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Sammanfattning  
 
I denna systematiska litteraturstudie var syftet att skapa en förståelse för hur pedagoger i 

grundskolans tidiga år förhåller sig till genusskillnader inom matematikundervisningen. 

Således var syftet att undersöka hur pedagogers förhållningssätt påverkar eleverna. I 

diskussionsdelen har även diskuterats, utifrån resultatet, hur pedagoger bör förhålla sig 

gentemot genus för att motverka de eventuella effekterna hos eleverna. Detta har varit 

grundläggande då det var av vikt att pedagoger är medvetna om problematiken om 

genusskillnaderna som råder i skolans matematikundervisning redan i skolans tidiga år. Detta 

konsumtionsarbete har grundats i artiklar hämtade från databaserna UniSearch, ERIC, 

MathEduc Database samt GoogleScolar. Resultatet visade att pedagoger hade ett 

förhållningssätt som gynnade det manliga könet i större utsträckning än det kvinnliga könet. 

Resultatet visade även att pojkar gavs mer uppmärksamhet och tanke än vad flickorna fick. I 

följd av detta påverkades elevernas motivation, självbild, självkänsla samt självförtroende. 

 

Nyckelord: Genus, matematikundervisning, grundskolan, motivation, självbild     
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1. Inledning

“Den första känsla jag får av ordet matematik är bara en stor klump i magen, ett tråkigt ämne 

som inte gett mig någon glädje utan bara oro och stress.” (Skolverket, 2018, s.1). Vart vi än 

befinner oss, omfamnas vi av matematik, i naturen, i innerstaden, i hemmet samt i skolan. 

Många människor undviker all denna matematik till varje pris och det handlar enligt Boaler 

(2011) om brist på motivation i deras skolgång. Skolverket (2017) menar att matematikens 

syfte är att alla elever ska ges möjlighet att få en tilltro till att använda sina matematiska 

kunskaper i olika sammanhang. Samtidigt ska eleverna utveckla ett intresse för ämnet.  

Idag råder det en föreställning om att det finns skillnader inom matematiken mellan pojkar 

och flickor (Regeringskansliet, 2009). Detta kan vi koppla ihop med genus och därmed vad 

som anses vara manligt respektive kvinnligt. Woolfolk och Karlberg (2015) skriver att vid 

barnets andra år blir de medvetna om att det finns könsskillnader i samhället. När barnet växer 

upp och interagerar tillsammans med sin omgivning, till exempel familj och pedagoger börjar 

barnet att reflektera över vad samhällets stereotypa normer är om att vara man eller kvinna. 

Sjöström (2017) ger exempel över vad samhället har för stereotypa normer. Detta exempel 

innebär att en kvinna inte ska bli en matematiker då det råder en föreställning att matematik är 

ett manligt domän.    

Ett av pedagogernas viktigaste uppdrag är att stärka elevernas motivation, motivation att lära. 

Det handlar om att elever ska utveckla en vilja att lära (Woolfolk & Karlberg, 2015). Enligt 

Skolverket (2018) har motivation en betydande roll för att elever ska uppnå goda 

matematikresultat. Dock minskar motivationen hos flickor i 10 – 12 års ålder för att vilja 

införskaffa mer kunskap inom matematik. Detta leder till att eleverna får en kritisk inställning 

till matematiklärandet.   

Utifrån våra tidigare erfarenheter från vår verksamhetsförlagda utbildning (VFU) har vi 

upplevt att det förekommer skillnader hur pojkar och flickor upplever matematiken. Ett 

exempel från vår VFU är att en pedagog berättar att det finns en stor skillnad mellan hur 

könen upplever matematikämnet. Martinsson och Reimers (2014) skriver att den kultur barnet 

lever i formar deras uppfattningar utifrån samhällets normer. Detta är en stor problematik, då 

olika stereotypa normer kring genus bidrar till olika förväntningar för hur vi ska bete oss, leva 

och agera i inom olika områden, exempelvis matematik. Enligt Skolverket (2017) är ett av 

