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Sammanfattning  
Syftet med denna litteraturstudie är att undersöka elevers motivation i matematikundervisningen i grundskolan utifrån ett 
genusperspektiv. Valda aspekter att utgå ifrån är dels huruvida elevers självbild samt självförtroende påverkar deras motivation. 
Dels hur omgivningens effekter, det vill säga hemmiljön, skolmiljön samt stereotypiska uppfattningar påverkar elevers 
motivation i matematik. Undersökningen har genomförts genom att samla in forskning, analysera den och sammanställa i ett 
resultat. Resultatet har sedan bearbetats i samband med litteratur inom ämnena motivation och genus. 

Resultatet visar på skillnader mellan flickors och pojkars självbild samt självförtroende genom grundskolans 
matematikundervisning, dessa faktorer påverkar i sin tur elevers motivation. Vidare visar resultatet att stereotypiska 
uppfattningar från både hem- och skolmiljö påverkar elevers motivation.  
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1. Inledning 
Den internationella rapporten TIMSS12015 (Skolverket, 2016) visar att flickor har en mer 

negativ inställning till undervisningen i matematik än pojkar2.  

I vår kommande profession som lärare mot årskurs 4-6 anser vi att det är av stor vikt att vi har 

kännedom om hur motivationen i ämnet matematik påverkas av olika faktorer. Vi anser att 

kunskap om hur genus, självförtroende och självbild påverkar elevers motivation i ämnet 

matematik kommer att gynna oss i bemötandet av eleverna. Detta kan komma att öka 

medvetenheten vad gäller våra val av undervisningsmetoder och organisering av undervisning 

men även inspirera verksamma lärare att aktivt motverka könsmönster i samhället. Vidare 

anser vi att det är av intresse för lärare i mellanstadiet att veta vilken motivation elever kan ha 

när de börjar årskurs 4. Genom vår undervisning kan vi då komma att påverka eleverna på ett 

positivt sätt som gör att motivationen bibehålls eller ökar i grundskolans högre årskurser.  

Enligt forskningen anses det i många länders kultur att matematik är en manlig domän i 

samhället (Kessels, Heyder, Latsch & Hannover, 2014). Därför blir det särskilt viktigt för oss 

som lärare att fokusera på dessa aspekter då Lgr 11 (Skolverket, 2011) skriver "skolan ska 

aktivt och medvetet främja kvinnors och mäns lika rätt och möjligheter" (s.8). 

Fortsättningsvis framhåller Lgr 11 att lärare och skola bör främja undervisning som formar 

och motverkar uppfattning om traditionella könsmönster. Elever ska få möjlighet att utveckla 

förmågor och intressen oavsett om de är pojkar eller flickor. Ett problem som beskrivs av 

Stukát (1995) är att pojkars och flickors motivation skiljer sig åt i klassrummet. Detta 

beskriver författaren är en följd av att lärare bemöter pojkar och flickor på olika sätt. Då 

flickor anses vara mer passiva i klassrummet och pojkar anses vara mer aktiva får pojkarna ett 

tydligare och mer uppmuntrande bemötande av läraren.  

I Skolverket (2014) framhålls att uppmuntran och engagemang från föräldrar är något viktigt 

för barnen. Enligt forskning som beskrivs av Skolverket är det av vikt att föräldrar hjälper 

samt engagerar sig i barnens skolarbete för att positivt påverka barnens motivation. Det 

beskrivs även hur höga förväntningar från hemmet har samma effekt (a.a).  

                                                 
1 Trends in International Mathematics and Science Study, en internationell studie som undersöker kunskaper i 

matematik och naturvetenskap i år 4 och år 8. 

 
2 Ordvalen flickor och pojkar grundas i elevers biologiska kön, ej i upplevd könstillhörighet. 
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Vidare beskriver Lgr 11 (Skolverket, 2011) hur matematiken är av vikt för människors 

vardag, för att kunna göra välgrundade val och vara aktiva i samhället. Den undervisning som 

ges ska skapa möjligheter för elever att utveckla ett intresse för matematik och stärka tron på 

den egna förmågan att använda matematiken. För att skolan ska kunna forma matematiker för 

framtiden måste dagens matematik presenteras för eleverna på ett sätt som får dem att se 

skolämnet som något spännande och nyttigt (Boaler, 2011). 

Ur ett yrkesetiskt perspektiv har blivande lärare, samt verksamma lärare ett ansvar att, med 

respekt kunna bemöta sina elever för deras integritet och för deras person samt att vara 

stödjande i elevers personliga utveckling för att främja deras lärande och kunskapstillväxt 

(Lindström & Pennlert, 2009).  
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2. Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna litteraturstudie är att granska och analysera forskning som behandlar elevers 

motivation samt hur den påverkas av självförtroende, självbild, hemmiljö, skolmiljö och 

stereotypiska uppfattningar i skolämnet matematik. Dessa faktorer analyseras utifrån ett 

genusperspektiv, samt att avgränsningar gjorts för att fokusera på matematikundervisningen i 

grundskolan årskurs 4-6.  

 

De frågeställningar som besvaras i arbetet är följande:  

1. Hur påverkas pojkars respektive flickors motivation i matematik av självförtroende 

och självbild? 

2. Hur påverkas pojkars respektive flickors motivation i matematik av omgivningens 

uppfattningar av ämnet? 
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3. Bakgrund 

I följande avsnitt kommer våra definitioner av litteraturstudiens begrepp att presenteras med 

hjälp av olika forskares tolkning av dem. 

Vi har valt att tolka motivation, självbild och självförtroende som olika begrepp som går hand 

i hand. Woolfolk och Karlberg (2015) skriver att ett centralt mål för en lärares undervisning är 

att motivera sina elever i sin undervisning. Lindström och Pennlert (2009) menar att 

metoderna för att väcka intresse är många och att lärare kan arbeta med undervisningen på 

flera sätt och med olika metoder utifrån innehåll, individer och elevgrupp. Författarna (a.a) 

menar att elevers motivation stärks genom att läraren presenterar undervisningsinnehåll som 

väcker frågor, intresse och undran. 

 

3.1 Motivation 
Motivation är både kognitivt och emotionellt för oss människor och kan innefatta många olika 

aspekter som exempelvis drivkrafter, värderingar, självförtroende, mål, attityder och intressen 

(Woolfolk & Karlberg, 2015). Begreppet motivation kan ses som både positivt och negativt 

då människor individuellt behandlar olika aktiviteter på olika sätt beroende på vilka känslor 

handlingen medför. Hannula (2006) beskriver motivation som ett system som kontrollerar 

känslor inför något, systemet innefattar bland annat kognition och beteende. En känsla av att 

matematik är roligt kan generera en motivation till att vilja lära sig mer. Om matematik 

däremot anses som något tråkigt så utvecklas en svagare motivation till ämnet, vilket medför 

en lägre lust till att vilja arbeta med ämnet (Hannula, 2006). I en rapport från Skolverket 

(2003) framkommer det att begreppet motivation är mångfacetterat. Vid tolkning av 

begreppet måste det tas hänsyn till flera faktorer, så som elevens lärande, sociala 

sammanhang och kulturella influenser.  

Motivation består av två olika typer, inre och yttre motivation som påverkar människan på 

olika sätt (Woolfolk & Karlberg, 2015). Enligt författarna handlar den inre motivationen om 

något som faller naturligt för en människa. Detta innebär att tillfredsställa sina individuella 

intressen genom att uppnå olika utmaningar samt att använda sina egna förmågor till detta. 

Om en person däremot genomför en handling bara för att tillfredsställa någon annan än sig 

själv handlar det om en yttre motivation. Personen i fråga är inte intresserad av handlingen i 

sig utan gör det endast för att få en belöning, exempelvis ett bra betyg.  
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3.2 Självbild och självförtroende 
Självbild och självförtroende är två faktorer som spelar stor roll för motivationen inom 

matematik, dock har Lee (2009) svårt att helt urskilja vad det är som skiljer dessa faktorer åt 

då definitionerna ofta går in i varandra. Vi har i vår studie valt att särskilja faktorerna 

självbild samt självförtroende. Detta för att vi anser att de påverkar motivationen på liknande 

sätt och behandlar därmed faktorerna gemensamt i summeringarna av vårt resultat. Vidare 

beskrivs att forskningen inte kan avgöra vilken av dessa faktorer som har störst påverkan på 

elevers motivation i matematik (Lee, 2009).  

