Skolverket, 2011, s.8)

31



10. Referenslista:

Boaler, J. (2011). Elefanten i klassrummet: att hjälpa elever till ett lustfyllt lärande i matematik. 
(1. uppl.) Stockholm: Liber.

Bergqvist, T., Gillberg, G., & Ivarsson, L. (red.) (2011). Arbete: passion och exploatering. 1. 
uppl. Växjö: Institutionen för samhällsvetenskaper, Linnéuniversitetet.

Beauvoir, S.D. (1973). Det andra könet. Stockholm: Geber.

Brandell, G., Leder, G., & Nyström, P. (2007). 'Gender and Mathematics: Recent development 
from a Swedish perspective'. ZDM - International Journal On Mathematics Education, 39 (3), p. 
235-250.

Bryman, Alan. (2011). Samhällsvetenskapliga metoder. (2., [rev.] uppl.) Malmö: Liber.

Cvencek, D., Meltzoff, A., & Greenwald, A. (2011). 'Math-Gender Stereotypes in Elementary 
School Children'. Child Development, 82 (3), p. 766-779.

Christoffersen, L. & Johannessen, A. (2015). Forskningsmetoder för lärarstudenter. (1. uppl.) 
Lund: Studentlitteratur.

De Houwer, J., Gawronski, B. (2014). Implicit Measures in Social and Personality Psychology. 
Chapter appear in: H. T. Reis, & C. M. Judd (2014), Handbook of research methods in social and 
personality psychology (2nd edition). New York: Cambridge University Press.

Driessen, G., & van Langen, A. (2013). 'Gender differences in primary and secondary education: 
Are girls really outperforming boys?'. International Review Of Education, p. 1-20.

Else-Quest, N., Hyde, J., & Linn, M. (2010). 'Cross-national patterns of gender differences in 
mathematics: A meta-analysis'. Psychological Bulletin, 136 (1), p. 103-127.

Eriksson Barajas, K., Forsberg, C., & Wengström, Y. (2013). Systematiska litteraturstudier i 
utbildningsvetenskap: vägledning vid examensarbeten och vetenskapliga artiklar. (1. utg.) 
Stockholm: Natur & Kultur.

Fejes, A. & Thornberg, R. (red.) (2015). Handbok i kvalitativ analys. (2., utök. uppl.) Stockholm: 
Liber.

Greenwald, AG., McGhee, D., Schwartz, JLK. (1998). Measuring individual differences in 
implicit cognition: the implicit association test. Journal of Personality and Social Psychology 
6:1464—1480 H.

Harding, S.G. (1986). The science question in feminism. Ithaca: Cornell Univ. Press.

Hartman, S G. (2003). Skrivhandledning för examensarbeten och rapporter. 1. utg. Stockholm: 
Natur och kultur.

Hsieh, H. F., & Shannon, S. E. (2005). Three approaches to qualitative content analysis. 
Qualitative health research, 15(9), 1277-1288.

32



Jelenec, P. (2008). Girls and the Leaky Math Pipeline: Implicit Math-Gender Stereotypes and 
Math Withdrawal in Female Adolescents and Women. Univ., Diss.--Jena, 2008.

Kessler, S.J. & McKenna, W. (1985). Gender: an ethnomethodological approach. (Repr.) 
Chicago: University of Chicago Press.

Kvale, S. & Brinkmann, S. (2010). Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: Studentlitteratur 
AB.

Lacey, A., & Luff, D. (2009). Qualitative Data Analysis. The NIHR RDS for the East Midlands. 
Nottingham: Yorkshire & the Humber

Langemar, P. (2008). Kvalitativ Forskningsmetodik i Psykologi. Stockholm: Liber

Lindberg, S. M., Hyde, J. S., Petersen, J. L., & Linn, M. C. (2010). New trends in gender and 
mathematics performance: A meta-analysis. Psychological Bulletin, 136(6), 1123-1135.

Ngware, M., Ciera, J., Abuya, B., Oketch, M., & Mutisya, M. (2012). 'What Explains Gender 
Gaps in Maths Achievement in Primary Schools in Kenya?'. London Review Of Education, 10 
(1), p.55-73.

Palmer, A. (2011). Hur blir man matematisk? Att skapa nya relationer till matematik och genus i 
arbetet med yngre barn. Stockholm: Liber.

Passolunghi, M., Rueda Ferreira, T., & Tomasetto, C. (2014). 'Math-gender stereotypes and 
math-related beliefs in childhood and early adolescence'. Learning And Individual Differences, 
34, p.70-76.

Robinson-Cimpian, J., Lubienski, S., Ganley, C., & Copur-Gencturk, Y. (2014). 'Teachers’ 
perceptions of students’ mathematics proficiency may exacerbate early gender gaps in 
achievement'. Developmental Psychology, 50 (4), p. 1262-1281.

Skolverket (2011). Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011. 
Stockholm: Skolverket.

Skolverket (2012). TIMSS 2011: svenska grundskoleelevers kunskaper i matematik och 
naturvetenskap i ett internationellt perspektiv. Stockholm: Skolverket.

Spolander, J. (2009-08-04). Nu krossas matematikmyten - Seglivade biologiska argument 
punkteras. Forskning & Framsteg. http://fof.se/tidning/2009/6/nu-krossas-matematikmyten 
(2017.01.25)

Steffens, M., Jelenec, P., & Noack, P. (2010). 'On the leaky math pipeline: Comparing implicit 
math-gender stereotypes and math withdrawal in female and male children and adolescents'. 
Journal Of Educational Psychology, 102 (4), p. 947-963.

Thornberg, R. (2006). Det sociala livet i skolan: socialpsykologi för lärare. 1. uppl. Stockholm: 
Liber.

33

http://fof.se/tidning/2009/6/nu-krossas-matematikmyten
http://fof.se/tidning/2009/6/nu-krossas-matematikmyten


Tomasetto, C., Alparone, F., & Cadinu, M. (2011). 'Girls' math performance under stereotype 
threat: The moderating role of mothers' gender stereotypes'. Developmental Psychology, 47 (4), 
p. 943-949.

Universitets- och högskolerådet, http://statistik.uhr.se

Vetenskapsrådet (2002). Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig 
forskning. Stockholm: Vetenskapsrådet.

Woolfolk, A., Hughes, M., & Walkup, V. (2012). Educational Psychology. (Sammansatt från 
Woolfolk, A. (2010). Educational Psychology. och Woolfolk, A; Hughes, M & Walkup, V. 
(2008). Psychology in Education.) Harlow: Pearson.

Wiktorsson, B. (2015). Flickor, pojkar och matematiken - en litteraturstudie om elevers 
matematikinlärning i relation till genus. Linköpings universitet, Institutionen för 
beteendevetenskap och lärande.

Östlund, H. (2015-01-08). Kvinnor tar större plats i matematiken. Curie. http://
www.tidningencurie.se/nyheter/2015/01/08/kvinnor-tar-storre-plats-i-matematiken/ (2017.01.25)

34

http://statistik.uhr.se
http://statistik.uhr.se
http://www.tidningencurie.se/nyheter/2015/01/08/kvinnor-tar-storre-plats-i-matematiken/
http://www.tidningencurie.se/nyheter/2015/01/08/kvinnor-tar-storre-plats-i-matematiken/
http://www.tidningencurie.se/nyheter/2015/01/08/kvinnor-tar-storre-plats-i-matematiken/
http://www.tidningencurie.se/nyheter/2015/01/08/kvinnor-tar-storre-plats-i-matematiken/


Bilaga 1 

35



Bilaga 2

36



Bilaga 3

37



38



39