1



	

	

5	

skolans uppdrag att främja jämställdhet. Skolan ska se till att alla elever får lika rättigheter, 

oberoende av vad eleven identifierar sig med. Detta har väckt vårt intresse för att få en större 

kunskap om detta ämne och hur pedagoger förhåller sig utifrån ett genusperspektiv inom 

matematiken. 
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2. Syfte och frågeställningar  
	
I detta konsumtionsarbete kommer vi att granska och analysera vetenskapliga artiklar. Dels är 

syftet med denna analys att undersöka hur pedagoger förhåller sig till genusskillnader inom 

matematikundervisningen. Syftet är även att undersöka vilka effekter pedagogens 

förhållningssätt till genus har på eleverna samt hur pedagoger bör agera för att motverka 

effekterna.  

 
 

1. Vilka förhållningssätt har pedagoger i grundskolans tidiga år gällande genus inom 

matematikundervisning? 

2.  Vilka positiva och/eller negativa effekter kan pedagogers förhållningssätt få hos 

eleverna och hur bör pedagoger förhålla sig för att motverka effekterna och uppnå en 

likvärdig undervisning?  
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3. Bakgrund  
	
I följande del av konsumtionsarbetet redogör vi för olika centrala begrepp som är relevanta 

för att införskaffa en större förståelse för sammanhanget i den kommande resultat – samt 

diskussionsdel. Likvärdig undervisning kommer inleda denna bakgrund för att sedan grena ut 

i olika centrala begrepp som på ett eller annat sätt är kopplade till likvärdig undervisning.  

 

3.1 Likvärdig undervisning  
	
I skollagen (2010:800) är utgångspunkten för alla skolformer i Sverige grundat i att alla elever 

ska få ta del av en likvärdig undervisning. Eleverna ska utvecklas utifrån sina egna 

förutsättningar till att bli sitt bästa möjliga jag. Enligt Skolverket (2017) innebär en likvärdig 

undervisning att resurserna på skolan fördelas rättvist, vilket innebär att utbildningen inte är 

likvärdig i varje klass då hänsyn till elevernas olika behov och förutsättningar görs utav 

pedagoger. Pedagoger ska medvetet och aktivt stödja alla elevers möjligheter och rättigheter 

till en god undervisning oberoende av könstillhörighet, etnicitet, sexuell läggning samt 

funktionsvariation. Det är även skolans plikt att arbeta emot de könstereotypa normer som 

eventuellt kan hålla tillbaka elevernas utveckling, lärande och val (Skolverket, 2017). 

Woolfolk och Karlberg (2015) refererar till en Amerikans studie som menar att fallet inte är 

sådant, då bland annat flickor får ungefär 1800 färre undervisningstimmar och 

uppmärksamhet från förskoleklass upp till universitetet än vad pojkar får. Detta är på grund 

av att de resurser som finns i skolan är ojämnt fördelade. Flickor får mindre rättelser, beröm 

samt kritik än vad pojkarna får. Det framgår att ju längre upp i skolåren som flickor kommer 

ju mer tillbakadragna blir de i klassrummet genom att de bland annat inte räcka upp handen. 

Även Lahelma och Öhrn (2017) visar att flickor genom åren har givits mindre 

uppmärksamhet. Pojkarna har å andra sidan mer kontakt med sina pedagoger och har mer 

inflytande i pedagogens undervisning och har haft en större påverkan i hur undervisningen 

kan utföras.    