 

3.2.1 Självbild 
Inom psykologin förklaras begreppet självbild enligt Woolfolk och Karlberg (2015) hur en 

person uppfattar sig själv. Självbilden innehåller även individens egna kunskaper, samt vilken 

självtillit individen har. Genom att jämföra sig och sina egenskaper gentemot andra 

människor eller med sig själv så utvecklas självbilden till att bli antingen svagare än starkare. 

I Bong och Clark (1999) beskrivs självbilden på liknande sätt, men författarna adderar 

omgivningens uppfattningar som en faktor som i sin tur påverkar människors uppfattning av 

sig själva. 

 

3.2.2 Självförtroende 
Begreppet självförtroende kan förklaras som individens tro på sin egen förmåga att klara av 

vissa saker, med ett önskat och lyckat resultat (Bong & Clark, 1999). Att ha ett starkt 

självförtroende kan höja motivationen. Det kan exempelvis inom matematiken innebära att 

självförtroendet blir starkare av att elever klarar matematiska uppgifter eller utmaningar 

(Skolverket, 2003).  

 

3.3 Omgivningen och lärande 
Elevers lärande påverkas på olika sätt av den familj de växer upp i och av skolmiljön 

(Woolfolk & Karlberg, 2015). I familjesammanhang beskrivs att olika typer av familjer 

påverkar sina barn genom att ha olika typer av stöttning. Dessa typer av stöttning beskrivs av 

Woolfolk och Karlberg i fyra olika kategorier och dessa påverkar elevernas motivation på 

olika sätt. Den första typen är den (a) auktoritativa, i vilken föräldrar stöttar med mycket 

värme och kontroll, den andra är den (b) auktoritära föräldern som stöttar med lite värme och 

mycket kontroll. Den tredje varianten av stöttning är när föräldrar är (c) eftergivna och ger 
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sina barn mycket värme men lite kontroll, samt den fjärde typen som kallas (d) oengagerade 

föräldrar och ger lite värme och kontroll. Enligt den sociokulturella lärteorin3 formas 

människor av den kultur de lever i, kulturen formar det vi vet om världen. Människors lärande 

och tänkande formas av sociala och språkliga sammanhang som vi ingår i. Ett annat 

sammanhang som spelar stor roll för elevers lärande är skolans miljö, med lärare som vuxna 

förebilder. Fortsättningsvis beskriver Woolfolk och Karlberg (2015) en kompetent lärare som 

en person som lyckas entusiasmera och motivera sina elever. Vidare menar författarna att 

ytterligare egenskaper som gör att lärare anses kompetenta är skolinriktad omtanke, 

exempelvis vilja leda eleverna i riktning mot att nå mål. Den andra egenskapen anses vara 

personlig omtanke, då läraren ser eleven som en individ och egen person.  

3.3 Teoretiskt perspektiv 
I detta avsnitt presenteras genusperspektivet vilket är ett genomgående perspektiv i vår 

litteraturstudies innehåll. 

 

3.3.1 Genus, kön och könsidentitet 

Att gruppera barn i pojkar och flickor medför risken att se dessa som enhetliga grupper. Det 

är av yttersta vikt att alltid inse att variationer inom dessa grupper existerar. I alla klasser 

finns alltid pojkar eller flickor som inte ingår i normen för hur grupperna representeras, lärare 

måste alltid se till individen (Hedlin, 2010). 

Begreppet kön handlar om biologiska skillnader (Woolfolk & Karlberg, 2015), medan 

begreppet genus istället formas av det sociala livet och kulturella markeringar (Hedlin, 2010). 

Vidare beskriver Hedlin (2010) att många företeelser i samhället är kodat som kvinnligt eller 

manligt, denna genusmarkering är dock varierande i samhället och i olika kulturer. De 

egenskaper som tillskrivs manligt och kvinnligt är något som barn lär sig tidigt och 

uppdelningen visar hur det manliga ofta är högre värderat än det typiskt kvinnliga. Denna 

tillskrivning av egenskaper är en faktor i formandet av könsidentitet för barn och elever. Det 

är då enligt författaren upp till var och en att vara normkritiskt reflekterande angående kön 

och genus för att leva upp till jämställdheten som eftersträvas enligt skollag (Hedlin, 2010). 

I vår litteraturstudie har vi valt att fokusera på de biologiska könen och inte genusidentitet 

som innefattar hur personer definierar sig genusmässigt, oberoende av det biologiska könet. 

                                                 
3 Sociokulturell lärteori grundar sig i Lev Vygotskijs perspektiv på barns lärande. (Woolfolk och Karlberg, 

2015:20) 
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Vi tar alltså inte i beaktande hur elever definierar sig som pojke eller flicka, utan huruvida de 

är pojke eller flicka biologiskt sett.  

 

3.3.2 Matematiken som en manlig domän 
Att leva upp till de av kulturen förväntade könsrollerna kan påverka elever när de studerar. 

Enligt forskning är människors uppfattningar av ämnet matematik sådan att den anses vara av 

manlig domän (Kessels m.fl, 2014). För flickor påverkas då enligt studien intresset för 

matematiken negativt. Däremot beskrivs förhållandet mellan motivation och humanistiska4 

ämnen som något typiskt kvinnligt (a.a). Forskaren menar att genusstereotypiska 

uppfattningar som genomsyrar samhället påverkar elevernas motivation starkare än de 

påverkar elevers prestationer. 

 

3.3.3 Stereotypiska uppfattningar 
Steele (1997) menar att stereotyper kan påverka elevers identifikation med ämnen i skolan 

eller andra områden i samhället beroende på om det är positivt eller negativt för individen. 

Den stereotypiska uppfattningen om något måste vara relevant för den det berör, för att ge 

positiv eller negativ effekt. En starkare självkänsla och stereotypisk förebild kan höja 

motivationen, medan svagare självkänsla och stereotypisk förebild kan sänka motivationen 

hos eleverna. 

Att flickor och pojkar får sina frågor och funderingar bemötta på olika sätt är något som 

Boaler (2011) uppmärksammar då flickor visar sig vara mer intresserade av att få förståelse 

för matematiken. Pojkar å andra sidan är nöjda med att räkna så många uppgifter som möjligt, 

eller att endast svara rätt. Att inte tillhandahålla möjligheten till förståelse gör att flickorna 

tappar tron på sin egen förmåga. Detta kan leda till att flickorna inte motiveras att fortsätta 

med vidare matematikstudier, utan istället tappar intresset för ämnet. Boaler (2011) fortsätter 

sitt resonemang angående de olika uppfattningarna hos eleverna med att hänvisa till de 

typiska manliga och kvinnliga beteenden som vuxna förmedlar till de yngre generationerna. 

De stereotypiska beteendena byggs på hos våra elever genom att vuxna förebilder 

tillhandahåller de beteenden och uppfattningar om manligt och kvinnligt som skapar 

genusskillnader. Även Stukát (1995) nämner detta förhållande i olikheter hos flickor och 

pojkar. Stukát beskriver hur vuxna bör motverka dessa stereotypiska beteenden tidigt för att 

                                                 
4 Exempel på humanistiskt ämne är språk. 
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hindra att det uppstår genusskillnader. På så sätt kan flickor och pojkar få möjligheten att 

utveckla en likvärdig motivation. 
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4. Metod 

I detta avsnitt beskrivs vad en litteraturstudie innebär samt hur vi gått tillväga när vi sökt 

artiklar till vår litteraturstudie. Det tas även upp vilka avgränsningar och filteravgränsningar 

som gjorts samt varför en del artiklar valts bort. Vår artikelsökning diskuteras innan vi 

presenterar de valda artiklarna i Tabell 1. 

 

4.1 Litteraturstudie 
För att göra en systematisk litteraturstudie skriver Eriksson Barajas, Forsberg och Wengström 

(2013) att vissa aspekter behöver beaktas. Några av dessa är att det ska redovisas noggrant 

vilka metoder som använts i sökningar av artiklar. Vidare ska dessa artiklar inom valt ämne 

kritiskt granskas och sammanställas. Eriksson Barajas m.fl. (2013) skriver vidare att antalet 

artiklar som används i litteraturstudien bör för valt ämne vara relevant. Artiklarna ska även 

vara valda beroende på de avgränsningar författaren väljer att göra. De utvalda artiklarna ska 

dessutom redovisas i litteraturstudien. Enligt Hartman (2003) är ett kriterium för en 

litteraturstudie att göra ett begränsat urval av artiklar för det området som ska undersökas. 

Författaren bör läsa artiklarna utifrån studiens syfte för att sedan sammanställa den och 

eventuellt tydliggöra någon aspekt.  

 

4.2 Litteratursökning  
När vi startade vårt sökarbete av artiklar till litteraturstudien hade vi diskuterat fram 

frågeställning, syfte och ett antal sökord. Bryman (2011) menar att sökord är en väsentlig del i 

en systematisk litteraturstudie när man använder sig av databassökningar för att få fram 

artiklar. Vi använde de valda sökorden i databassökningar, se rubrik 4.3. De databaser vi 

använde oss av är Unisearch, ERIC5, Google Scholar och MathEduc. Unisearch är Linköpings 

Universitets bibliotekstjänst som ger möjligheten att söka inom flera stora databaser på 

samma gång. ERIC erbjuder utbildningsvetenskaplig forskning som täcker pedagogik och 

psykologi (Eriksson Barajas m.fl., 2013). Google Scholar är en databas som tillhandahåller 

bland annat tidskrifter och akademisk litteratur, dock är artiklarna inte alltid vetenskapligt 

granskade (Bryman, 2011). I databasen MathEduc återfinns forskning om 

matematikundervisning (Eriksson Barajas m.fl., 2013). Att använda sig av databaser i sin 

litteratursökning är ett effektivt sätt att få fram fria och användbara artiklar enligt Bryman 

(2011).   

                                                 
5 Educational Resources Information Center 
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För att försäkra oss om tillförlitligheten har vi i databaserna använt filteravgränsingen "peer 

reviewed" samt kontrollerat vissa artiklar som inte har den klassningen i Ulrichsweb. Inom 

Ulrichsweb ges information om huruvida tidskrifter är vetenskapligt granskade eller inte. För 

att klassas som en trovärdig och vetenskaplig artikel måste en undersökning kontrolleras och 

granskas, den ska vara så kallat "peer reviewed" (Eriksson Barajas m.fl., 2013). En annan 

aspekt angående trovärdighet av artiklar kan vara att inte använda sig av sekundärkällor, då de 

kan innehålla tolkningar som är felaktiga eller missförstådda (Bryman, 2011). Vi har även 

använt den manuella sökmetoden i vilken vi valt att studera referenslistan i de artiklar vi 

funnit med hjälp av databassökning. Utifrån den information som återfinns i referenslistor i de 

lästa artiklarna är det sedan möjligt att söka sig vidare till andra relevanta artiklar. Manuell 

sökmetod kan även innebära att genom diskussion med andra få reda på intressanta artiklar 

eller författare och via den informationen aktivt söka upp andra användbara artiklar (Eriksson 

Barajas m.fl., 2013). 

 

4.3 Avgränsningar och urval 
För att underlätta i vår sökning kring vårt valda område beslutade vi oss för att använda en del 

avgränsningar. För att försäkra oss om artiklars vetenskaplighet använde vi som tidigare 

nämnts filteravgränsningen "peer reviewed". Andra avgränsningar vi valde var (a) Artikelns 

ålder, 2011-2017, med ett undantag, (b) Elevens ålder, 9-13 år, samt (c) Elevfokus. Flera 

anledningar till att artiklar ändå utesluts kan vara för att de är dubbelpublicerade eller att de 

inte motsvarar våra frågeställningar, vilket Eriksson Barajas m.fl. (2013) menar är godtagbara 

anledningar.   

 

För att få fram relevanta träffar för vårt syfte, att sammanställa de aspekter som påverkar 

motivation i matematik, använde vi oss av sökord som exempelvis "motivation", "gender", 

"mathematics". I de databaser i vilka det inte är möjligt att göra filteravgränsning angående 

skolstadium använde vi även sökord som "elementary school" och "middle school".  

I det första steget i vår artikelsökning gjordes ett trettiotal urval av artiklar utifrån relevans i 

samband med våra valda sökord samt artiklarnas titel. I nästa steg granskades artiklarna 

noggrannare genom läsning av dess abstracts. Ett tiotal artiklar valde vi sedan ut för vidare 

läsning av resultat och diskussion. Därefter gjordes proceduren om, med en utökad mängd 

sökord, som exempelvis "5th grade", för att få fram artiklar som tydligare behandlar de 

årskurser vi riktar in oss mot. Även "sweden" och "swedish" användes för att bredda vår 

sökning så att nationella artiklar ingår i vår studie.   
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Vi gjorde även sökningar med olika operatorer, vilket innebär att på olika sätt använda orden 

AND, OR, NOT, asterix (*), frågetecken (?) eller citationstecken (") runt en kombination 

(Bryman, 2011). Detta ger ett mer specifikt och träffsäkert antal artiklar att arbeta med. Som 

exempel kan nämnas "mathematics motivation middle school" vilket innebär att artiklarna 

behandlar orden i samband med varandra. Tillslut hade vi nio artiklar, av ett drygt femtiotal, 

att arbeta med i vår litteraturstudie som vi anser är relevanta för vårt valda område. 

 

4.4 Metoddiskussion  
Vi valde artikelar skrivna mellan 2011-2017 för att underlätta i sökningen eftersom 2011 är en 

naturlig brytpunkt, då den nya aktuella läroplanen trädde i kraft. Ett undantag är dock artikeln 

av Muzzatti och Agnoli (2007), då vi ansåg att resultatet ändå är relevant för vårt syfte. Även 

om vi valt ett åldersspann på elever i studierna har vi fått vara öppna för artiklar som kan 

handla om eventuellt yngre eller äldre åldrar. Detta grundar sig i att det varit svårt att finna 

artiklar specifikt mot årskurs 4-6. Vidare är detta inget som påverkar vårt resultat eftersom 

artiklars resultat ändå är relevant för lärare i mellanstadiet. Exempel på artikel är Lindberg, 

Linkersdörfer, Ehm, Hasselhorn och Lonnemann (2013), i vilken studiens deltagare är från 

årskurs 1-2. Även Samuelsson och Samuelsson (2015) går utanför vår begränsning då 

deltagarna är från årskurs 9. Vi har däremot valt bort en mängd artiklar som utgick från elever 

i förskola, gymnasium eller högskola då vi ansåg att det var icke-relevant för vår 

litteraturstudie. 

 

Det fanns en stor mängd artiklar som behandlade genus eller motivation, vilka valts bort om 

de inte specifikt behandlat dessa aspekter i matematikundervisning. I litteratur och forskning 

beskrivs självbild och självförtroende som faktorer vilka kan påverka elevers motivation, av 

den anledningen har vi valt att behandla dessa i studien. Möjligt är att vi har missat relevant 

information och forskning om andra faktorer som kan komma att påverka elevers motivation i 

matematik. Detta beror på att vi sållat bort en hel del artiklar som vi ansåg som icke-relevanta 

för vår studie. Vi vill även nämna att vi är medvetna om att denna studie inte är heltäckande 

inom området då vi har en tidsbegränsning för vår litteraturstudie och därmed inte kan 

bearbeta en stor mängd artiklar. 
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4.5 Presentation av urval 
 

Tabell 1: Tabellen redovisar de artiklar som utgör materialet för resultatdelen, sorterade efter artikelns ålder. 

 

Databas Sökord Författare Land Årtal 

 

Manuell 

sökning 

 

Gender Motivation Stereotype 

Self-confidence 
 

 

Muzzatti och Agnoli 

 

Italien 

 

2007 

 

Unisearch 

 

 

Gender Middle School 

Mathematics Motivation 

 

 

Kim och Chung 

 

Korea 

 

2011 

 

ERIC 

 

Mathematics Gender 

Motivation Self-concept 

 

Lindberg, Linkersdörfer, 

Ehm, Hasselhorn och 

Lonnemann  

 

 

Tyskland 

 

2013 

 

 

Manuell 

sökning 

 

Gender Math Family  

 

 

Eccles 

 

USA 

 

2014 

 

Unisearch 

 

Mathematics Motivation 

Gender 5th AND 6th grade  

 

 

Cvencek, Kapur och Meltzoff 

 

Singapore 

 

2015 

 

Manuell 

sökning 

 

 

Math Stereotypes 

 

 

Smetackova 

 

Tjeckien  

 

2015 

 

Unisearch 

 

Mathematics Motivation 

Gender AND Parents  

 

 

Dinkelmann och Buff 

 

Schweiz 

 

2016 

 

MathEduc 

 

Gender Middle School  

 Self-confidence 

 

Ganley och Lubienski 

 

USA 

 

2016 

 

 

Unisearch 

 

Mathematics Motivation 

Gender "elementary school" 

Sweden OR Swedish  

 

 

Samuelsson och Samuelsson 

 

Sverige 

 

2016 
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5. Resultat 
I detta avsnitt presenteras de forskningsartiklar vi valt för att besvara studiens frågeställningar 

angående genus och motivation. Artiklarna presenteras utifrån två teman. Det första temat är 

elevers självförtroende och självbild och hur det påverkar elevers motivation inom 

matematikämnet. Det andra temat handlar om omgivningens påverkan på elevers motivation. 