 

3.2  Genus 
 

Mulinari, Sandell och Schömer (2003) definierar genusvetenskap om hur män och kvinnor, 

manligt och kvinnligt beteende, skapas som två olika individer på grund av de normer som 

finns i samhället. Detta i bland annat fördelning av makt och resurser. Woolfolk och Karlberg 

(2015) menar att det finns tre olika komponenter när det kommer till genus. Dessa är 
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könsrollsbeteenden, genusidentitet och sexuell läggning. Könsrollsbeteenden innefattar 

egenskaper och beteenden som olika kulturer associerar till vad som anses vara manligt 

respektive kvinnligt. Genusidentitet inbegriper det kön som en individ förknippar sig med, 

alternativt något bortom de stereotypa könen man och kvinna. Sexuell läggning handlar om 

det kön individen blir attraherad av. Carlson (2001) skriver att begreppet genus egentligen 

innebär en variation mellan olika teorier, den mest allmänna förklaringen beskriver genus som 

ett socialt kön och begreppet kön som ett biologisk kön. Völker och Rojhan-Gustafsson (2017) 

skriver att i Sverige finns det idag en rådande diskussion om de juridiska könen. När barn 

föds idag blir barnen tilldelade ett juridiskt kön. Diskussion råder med anledning av att många 

individer idag varken identifierar sig som en man eller kvinna. Det tredje juridiska könet som 

eventuellt kommer lagstiftas är ett ickegenusfierat begrepp och kommer benämnas som hen.   

3.2.1  Bias och genusbias 

Bias är ett stort begrepp som innefattar många olika delar. I detta konsumtionsarbete kommer 

bias benämnas som ett synsätt som innebär en individs sätt att agera samt värdera omvärlden. 

Detta sker utifrån individens egna erfarenheter. Individen kan värdera exempelvis en annan 

individ eller grupp beroende på sina egna förutfattade meningar (Jana & Freeman, 2016). 

Woolfolk och Karlberg (2015) beskriver bias som en skevhet/snedvridning vilket är 

systematiska fel som påverkar elevens resultat. Exempelvis kan en elev bli missgynnad av sin 

socioekonomiska status, etnicitet, sitt kön eller sin religion. En annan snedvridning som kan 

ske är om elever har haft olika förutsättningar att införskaffa kunskap vilket påverkar 

elevernas resultat.  

Genusbias innefattar manligt och kvinnligt uppförande och vad det innebär att vara man 

respektive kvinna, samt hur detta bidrar till hur elever behandlas utifrån sitt kön. Till exempel 

råder det fortfarande en stor manlig domän i barnlitteraturen, där män illustreras oftare på ett 

stereotypiskt manligt sätt (Woolfolk och Karlberg, 2015).  

3.2.3  Kön och könsroller 

Lahelma och Öhrn (2017) definierar kön som ett socialt konstruerat kön. Kön förändras i rum 

och tid. Att vara en pojke eller flicka i Sverige betyder inte det samma som att vara pojke eller 

flicka i ett annat land, i exempelvis Saudiarabien.  
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Woolfolk och Karlberg (2015) beskriver könsroller som förväntningar kring hur en individ 

bör uppträda om hen har tilldelats könet man eller kvinna samt vad som klassas som 

maskulint kontra feminint. Tid, plats och kultur är tre avgörande faktorer på hur samhället ser 

på könsroller. Förväntningar på kvinnor i västvärlden har till exempel förändrats sedan 1700-

talet. Redan i tidig ålder börjar barnen reflektera över könsroller. Forskare menar att pojkar 

och flickor ofta behandlas olika då pojkar i vissa fall får en större frihet att försätta sig i 

potentiellt farliga situationer, exempelvis friheten att gå över gatan utan en vuxen. En pojke 

som utforskar sin omvärld blir ofta mer uppmuntrad av sin omgivning än vad en flicka i 

samma situation blir. Barnets sociala omgivning kan komma att enbart uppmuntra beteenden 

som anses höra till könet, aktsamhet hos flickor och självsäkerhet hos pojkar (Woolfolk & 

Karlberg, 2015).  

 

Lahelma och Öhrn (2017) menar att socialt kön bildas ibland annat skolan då olika 

maktordningar skapas och samverkas. Det är en skillnad mellan pojkars och flickors agerande 

möjligheter och framtidsplaner. Dels handlar det inte enbart om kön utan även etnicitet, 

religion social klass, sexualitet och funktionsvariation har en stor betydelse. Lahelama och 

Öhrn (2017) menar även att pedagogens kön inte är av betydelse när det kommer till 

elevernas matematiska resultat. 