Avslutningsvis summeras artiklarna efter varje tema.  

 

5.1 Elevers självförtroende påverkar motivationen inom matematik 
Inom detta tema behandlas självförtroende hos elever i låg-, mellan- och högstadiet, däremot 

behandlas endast lågstadiet när det gäller elevers självbild. 

 

5.1.1 Elevers självförtroende inom matematik i lågstadiet 
Muzzatti och Agnoli (2007) har genomfört en undersökning om hur motivation kan påverka 

elevers självförtroende i matematik. Forskarna har genom en enkät tagit reda på elevers egna 

föreställningar om matematikämnet. I analysen av enkäten syns det att flickor i årskurs 2 

anser sig vara bättre än pojkar i matematik, medan de i årskurs 3 anser att pojkar och flickor 

är lika bra. Pojkar i årskurs 2 anser att pojkar och flickor är lika bra, medan de i årskurs 3 

anser att pojkar är bättre. Resultatet visar att flickor initialt har ett starkare självförtroende än 

pojkar. Flickors självförtroende sjunker ju äldre de blir, medan pojkars självförtroende ökar ju 

äldre de blir. I och med detta syns det i forskarnas resultat att även motivationen påverkas i 

linje med hur självförtroendes förändras för flickornas del. 

Likt den tidigare nämnda studien så undersöker även Ganley och Lubienski (2016) 

självförtroendet påverkar motivationen hos elever inom matematikämnet. Eleverna får svara 

på självvärderande enkäter och forskarna hävdar genom sin studie att till skillnad från 

Muzzatti och Agnoli (2007), uppvisar pojkar initialt ett starkare självförtroende än vad 

flickorna gör i matematik. 

Ingen av de två forskarparen har fokuserat på att analysera elevers faktiska prestationer och 

resultat i matematikämnet. I och med det kan de inte avgöra huruvida flickors och pojkars 

prestationer påverkas av självförtroendet. 

 

5.1.2 Elevers självförtroende inom matematik i mellanstadiet 
Ganley och Lubienski (2016) poängterar vidare i sin studie att även i årskurs 5 är det en större 

skillnad mellan flickors och pojkars självförtroende i matematik, där pojkarna uppvisar ett 

starkare självförtroende liksom i årskurs 3. Vidare konstaterar forskarna att det är en konstant 
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nedåtgående trend genom hela grundskolan vad gäller självförtroende och motivation i 

matematik för både flickor och pojkar, med skillnaden att flickor har svagare självförtroende 

initialt. 

Muzzatti och Agnoli (2007) påvisar i sin studie en signifikant skillnad mellan självförtroende 

och motivation i årskurs 4 och 5, då pojkarna anses ha ett starkare självförtroende än vad 

flickorna anses ha. Genom forskarnas analys av enkäten angående elevers egna föreställningar 

i matematik är både pojkar och flickor i årskurs 4 och 5 eniga om att pojkarna är bättre i 

matematikämnet. Forskarna förklarar resultatet med påverkan från stereotypiska influenser av 

matematik som en manlig domän.  

 

5.1.3 Elevers självförtroende inom matematik i högstadiet 
Ganley och Lubienski (2016) ser i sitt resultat att i årskurs 8 är det inte lika stor skillnad 

mellan pojkars och flickors självförtroende i matematik som i de lägre årskurserna. För de 

äldre eleverna kan motivationen, istället för självförtroendet, bli mer påverkad av viljan att 

lyckas i matematik. De kan då motiveras av att vilja få ett bra betyg inför fortsatta studier 

oavsett genus. Att skillnaden jämnas ut kan enligt forskarna även förklaras med att pojkarnas 

övertro på sin matematiska förmåga landar på en mer realistisk nivå och närmar sig 

flickornas.  

 

5.2 Elevers självbild påverkar motivationen inom matematik i lågstadiet 
Lindberg m.fl. (2013) undersöker om eventuella könsskillnader går att upptäcka i elevers 

självbild inom matematikämnet i lågstadiet. Studien påvisar skillnader i de tidiga 

grundskoleåren mellan pojkars och flickors självbild och motivation. I studiens resultat kan de 

inte se några större skillnader i årkurs 1 mellan pojkar och flickor. Däremot framkommer 

skillnader i elevers självbild tydligare i årskurs 2, framförallt hos flickorna vars självbild blir 

lägre ju äldre flickorna blir. Lindberg m.fl. (2013) hävdar vidare att i pojkarnas självbild syns 

inga drastiska förändringar från årskurs 1 till årskurs 2, utan det håller sig på i princip samma 

nivå. Något som forskarna vill klargöra är att den svaga självbilden hos flickorna inte grundar 

sig i flickornas prestation i matematiken, utan det kommer ifrån andra faktorer. Studien menar 

att en faktor till att flickornas självbild blir svagare i årskurs 2 kan vara på grund av tidigare 

könsfördomar som uppstår så tidigt som i förskoleåldern. Vidare beskrivs även andra faktorer 

så som att pojkar redan från tidig ålder är mer bekanta med siffror och matematik än vad 

flickorna är vilket kan bidra till att pojkarna har en starkare självbild från början. Lindberg 
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m.fl. (2013) skriver vidare om en annan faktor då flickor blir mer självkritiska ju äldre de blir. 

Flickor blir mer realistiska, vilket inte syns lika tydligt hos pojkarna. Elever överlag brukar ha 

en optimistisk uppfattning om sig själva när de börjar skolan, men ju äldre de blir ju mer 

ändras deras självbild och verklighetstrogenhet. Att flickor och pojkar skiljer sig i sin 

självbild och motivation inom matematik är påvisat i Lindbergs m.fl. (2013) studie då 

eleverna uppfattar sig själva på olika sätt beroende på kön. Forskarna resonerar vidare om att 

tidiga negativa erfarenheter påverkar pojkars och flickors utveckling och motivation inom 

matematikämnet, särskilt hos flickor. Dessa negativa erfarenheter anses vara att flickor redan 

tidigt får förstå matematik som ett ämne för pojkar och att flickor börjar tidigare med att 

jämföra sig och sina resultat med klasskamrater. 

 

5.3 Summering av resultaten utifrån självförtroende och självbild 
Enligt Ganley och Lubienskis (2016) resultat anses pojkar initialt ha ett starkare 

självförtroende och högre intresse för matematikämnet. Muzzatti och Agnolis (2007) resultat 

visar istället att flickor initialt har ett starkare självförtroende och hög motivation än vad 

pojkarna har. Flickornas självförtroende blir dock svagare ju äldre de blir, vilket är tvärtemot 

Ganley och Lubienskis (2016) resultat. Även om de ser samma förhållande i mellanstadiet 

som Muzzatti och Agnoli (2007), menar forskarna på att skillnaderna jämnas ut i högstadiets 

årskurser. I studien av Lindberg m.fl. (2013) ser de samma förhållande som Muzzatti och 

Agnoli (2007). Lindberg m.fl. (2013) menar att flickornas självbild omedvetet påverkas av 

fördomar angående genus i uppfattningen av matematik som ett ämne mer ämnat för 

pojkar. Alla tre artiklarna är eniga om att skillnader i självförtroende, självbild och motivation 

mellan pojkar och flickor blir mer signifikanta i mellanstadiet. Även om Lindberg m.fl. 

(2013) studerat elever i lågstadiet så syns det tydligt i resultatet att självbilden och 

motivationen sjunker med åldern, framförallt hos flickorna.   