 
3.3  Matematikundervisning  
	
Matematik är en problemlösande process som både ger upphov till kreativitet och reflektion. 

Att besitta kunnande i matematik ger människor kvalifikationer att fatta välgrundade beslut 

samt stegrar människors förutsättningar att delta i samhället (Skolverket, 2017). Grevholm 

(2014) belyser att matematik som begrepp är komplext och enligt Unenge, Sandahl och 

Wyndhamn (1994) har matematik många olika definitioner. Bland annat kan vi läsa i Svenska 

akademins ordlista att matematik är ”läran om tal, storheter och deras förhållanden. Uppdelas 

i olika grenar, t.ex. aritmetik, algebra, geometri, trigonometri, funktionslära. Matematiken 

utvecklats fortfarande och forskningen är mycket omfattande.” (Bonniers lexikon, 2009, s. 

621). 

 

Matematik i skolan handlar om att eleven ska erbjudas både teoretisk och praktisk 

undervisning i syfte att utveckla elevens matematiska kunskaper. Undervisningen ska bland 
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annat skapa möjlighet för eleven att utveckla ett intresse för ämnet. Eleven ska även bli 

bekväm med sitt kunnande att använda matematiska kunskaper i diverse sammanhang. 

Matematikundervisning inom grundskolans tre första år ska behandla taluppfattning och tals 

användning, algebra, geometri, sannolikhet och statistik, samband och förändring samt 

problemlösning (Skolverket, 2017 och Grevholm, 2014).   

 

3.4 Motivation  
	
Begreppet motivation kommer vara en del av den kommande diskussionen, detta då 

motivation kan innebära olika för elever, vilket betyder att pedagogen hela tiden måste 

anpassa sin undervisning för att motivera hela klassen, oavsett kön (Woolfolk och Karlberg, 

2015).   

 

Woolfolk och Karlberg (2015) skriver att motivation är ett komplext begrepp där många 

teorier inkluderas. Den generella beskrivningen av motivation beskrivs som ett inre tillstånd 

som framkallar, styr och bevarar beteenden hos människan. Enligt Wong (2000) finns det två 

olika typer av motivation, den inre - och den yttre motivationen. Den inre motivationen 

handlar om individens egna intresse och nyfikenhet. Människans biologiska drivkrafter är att 

uppfylla sina egna intressen samt att använda sitt kunnande. Den inre motivationen behöver 

ingen belöning eller bestraffning för att en aktivitet ska genomföras. Genom att pedagogen ser 

till elevens intresse kan det i vissa fall skapa en inre motivation hos eleven.  

 

Den yttre motivation handlar enligt Woolfolk och Karlberg (2015) samt Wong (2000) om att 

individen blir motiverad av yttre faktorer. Det kan till exempel handla om att en elev studerar 

till ett prov för att uppnå ett tillfredsställande resultat. Den yttre motivationen handlar i mångt 

och mycket om att undvika bestraffning. Yttre motivation handlar även om att uppnå eller 

erhålla olika belöningar för utfört arbete.  

 

Det är svårt för pedagoger att veta om en elev känner yttre eller inre motivation när hen utför 

en uppgift. När en elev ges möjlighet att välja aktivitet så är det svårt för pedagogen att veta 

vilken motivation som styr elevens val av aktivitet. Pedagoger måste hela tiden ha i åtanke att 

inspirera och utveckla elevernas inre motivation. Samtidigt främjas lärandet av den yttre 

motivationen och för att pedagoger ska uppnå detta för eleverna, måste dessa ha kännedom på 

faktorer som influerar elevernas motivation (Woolfolk och Karlberg, 2015).  

7



	

	

11	

3.5 Självkänsla, självförtroende och självbild  
	
 I följande del kommer de tre begreppen ovan att definieras. Dessa begrepp förklaras med 

anledning av att de kommer vara centrala när vi redogör för resultatet samt diskussion. 

	
Självkänsla är ett begrepp som innefattar de känslor en individ känner inför sig själv. 

Individer med självkänsla behöver inte visa sin säkerhet, då hen är trygg i sig själv. Denna 

känsla handlar om hur individen värderar sig själv. När en individ tror på sig själv oberoende 

av vad hen klarar av, besitter hen en god självkänsla. I miljöer där hen får känna sig 

betydelsefull och omtyckt växer självkänslan. När hen har en låg självkänsla kan det innebära 

att personen är mycket känslig för motgångar samt kritik (Woolfolk & Karlberg, 2015; Lund 

Masreliez-Steen & Modig, 2004).   

	
Självförtroende innebär att en individ har en tro på sin förmåga att klara av olika situationer 

och uppgifter. En individ kan överlag besitta ett bra självförtroende, men kan vara olika starkt 

i olika situationer. Självförtroendet växer när individen lyckas med sina uppgifter  (Lund 

Masreliez-Steen & Modig, 2004).   

 
Woolfolk och Karlberg (2015) skriver att en individs självbild kan sammanfatta vem hen 

upplever sig vara. Värderingar, uppväxt, intressen och utbildning kan vara exempel på 

faktorer som påverkar en individs självbild. Det handlar även om hur en individ tror sig bli 

uppfattad av andra personer runt omkring.        

 

3.6 Effekter och förhållningssätt   
	
I detta konsumtionsarbete kommer vi använda begreppet effekt som synonym till ordet 

påverkan. Enligt Egidius (2008) är påverkan en social term som används vid förklaringar av 

en person, alternativ en grupps förändring i att känna, tänka, vara och vilja. Denna påverkan 

har sin grund i ett socialt sammanhang, exempelvis kan en pedagogs förhållningssätt påverka 

individer och/eller grupper.  

 

Vidare kommer vi i detta konsumtionsarbete att använda begreppet förhållningssätt. I detta 

konsumtionsarbete definierar vi förhållningssätt som en pedagogs tankar, agerande och 

känslor gentemot eleverna.  
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3.7 Lärmiljö 
  
Vi har valt att definiera begreppet lärmiljö då begreppet kommer vara en central del i vårt 

resultat samt i diskussionsdel. Lärmiljö är en viktig del för elevens utveckling och kan 

påverka eleven på olika sätt (Specialpedagogiska skolmyndigheten, 2017) 

 

Enligt Specialpedagogiska skolmyndigheten (2017) innebär begreppet lärmiljö de 

sammanhang samt den miljö som en individ rör sig i. För att en individ ska få ett bra lärande 

krävs det att hen är delaktig i undervisningen samt att individen befinner sig i en bra lärmiljö. 

För att skapa en god lärmiljö är värdegrund och attityder viktigt. Pedagoger behöver reducera 

hinder som kan störa elevernas koncentration och utveckling. Vid en god lärmiljö får eleverna 

möjlighet att påverka sin delaktighet, i både undervisning som ska skapa ett lärande för livet 

och i elevens interaktion med andra.  

 

3.8  Teoretiskt perspektiv  
	
Det teoretiska perspektivet som vi har valt att ta i beaktning i detta konsumtionsarbete är det 

kritiska/relationella perspektivet. Nilholm (2008) menar att det finns tre olika perspektiv inom 

specialpedagogiken. Det ena perspektivet benämns som det kompensatoriska perspektivet där 

eleven själv är orsaken till svårigheterna i skolan. Under de senaste 10 åren har det 

kompensatoriska perspektivet ifrågasatts av förespråkarna för det kritiska perspektivet. Det 

kritiska perspektivet syftar till att skolan inte utfört sin uppgift på ett korrekt sätt. De 

svårigheter som eleven möter ska förflyttas från själva individen till skolan. Inom detta 

perspektiv ska ingen elev pekas ut då elevernas olikheter ska ses som en tillgång i varje klass. 