 

5.4 Omgivningens påverkan på elevers motivation i matematik  
Inom detta tema har vi tagit i beaktande hur motivationen påverkas av yttre faktorer så som 

hemmiljö, skolmiljö och stereotypiska uppfattningar. 

 

5.4.1 Hemmiljö och föräldrapåverkan 
I en enkätundersökning gjord av Kim och Chung (2012) analyseras svaren utifrån 

frågeställningen hur elevers uppfattning av familjens stöttning kan påverka elevers motivation 

i matematik. Studien skiljer på inre och yttre motivation samt stöttning till eleverna från 

hemmiljön. Genom sina analyser kunde de inte konstatera några stora skillnader i elevernas 
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motivation och hur den påverkas av föräldrars förväntningar. Enligt undersökningen är just de 

koreanska föräldrarnas påverkan på sina barns motivation i matematik av den typen som 

stärker den inre motivationen. Detta ger eleverna ett fokus att uppnå sina egna mål, till 

skillnad mot yttre motivation. Forskarna kunde dock urskilja små skillnader i motivation 

mellan pojkar och flickor och påverkan hemifrån. Enligt Kim och Chung (2012) syns det att 

pojkar påverkas något starkare än flickorna. Forskarna hävdar att flickor och pojkar upplever 

stöttning hemifrån på olika sätt. Föräldrars traditionella uppfattningar av matematik som en 

manlig domän påverkar pojkarnas motivation mer positivt än vad det gör för flickornas del i 

matematikämnet. Denna traditionella uppfattning kan innebära att pojkarna får förstå att de 

som blivande män bör försörja sin framtida familj.  

Eccles (2014) hävdar likt Kim och Chung (2012) att föräldrarnas stöttning påverkar eleverna. 

Eccles enkätresultat visar att eleverna omedvetet tar åt sig av föräldrarnas genusstereotypiska 

uppfattningar som i sin tur ger effekter på elevernas motivation i matematik. Exempel på detta 

är dels föräldrar som anser att deras söners matematiska framgång är en naturlig förmåga, dels 

föräldrar till döttrar med matematisk framgång. Enligt forskaren förklarar föräldrarna det med 

att flickorna istället får studera sig till sin matematikkunskap.  Forskaren menar att det uppstår 

könsfördomar på grund av föräldrars uppfattningar om sina barns förmågor inom matematik. 

Även om forskarna hävdar att föräldrars uppfattningar om matematik påverkar elevernas 

motivation visas det vid olika tester inga större skillnader mellan pojkars och flickors 

prestationer i matematik.  

Dinkelmann och Buff (2016) konstaterar genom sin enkätundersökning att genus inte spelar 

så stor roll för elevernas motivation. Istället är det föräldrarnas olika form av stöttning som är 

den starka påverkans faktor. Forskarna har undersökt utifrån olika synvinklar vilken effekt 

föräldrars stöttning har på sina barns motivation till matematikämnet. Föräldrar kan stötta sina 

barn genom (a) kontroll, vilket har en negativ effekt för elevernas självförtroende och 

motivation, (b) struktur och tydliga förväntningar, vilket eleverna upplever som positivt samt 

(c) empati och värme, vilket ger en positiv effekt för elevernas kunskapsutveckling i 

matematik. Dessa faktorer gäller elever generellt och är oberoende av om det är flickor eller 

pojkar.  

 

5.4.2 Skolmiljö och lärares påverkan  
Genom att elever får självvärdera hur skolmiljön påverkar motivationen till ämnet matematik 

har Samuelsson och Samuelsson (2016) sammanställt vad som skiljer pojkar och flickor åt i 
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årskurs 9. Forskarna har analyserat de deltagande elevernas svar angående hur de uppfattar sin 

lärmiljö och även vilken relation de har till ämnet. Studien visar att motivationen i matematik 

påverkas positivt av en stöttande skolmiljö och lärare. Andra faktorer som också påverkar 

elevers motivation på ett positivt sätt är elevers känsla av delaktighet, tydliga mål och 

grupparbete i matematikundervisningen. Dessa faktorer säger forskarna spelar större roll för 

flickornas motivation än för pojkarnas, medan pojkar blir mer negativt påverkade av lärares 

höga krav och förväntningar än flickorna. Pojkarna i studien uppger att de anser sig ha 

möjlighet att påverka undervisningsinnehållet och anser sig vara mer delaktiga i lektionerna 

än flickorna.  

Samuelsson och Samuelsson (2016) kommer avslutningsvis fram till resultatet att det i mångt 

och mycket är lärarens uppgift att organisera sin undervisning så att den stöttar och 

uppmuntrar elevers deltagande genom att tydliggöra läroplanens mål, samt ha förväntningar i 

relation till elevgruppens kompetens.  Detta kan leda till en positiv inverkan på elevernas 

motivation för såväl pojkar som för flickor. 

 

5.4.3 Stereotypiska uppfattningar i matematik  

För att undersöka elevers uppfattning om matematiken som en stereotypiskt manlig domän 

har Smetackova (2015) analyserat enkätsvaren från två elevgrupper, en i årskurs 4 och en i 

årskurs 8. Resultatet visar att pojkar påverkas positivt i sin motivation av att se män lyckas i 

matematik, medan flickor påverkas positivt i sin motivation av att se kvinnor lyckas i ämnet. I 

Smetackovas (2015) studie framgår att elever i årskurs 4 har ett mer könsstereotypiskt 

perspektiv i sin syn på matematik än elever i årskurs 8. Forskaren ger förklaringen att det 

beror på att de äldre eleverna kan ha börjat ifrågasätta de traditionella stereotypiska 

uppfattningarna om matematiken. Dock kan forskaren inte finna något direkt samband mellan 

uppfattningar och prestationer. Det som enligt studien skulle kunna tolkas som ett samband är 

det som syns mellan de äldre pojkarnas uppfattning och deras högre prestationer. Som tidigare 

nämnts kan en förklaring vara att de, sett till prestationer, gynnas av den stereotypiska 

tolkningen av matematik som maskulin. Avslutningsvis konstaterar Smetackova (2015) att 

elever anser att matematik blir mindre viktigt över tid oavsett genus, men hos flickor syns 

detta tydligare. 

Även i Muzzatti och Agnolis (2007) studie framkommer det genom genusmanipulerade tester 

att elever påverkas av stereotypiska uppfattningar i matematik. I studien ingår elever i årskurs 

2-5 där elever blir slumpmässigt utvalda till att genomföra ett genusmanipulerat test som 
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består av bilder på matematiker. Testet består av bilder på nio stycken manliga matematiker 

och en matematiker som är kvinnlig. Tanken med testet är att eleverna omedvetet får se att 

matematiken är av manlig domän. För att få fram huruvida flickor och pojkar provoceras av 

stereotypiska könsroller i matematiken genomfördes ett matematikprov. Resultatet av detta 

matematikprov visar att det inte finns några stora skillnader mellan flickors och pojkars 

prestationer i årskurs 2-4. Däremot framkommer skillnader i årskurs 5 då flickorna presterar 

sämre än vad pojkarna gör. Vidare hävdar forskarna att flickorna omedvetet påverkas mer av 

de stereotypiska könsrollerna inom matematiken vilket gör att de får sämre resultat på detta 

matematikprov.  Detta kunde konstateras med hjälp av en kontrollgrupp som i sin tur fick se 

bilder av neutrala motiv, som blommor och frukter i olika mängder. 

I en studie gjord av Cvencek, Kapur och Meltzoff (2015) framkommer ungefär liknande 

resultat. Resultatet visar genom interljuver och enkäter att pojkar och flickor skiljer sig åt. 

Dels i hur de identifierar sig med matematiken, dels i hur de influeras av omedveten påverkan 

av könsstereotypiska uppfattningar av matematiken. Pojkar identifierar sig starkt med 

matematik ju mer de utsätts för uppfattningen att matematik är en manlig domän. Flickor å 

andra sidan påverkas negativt av samma uppfattning i identifikation med matematikämnet. 

Forskarna menar ändå att pojkar och flickor inte skiljer sig åt tillräckligt mycket sett till 

prestationer för att det ska kunna förklaras av genuspåverkan inom ämnet. Cvencek m.fl. 

(2015) menar att skillnader i prestationer kan utebli på grund av att vissa flickor inspireras till 

att motarbeta den stereotypiska synen på matematik och därmed kan prestera lika bra som 

pojkarna. 

 

5.5 Summering av resultaten utifrån omgivningens påverkan 
Eccles (2014) samt Kim och Chung (2012) visar att flickor och pojkar påverkas olika i sin 

motivation beroende på familjens stöttning. Gemensamt för artiklarna är att de relaterar 

skillnader i motivationen hos flickor och pojkar till uppfattningen av matematik som en 

manlig domän. Dinkelmann och Buff (2015) å andra sidan hävdar att det är större påverkan på 

elevers motivation beroende av vilken typ av stöttning som föräldrarna förmedlar inom ämnet 

matematik, oavsett om det är pojkar eller flickor. I Samuelsson och Samuelssons (2016) 

studie konstateras att flickor och pojkar upplever att de har olika möjligheter till delaktighet i 

klassrummet, vilket leder till olika motivationsnivåer hos eleverna. Smetackova (2015) och 

Cvencek m.fl. (2015) är eniga om uppfattningen av matematik som en manlig domän. Detta 

leder till att pojkars och flickors motivation påverkas på olika sätt. De båda forskarna är även 
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överens när de konstaterar att det inte visar sig i elevernas prestationer. Detta stämmer dock 

inte med Muzzatti och Agnoli (2007) som hävdar att ett undermedvetet intryck av matematik 

som en manlig domän yttrar sig i elevernas skiftande prestationer.  

6. Diskussion 
I detta avsnitt diskuteras de huvudsakliga resultaten som vi i denna litteraturstudie har funnit 

genom granskning och analys av forskning. Artiklarnas resultat diskuteras dels i förhållande 

till varandra, dels i förhållande till bakgrunden. Diskussionen utgår ifrån och tematiseras 

enligt denna litteraturstudies frågeställningar angående genus och motivation. Avslutningsvis 

dras slutsatser av artiklarnas resultat tillsammans med bakgrundslitteraturen. 

 

6.1 Självförtroendets och självbildens påverkan gällande elevers motivation i 

matematik 
Begreppen självförtroende och självbild påverkar elevers motivation i matematik. Ur ett 

genusperspektiv framkommer det att dessa begrepp tillsammans påverkar pojkars och flickors 

motivation olika. 

 

6.1.1 Självförtroendets påverkan på elevers motivation 
Inom matematiken utvecklar eleverna ett självförtroende som kan komma att påverka deras 

motivation till ämnet. I studien av Ganley och Lubienski (2016) kommer forskarna fram till 

att pojkar i lågstadiet uppvisar ett starkare självförtroende i matematik än vad flickorna gör. 

Däremot hävdar Muzzatti och Agnoli (2007) ett motsatt förhållande. Forskarna menar att 

flickor i lågstadiet initialt uppvisar ett starkare självförtroende. Även om de båda forskarparen 

är oeniga om skillnaderna mellan pojkars och flickors självförtroende i lågstadiet, så är de 

överens om att en tydligare skillnad syns mellan flickors och pojkars självförtroende på 

mellanstadiet. Båda studierna visar att pojkar i mellanstadiet anses ha ett starkare 

självförtroende i matematik gentemot flickorna. Skolverket (2003) har tidigare 

uppmärksammat att elevers inställning till matematik i mellanstadiet förändras till det sämre 

eftersom en del av eleverna ser matematik som något negativt. Detta kan enligt Skolverket 

bero på att elever ser matematiken som svårare eller som ett ämne i vilket de inte ser någon 

utmaning. Den negativa inställningen och det svagare självförtroendet visar sig som mest i 

mellanstadiets årskurser, beror troligtvis även på det alltmer abstrakta matematiska innehållet 

som inte konkretiseras tillräckligt i undervisningen. Att inte kunna skapa sig en förståelse 

eller att inte utmanas i tillräcklig grad sänker självförtroendet. Skolverkets (2003) rapport 

visar däremot inte hur självförtroendet och motivationen skiljer sig mellan pojkar och flickor.  
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Fortsättningsvis skriver Ganley och Lubienski (2016) i sin studie att i högstadiet jämnas 

självförtroendet och motivationen ut mellan flickor och pojkar då inga större skillnader syns. 

Forskarna anser vidare att pojkarna blir mer realistiska i samma utsträckning som flickorna. 

Det blir även viktigare att lyckas i matematiken till förmån för vidare studier i gymnasie och 

högskola, oavsett genus. Detta uppmärksammades även av Skolverkets (2003)  rapport om att 

elever i högstadiet ser nyttan av betyg som en större faktor till att lyckas i ämnet. Woolfolk 

och Karlberg (2015) menar att betyg kan vara en yttre motivation som påverkar elever, men 

att det med tiden kan ge en inre tillfredsställelse då slutmålet gynnar individen. 

 

6.1.2 Självbildens påverkan på elevers motivation 
Lindberg m.fl. (2013) skriver i sin studie om elevers självbild och motivation i matematik i 

lågstadiet. Forskarna menar att flickor tidigt börjar jämföra sig med sina klasskamrater, till 

skillnad mot pojkarna. Detta är något som kan resultera i att flickor uppvisar en svagare 

självbild av sig själva än vad pojkarna gör. Boaler (2011) skriver att istället för att jämföra sig 

med varandra så tävlar pojkarna mot varandra. Detta kan innebära att pojkarna inte uppvisar 

en svagare självbild på samma sätt som flickorna gör. Woolfolk och Karlberg (2015) 

beskriver på liknande sätt att elever ständigt utvärderar sig själva i olika sammanhang samt 

hur de blir utvärderade av andra. Författarna menar att detta är två faktorer som gör att 

elevens självbild förändras. Vidare beskrivs att beroende på vilken självbild en elev har i 

matematikämnet så jämför de ofta sina resultat med varandra i klassrummet. Detta kan leda 

till en antingen stark eller svag självbild som i sin tur kan bli en bidragande effekt till en 

sämre motivation för eleven. Woolfolk och Karlberg gör ingen skillnad på om det är flickor 

eller pojkar, utan menar att det gäller generellt. Vidare kan en annan faktor till en svagare 

självbild hos flickorna enligt Lindberg m.fl. (2013) vara att flickor blir mer realistiska och 

ändrar sin självuppfattning, vilket inte syns lika tydligt hos pojkarna. Även Woolfolk och 

Karlberg (2015) beskriver hur elever blir mer realistiska på grund av att de börjar mogna och 

utveckla sina tankesätt, dock utan att se det ur ett genusperspektiv.  

 

Avslutningsvis skriver Lindberg m.fl. (2013) i sitt resultat att flickor utvecklar en svagare 

självbild ju äldre de blir, medan pojkarna inte påvisar någon signifikant skillnad i sin självbild 

beroende på ålder. Varför flickor förändrar sin självbild menar forskarna kan även bero på 

tidiga traditionella matematiska könsfördomar om genus då flickor omedvetet påverkas. I 

detta fall kan det leda till en svagare självbild. Denna orsak till förändrad självbild är något 
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som inte problematiseras av Woolfolk och Karlberg (2015). Boaler (2011) å andra sidan 

menar att flickors självbild försvagas över tid av att inte få sina behov att förstå bemötta. 

Författaren beskriver att detta kan skapa en osäkerhet inför ämnet matematik och en osäkerhet 

på sin egen förmåga då självbilden och motivationen sviktar.   

 

6.2 Omgivningens påverkan gällande elevers motivation i matematik 
Omgivningens förväntningar och effekter av dessa visar sig på olika sätt i elevers motivation i 

matematik om man ser till genus. Dessa förväntningar diskuteras nedan i avsnitten hemmiljö, 

skolmiljö samt stereotypiska uppfattningar.  

 

6.2.1 Hemmiljöns påverkan på elevers motivation 
Flickor och pojkar påverkas på olika sätt av sin familj och den stöttning som ges. Detta 

framkommer i resultaten av både Kim och Chung (2012) och Eccles (2014). Kim och Chung 

(2012) får i sitt resultat fram att pojkar känner ett större ansvar gentemot att försörja familjen 

och därmed skapas en yttre motivation till att lyckas i matematik. Hannula (2006) beskriver 

hur yttre motivation kan skapa en inre motivation hos elever. Det krävs då att individens 

uppsatta mål måste stämma överens med individens övertygelser för att denna förändring ska 

kunna ske. Detta är i linje med Kim och Chungs (2012) resultat, då den yttre motivationen att 

försörja sin familj tillsammans med synen på matematik som en manlig domän skapar en inre 

motivation. Eccles (2014) visar dessutom att flickor och pojkar bildar olika uppfattningar om 

sin matematiska kompetens utifrån vilken syn på matematik och genus föräldrarna har. 