Det tredje perspektivet som Nilholm (2008) argumenterar för kallas dilemmaperspektivet. I 

detta perspektiv finns en dimension om vad som är rätt och fel samt en betydande roll om 

maktfrågor. Det handlar om att hitta en balans mellan de olika dilemman som skolan brottas 

med. Perspektivet utgör även en del vid demokratiska frågor där betoningen utifrån de 

demokratiska frågorna bestämmer ifall en elev är i behov av särskilt stöd. 

 

Som skrivet ovan har vi valt att ta det kritiska perspektivet i beaktning, vilket betyder att detta 

perspektiv kommer att kopplas samman med resten av arbete. Nilholm (2008) och 

Specialpedagogiska skolmyndigheten (2015) menar att alla elever ska bli sedda oavsett vilket 

kön, etnicitet, sexuell läggning eller funktionsvariation eleven har. Alla elever ska inkluderas 

då skolan ska vara en plats för alla där alla har ett lika värde. 
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4. Metod 
	
Den följande metoddelen kommer att behandla hur detta konsumtionsarbete har utförts genom 

litteratursökning, urval och diverse avgränsningar. Till sist följer en metoddiskussion där vi 

diskuterar de urval samt avgränsningar som vi valde att göra.  

    

4.1 Litteratursökning  
	
I detta konsumtionsarbete utförde vi en systematisk litteraturstudie som innebär att författarna 

sammanställer olika former av litteratur där syftet är att besvara en specifik frågeställning. Det 

innebär att författarna systematiskt söker litteratur som är vetenskapligt granskad. Därefter 

ska en sammanställning utföras av den insamlade litteraturen. Litteraturen är vetenskapliga 

tidskriftsartiklar och/eller andra vetenskapliga rapporter. Vid utförandet av en systematisk 

litteraturstudie sker studien i flera steg. Bland annat ska en motivering göras om varför 

litteraturstudien görs, det vill säga att ett syfte skapas. Utifrån syftet ska relevant/a 

frågeställning/ar formuleras och utifrån dessa ska sökstrategi och sökord bestämmas. Därefter 

ska vetenskaplig litteratur i form av artiklar och/eller rapporter letas upp för att sedan 

analyseras och sammanställas. Det sista stegen i en systematisk litteraturstudie är att diskutera 

resultatet och att sammanställa och dra slutsatser (Eriksson Barajas m.fl. 2013). 

 

Under konsumtionsarbetet har vi utgått från två olika sökningar, manuell- och databassökning. 

När sökningen sker manuellt utgår författarna från en vetenskaplig artikels referenslista för att 

hitta andra relevanta artiklar som kan användas för att besvara de rådande 

problemformuleringarna (Eriksson Barajas m.fl. 2013). Enligt Röda korsets lathund för 

informationssökning, vetenskaplig metodik 2 (2014) handlar manuell sökning även om 

sökning efter fysisk litteratur som exempelvis finns på ett bibliotek, bland annat böcker.  

 

Vi har även använt oss av databassökning. Databaser är enligt Eriksson Barajas m.fl. (2013) 

ett effektivt sätt att söka vetenskapliga artiklar/rapporter på. De databaser som har varit 

relevanta i detta konsumtionsarbete är UniSearch, ERIC, Google Scholar och MathEduc 

Database. UniSearch är Linköping Universitets sökmotor, där många databaser är samlade. 

När vi söker i UniSearch letar sökmotorn i flera olika databaser. ERIC står för Educational 

Resources Information Center, denna databas omfattar artiklar inom pedagogik samt 

psykologi. Google Scholar är en databas där vetenskaplig litteratur kan hittas, dock innehåller 

denna databas även artiklar som inte är granskade. MathEduc Database är en databas där 
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matematikundervisning är i fokus (Eriksson Barajas m.fl. 2013). Vi valde att använda oss av 

dessa databaser då det fanns bland annat en gemensam nämnare. Nämligen att de innehöll 

vetenskapliga artiklar med matematikinnehåll vilket var relevant för att kunna besvara våra 

frågeställningar.   