Woolfolk och Karlberg (2015) beskriver hur människan formas av den kultur som man lever 

i, till exempel gäller detta uppfattningar om världen och vilka normer som förs vidare. I både 

Kim och Chung (2012) och Eccles (2014) studier framkommer omgivningens syn på 

matematik som en traditionellt sett manlig domän och att detta påverkar elevers motivation i 

matematik. Denna traditionella påverkan blir positiv för pojkar men negativ för flickor. Att 

matematiken uppfattas som en manlig domän är även ett resultat av Kessels m.fl. (2014) 

forskning. Att den traditionella synen på matematik som manlig domän kan påverka elevers 

motivation motsägs dock av Dinkelmann och Buff (2015) som visar att genus inte har så stor 

inverkan. Resultatet visar istället att det är familjens olika typer av stöttning som spelar roll, 

oavsett om du är pojke eller flicka. Forskarna beskriver föräldrars stöttning som 

kontrollerande, strukturerande och empatiska i olika nivåer. Detta stämmer överens med hur 

Woolfolk och Karlberg (2015) ser på föräldrars stöttning och hur dessa påverkar barnens 

motivation.  
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6.2.2 Skolmiljöns påverkan på elevers motivation 
I Samuelsson och Samuelssons (2016) studie framkommer det att lärare och undervisning 

påverkar elevers motivation i matematik. Resultatet visar att flickor och pojkar uppfattar 

skolmiljön på olika sätt och känner att de blir behandlade på olika sätt. Pojkar upplever sig 

mer delaktiga i matematikundervisningen och det kan främja deras motivation till ämnet. 

Detta är ett förhållande i klassrumsmiljön som även Stukát (1995) uppmärksammat. Han 

beskriver hur läraren ofta beter sig annorlunda beroende på om eleven är flicka eller pojke. 

Även om detta medvetandegörs hos läraren, får pojkarna ändå mer uppmärksamhet av läraren 

än flickorna. Stukát (1995) hävdar att detta grundar sig i de traditionella könsroller som ger 

pojkar möjligheten att ta för sig av uppmärksamhet, medan flickor väntar tills de får den. En 

skillnad som kan uppmärksammas mellan manliga och kvinnliga lärares undervisningsstil 

beskriver författaren som att manliga lärare föreläser. De kvinnliga lärarna bjuder istället in 

till elevaktivitet och diskussion vilket gynnar eleverna på olika sätt. I Samuelsson och 

Samuelssons (2016) studie har de dock inte analyserat elevers känsla av delaktighet utifrån 

lärarens könstillhörighet. 

 

Boaler (2011) resonerar om att flickor ofta vill ha en djupare förståelse av ämnet och kunna se 

relationer mellan teorier och metoder. Pojkar nöjer sig däremot med att få ihop en tillräcklig 

mängd avklarade uppgifter i ett slags tävlingsmoment med klasskamraterna. Flickorna kan 

utveckla en känsla av otillräcklighet, då behovet att förstå sällan möts av läraren vilket kan 

leda till ett minskat intresse och motivation till matematikämnet. Boaler fortsätter sitt 

resonemang om den typ av undervisning som erbjuder en förståelse till matematiken. 

Författaren menar att det gynnar både pojkars och flickors kunskapsutveckling, dessutom har 

även många av pojkarna gett uttryck för ett behov av att förstå vad det är de gör i 

matematiken. Detta går i linje med Samuelsson och Samuelsson (2016) som poängterar 

tydliga mål och förståelse som delar av en lyckad undervisning. 

 

Lgr 11 (Skolverket, 2011) beskriver hur könsroller ska motverkas och istället ska läraren låta 

individen utvecklas utifrån sin egen förmåga. Redan i Skolverket (2003) beskrivs läraren som 

en stark faktor till elevers motivation, dock inte ensam faktor. Det är av stor vikt att relationen 

lärare-elev är samarbetande och återkopplande från båda håll för att motivera eleven.  Även 

Lindström och Pennlert (2009) framhåller vikten av lärarens roll för att väcka intresse, och 

menar att både elevers och lärares frågor och nyfikenhet i undervisning är avgörande för ett 
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lärandeklimat. Skolverket (2003) och Lindström och Pennlert (2009) har dock inte använt sig 

av ett genusperspektiv när de diskuterar läraren som viktig för elevers motivation. 

 

6.2.3 Stereotypiska uppfattningars påverkan på elevers motivation i matematik 
Muzzatti och Agnolis (2007) undersökning visar att flickor omedvetet blir påverkade av 

traditionella stereotypiska uppfattningar i matematiken då ämnet anses vara en manlig domän. 

Även Smetackovas (2015) resultat visar att pojkars motivation till ämnet påverkas positivt av 

att matematiken anses vara en manlig domän, dock kan det istället bli en negativ påverkan för 

flickornas motivation. Detta syns även i Cvenceks m.fl. (2015) resultat som framhåller samma 

förhållande i deras studie. Boaler (2011) har i sina observationer sett att flickor fortfarande 

stöter på stereotypiska uppfattningar i matematiken vilket kan leda till ett lägre intresse samt 

en lägre motivation till ämnet. Författaren framhåller således att läraren bör sporra och 

inspirera flickorna till att våga ta sig an matematikämnet. Detta för att kunna höja deras inre 

motivation genom en ökad tro på sig själva. Att utmana könsmönster kan leda till att 

stereotypiska uppfattningar om matematik som manlig domän minskas i klassrummet. Boaler 

beskriver vidare hur undervisningen traditionellt sett gynnar pojkarna, då de lättare accepterar 

att formler och regler ska läras in utan förståelse än vad flickorna gör.   

 

Cvencek m.fl. (2015) slår dock fast att trots att matematik anses vara ett ämne för pojkar finns 

det de flickor som motverkar detta traditionella könsmönster. Dessa flickor gör det genom att 

utveckla en inre motivation i ämnet för att lyckas prestera på samma nivå som pojkarna. 

Boaler (2011) har tidigare uppmärksammat att flickors och pojkars prestationer initialt inte 

skiljer sig åt, men att uppfattningar om matematik som en manlig domän skapar skillnader. 

Smetackova (2015) och Muzzatti och Agnoli (2007) menar å andra sidan inte att skillnader 

syns i prestationer mellan pojkar och flickor, men däremot skiljer de sig åt beträffande 

motivation i matematik. Smetackova (2015) resonerar i sin studie om att flickor och pojkar 

påverkas positivt av att se kvinnliga respektive manliga förebilder lyckas inom 

matematikämnet. Flickor gynnas i sin motivation av kvinnliga lärare, medan pojkar gynnas i 

sin motivation av att matematikläraren är manlig. Manliga och kvinnliga lärare sägs ha olika 

sätt att undervisa på, vilket enligt Stukát (1995) gör att manliga och kvinnliga lärare engagerar 

eleverna på olika sätt.   
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6.3 Avslutning 
I detta avsnitt har vi genom litteraturstudiens resultat och bakgrundslitteratur besvarat 

studiens frågeställningar. Den första frågeställningen behandlar motivationspåverkan utifrån 

självförtroende och självbild. Denna följs av hur omgivningen och uppfattningar i matematik 

påverkar motivation. Båda dessa teman behandlas utifrån ett genusperspektiv.  

 

Den första frågeställningen angående motivation i samband med självförtroende och självbild 

i matematik, resulterar i en bild av att dessa faktorer påverkar både pojkars respektive flickors 

motivation i grundskolan. Självförtroende och självbild är två viktiga faktorer för elevers 

motivation i matematik. Detta syns i analys av både forskning och litteratur att pojkar och 

flickor har relativt stark och jämn självbild och självförtroende i början av grundskolan. 

Flickors syn och tro på sig själva sjunker dock tidigare än pojkars och fortsätter sedan att 

ligga i en nivå under pojkarna. I mellanstadiet syns den tydligaste nedgången i hur självbild 

och självförtroende påverkar motivationen oavsett genus. Att motivationen sjunker i 

mellanstadiet anses delvis bero på att matematiken blir mer abstrakt för eleverna, samt att 

eleverna blir mer medvetna om sig själva och sin egen förmåga i matematik. Intressant att 

notera är att forskning och litteratur är oenig om huruvida den lägre motivationen yttrar sig i 

elevernas prestationer. Därför är det som lärare viktigt att vara medveten om hur motivationen 

påverkas och syns hos eleverna. Skillnader mellan pojkar och flickor kan förklaras med tidiga 

traditionella könsmönster som formar människor och uppfattningar om ämnet matematik, 

vilka i sin tur bör motverkas i undervisningen. Dessutom kan vi konstatera att en undervisning 

som skapar förståelse gynnar alla elever, det gäller alltså inte bara flickorna. Motivationen till 

matematik i högstadiet påverkas mer av medvetenheten om betygens nytta inför framtiden än 

av individens självbild eller självförtroende inom ämnet. Detta leder till att skillnaderna i 

motivation mellan pojkar och flickor utjämnas. Betygen fungerar som en yttre motivation som 

påverkar många till att utveckla en inre motivation att lyckas, oavsett om det är pojkar eller 

flickor. Detta är något som svenska lärare i årskurs 4-6 skulle kunna utnyttja till fördel för 

eleverna då betyg redan sätts i årskurs 6.    

 

I den andra frågeställningen tar vi hänsyn till omgivningens påverkan på pojkars respektive 

flickors motivation i matematik. Genomgående resultat i artiklarna är att genus inte har en 

stor påverkan på hur eleverna presterar. Däremot visas i flera av artiklarna att skillnader finns 

i elevers motivation beroende av om det är flickor eller pojkar. Flickor har oftast inte samma 

nivå av motivation till ämnet matematik som pojkar. Orsaken är, enligt den granskade 



   

 

29 

 

forskningen och litteraturen, den stereotypiska uppfattningen av att matematik ses som en 

manlig domän. Denna uppfattning anses vara kulturellt betingad och underbyggs ständigt av 

människors beteenden och förväntningar. Även om skolans styrdokument betonar att 

könsmönster bör brytas så visar det sig att manliga och kvinnliga könsroller spelar roll för hur 

undervisningen organiseras. Hemmiljön spelar roll för elevers motivation. Forskningen är 

dock inte enig i huruvida det beror på genus och stereotypiska uppfattningar eller om det är 

beroende av vilken typ av stöttning eleverna får. Vår tolkning är att som lärare är det av vikt 

att ha i åtanke att alla elever har olika förutsättningar och stöttning hemifrån. De bär även med 

sig olika värderingar och uppfattningar om kvinnligt och manligt som kan komma att påverka 

deras motivation.   

 

Vår slutsats av denna litteraturstudie är att alla elever behöver få samma förutsättningar för att 

utveckla sitt intresse och sin kunskap i matematik i skolan. Stereotypiska könsroller och 

könsmönster är djupt rotade i samhället, trots de senaste årens uppmärksamhet kring 

jämställdhet. De stereotypiska uppfattningarna om matematiken som en manlig domän 

uppkommer genom könsmönster som förs vidare från vuxna förebilder i elevernas omgivning. 

Uppfattningarna påverkar pojkar och flickor olika när det gäller självförtroende, självbild och 

motivation till ämnet. Att kunna skapa sig en förståelse till matematiken och dess många 

formler och regler är gynnsamt för både pojkar och flickor. Därför måste vi som 

lärarstudenter men även verksamma lärare öka medvetenheten om hur motivationen påverkas 

av stereotypiska uppfattningar. 
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7. Förslag till framtida forskning om motivation i matematik  
Motivation i ett genusperspektiv i matematikämnet är ett intressant och utforskat ämne. De 

senaste årens jämställdhetsarbete har inte uppmärksammats i vår forskningskonsumtion. Det 

vore därför intressant att ta reda på hur lärare arbetar med genusperspektiv i klassrummet i 

matematik. Hur skulle lärare kunna arbeta i klassrummet för att gynna både pojkar och 

flickors motivation i matematik? En annan ingång skulle kunna vara att undersöka hur inre 

och yttre motivation påverkar flickor och pojkar ur ett genusperspektiv. 
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9. Bilaga 1 – Egen reflektion 
Nedan följer utvärdering av samarbetet vi har haft, det är indelat i två avsnitt och är 

individuellt skrivna. 

 

9.1 Maria Andersson 
I arbetet har vi var för sig sökt reda på artiklar och samlat de vi hittat i gemensamma 

dokument. Vi har läst abstracts var för sig, markerat och valt ut de vi ansåg var relevanta. 

Därefter lästes de markerade av Julia och diskuterades utifrån hur relevanta de var till vårt 

syfte. Därefter började vi att läsa hela artiklarna, hälften var,  och göra urval efter det. Vi har 

gemensamt beslutat vilka som skulle ingå i vår litteraturstudie samt satt oss in i de artiklar 

som kollegan har läst. Vi har skrivit vissa stycken i arbetet gemensamt, medan andra stycken 

skrivits var för sig men vi har mestadels suttit tillsammans när dessa skrivits. Vi har 

korrekturläst och kommit med förändringsförslag om det har varit oklarheter. Det har 

underlättat att vi har skrivit arbetet i ett online-dokument då vi smidigt har kunnat leta reda på 

var den andre skriver och därmed kunnat hjälpa varandra mycket. När vi har skrivit och haft 

funderingar har vi haft färgkodad text, detta har underlättat för både mig och Julia då man har 

kunnat bearbeta texten direkt. På det hela taget anser jag, utifrån vårt arbetssätt med 

skrivningen, att det är gemensamt skrivet. Den litteratur vi använt som referenser är 

gemensamt framtagna och arbetade med. Även under handledarträffar och tillhörande 

feedback från både handledare och klasskamrater har vi kunnat samarbeta, vår feedback till 

våra klasskamrater har vi kunnat stå för gemensamt och argumenterat för vid behov. Den 

feedback som vi mottagit har vi gemensamt arbetat med och även försvarat vissa av våra val. 

Jag har fullt förtroende för Julias arbete och arbetssätt, vi har varit öppna mot varandra och 

kunnat diskutera saker på ett bra sätt. Vi har kunnat samarbeta mycket bra.  

 

9.2 Julia Brandt 
I vår litteraturstudie började vi med att bestämma ett ämne för att sedan kunna börja söka på 

artiklar som passade vårt valda ämne. Vi gick igenom artiklarnas abstract för att välja ut de 

mest lämpade artiklarna för att sedan läsa dem ordentligt. Vi delade på de artiklarna som vi 

hittade för att skriva sammanfattningar om dem. Innan vi skrev in forskningen i vår egen 

litteraturstudie läste vi igenom varandras sammanfattningar. Vidare fick vi göra flera urval av 

våra artiklar som vi hjälptes åt tillsammans att välja ut för att vara säkra på att vi var på 

samma sida om innehållet i artiklarna. När vi skulle börja skriva på vår litteraturstudie har vi 

samarbetat genom hela arbetet med skrivningen. Ibland började jag själv att skriva på ett 
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område, medan Maria började på ett annat område som vi sedan har kompletterat för att få till 

det bästa resultatet. Vi har hela tiden läst vad den andra har skrivit för att vi ska kunna 

fortsätta på samma spår, samt läst igenom för att se om man kan rätta till något. Då vi började 

på olika områden så beror det på att vi förlitar oss på varandra att vi kan börja skriva utan att 

den andra behöver titta precis på det man skriver, vilket känns väldigt bra. Som tidigare sagt 

har vi ändå tittat igenom varandras skrivna texter för att bilda en uppfattning om vad man kan 

fortsätta stycket med. Även handledarträffar samt feedback till andra grupper på deras arbeten 

har vi gjort gemensamt då vi har tittat igenom deras arbete ihop för att sedan diskutera det 

ihop om vad vi kan ge konstruktiv kritik på. Vi har jobbat genom Lisam där man kan skriva 

genom ett online-dokument för att vi ska kunna se vad vi jobbar med vilket har varit väldigt 

smidigt. På så sätt har vi kunnat jobba ihop även om vi inte sitter i samma rum, men till den 

största delen har vi suttit tillsammans och arbetat eftersom vi fann det som det bästa 

kommunikationssättet. Vidare så anser jag att vi har gjort arbetet gemensamt och det har 

funkat väldigt bra för oss att jobba ihop med denna litteraturstudie.    
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