 

4.2 Avgränsningar  
	
När vi har sökt vetenskapliga artiklar har vi gjort ett visst antal avgränsningar. Avgränsningar 

som vi har ansett relevanta är att enbart använda oss av “Peer Reviewed” artiklar. Enligt 

Eriksson Barajas m.fl. (2013) innebär det att artiklarna är kritiskt granskade av andra forskare. 

Vi har valt att endast använda oss utav ”Peer Reviewed” artiklar då enligt Karolinska 

Institutet (2015) menar att artiklarna är kvalitetsgranskade där forskningen är av en hög 

standard. Vi har även gjort avgränsningar när det kommer till elevens ålder, elevperspektiv, 

lärarperspektiv samt ålder på artiklarna. Vi valde att avgränsa oss till elevens ålder genom att 

välja artiklar där eleverna i undersökningen är inom 5-12 år. Att avgränsa oss till elevernas 

ålder mellan 5-12 år gjordes med anledning av att vår utbildning riktar sig till de yngre 

eleverna vilket blir relevant i vår kommande profession som pedagoger. En annan 

avgränsning som vi valde att ta hänsyn till var att välja artiklar som både speglar elevens 

perspektiv och pedagogens perspektiv. Detta gjordes på grund av att vi är två kommande 

pedagoger som ska undervisa elever. Detta betyder att vi behöver insyn i båda perspektiven 

för att få en större förståelse. Den sista avgränsningen som vi har gjort var att ta hänsyn till 

artikelns ålder. Vi valde att använda oss av artiklar som inte var äldre än 10 år. Vid 

avgränsning av artikelns ålder valde vi att avgränsa oss genom att läsa artiklar inom 10 år, då 

Arpi (2018) menar att genusforskningen har dominerat runt om på olika universitet den 

senaste tiden.  

 

Enligt Eriksson Barajas m.fl. (2013) är en sökstrategi vid sökning i databaser för att hitta 

betydelsefulla artiklar att använda sig av sökord. Vi valde att använda bland annat följande 

sökord; mathematics, gender, motivation, primary school, self-concept, education, 

environment och teaching. Dessa sökord är begrepp tagna utifrån våra frågeställningar som 

anses vara mest användbara för att kunna besvara frågeställningarna. Eriksson Barajas m.fl. 

(2013) styrker metoden om att välja sökord utifrån de rådande frågeställningarna.  
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 4.3 Urval 
	
Eriksson Barajas m.fl. (2013) skriver att urval är en process där författarna väljer ut olika 

artiklar av betydelse. Vid sökning av artiklar i olika databaser med hjälp av olika sökord 

gjordes ett urval utifrån artikelns titel och tillämplighet. När vi ansåg att artikelns titel var av 

intresse för våra frågeställningar gick vi vidare med att studera artikelns abstract. Det vill säga, 

om artikelns abstract innehöll orden gender, mathematic och primary school gick vi vidare 

med att läsa artikelns metod samt resultat. Om metod och resultat var av betydelse och 

besvarade våra frågeställningar gick vi vidare med att läsa hela artikeln. Efter våra urval 

valdes tillslut 9 artiklar ut. Dessa 9 artiklar valdes ut då ansåg att dessa artiklar besvarade våra 

frågeställningar.  

 

Tabell 1. I tabellen nedan följer de 9 utvalda artiklarna som är sorterade utifrån författarenas 

efternamn.   

Författare Titel År Land Databas Sökord Metod 

Amador  Teachers gender 
consideration 
during elementary 
mathematics lesson 
design. 
 

2018 USA Unisearch  Gender, 

mathematics 

education, 

lesson 

Intervjuer och 

observationer  

Dickerson, 

McIntosh and 

Valente 

Do the math: An 
analysis of the 
gender gap in 
mathematics in 
Africa. 
 

2015 Storbritannien   Unisearch Mathematics, 

gender, 

primary 

school, 

including  

Provresultat, 

intervjuer och 

observationer 

Foley  Girls, mathematics 
and identity: 
creative 
approaches to 
gaining a girls’-eye 
view.  
 

2015 Storbritannien  MathEduc Gender 

differences 

girls identity 

mathematics 

Intervjuer  

Lindberg, 

Linkersdörfer, 

Ehm, 

Hasselhorn and 

Lonnemann  

Gender Differences 
in Children’s Math 
Self-Concept in the 
First Years of 
Elementary School.  
 

2013 Tyskland  ERIC Mathematics 

Gender 

Motivation 

Self-concept 

Enkätundersökni

ng, provresultat 

12



	

	

16	

Samuelsson och 

Samuelsson  

Gender differences 
in boys’ and girls’ 
perception of 
teaching and 
learning 
mathematics.  
 

2016 Sverige  ERIC Gender 

teaching 

mathematics 

learning 

environment 

Enkätundersökni

ng, provresultat 

Palmer I ´m not a ”math 
person”Reconstitut
ing mathematical 
subjectivivties in 
aesthetic teatching 
practices 

2009 Sverige  ERIC Anna Palmer  Insamling av 

berättelser   

Tabuk Prospective 
primary school 
teachers attitudes 
towards teaching 
matematics.  
 

2018 Turkiet ERIC Gender, 

mathematics, 

primary 

school  

Enkätundersökning  

Tiedemann Teacher´s gender 

stereotypes as 

determinants of 

teacher perceptions 

in elemantary 

school matematics.   

  

  
 

2002 Tyskland  Google 

Scholar 

Joachim 

Tiedemann 

Enkätundersökni

ng  

Zhang, Wong 

and Lam  

Teachers Gender – 
Related Beliefs 
about 
Mathematics.  

2013 Kina MathEduc teaching 

behaviour 

gender 

Enkätundersöknin

g 

 
 
 
4.4 Metoddiskussion  
 

Enligt ovan har ett antal avgränsningar gjorts. Avgränsningarna är ifrån ett åldersperspektiv 

hos eleven som deltog i studierna, elevperspektiv, lärarperspektiv samt ålder på artiklarna. 
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Dock gjordes vid dessa avgränsning tre undantag. Det första undantaget är utifrån Samuelsson 

och Samuelssons (2016) artikel där 6758 studenter från årskurs 9 valdes ut. Detta undantag 

gjordes på grund av att artikelns resultat även gick att applicera på de yngre åldrarna. Denna 

studie valdes även ut för att införskaffa en förståelse att skillnader i genus inom matematiken 

fanns kvar även i de äldre åldrarna. Det andra undantaget som gjordes var utifrån Zhang, 

Wong och Lams (2013) artikel då pedagogerna var utbildade för både de yngre och de äldre 

åldrarna. Då deras studie till viss del handlade om pedagoger, som var utbildade för de yngre 

åldrarna kände vi att artikeln var av relevans för vårt konsumtionsarbete. Det tredje 

undantaget gjordes i förhållande till artikelns ålder. Vi valde att avgränsa oss genom att läsa 

artiklar inom 10 år men Tiedemanns (2002) artikel är från år 2002 vilket gör den 17 år 

gammal. Denna artikel valdes trots att den var 7 år äldre än vår avgränsning, på grund av att 

forskarens resultat speglar både ett elev- samt lärarperspektiv. Vi valde att inte göra någon 

avgränsning när det kommer till att välja artiklar från några specifika länder utan valde 

artiklar från olika delar av världen för att få ett större perspektiv. 

 

Vid sökning av artiklar hittade vi en artikel av Palmer (2009) där syftet var att beskriva och 

undersöka alternativa sätt att undervisa i matematik som påverkar lärarutbildningsstudenter 

gentemot matematik och dess påverkan på eleverna i de yngre åldrarna. Vi valde att inkludera 

denna artikel trots att den utgick från lärarutbildningsstudenter. Vi ansåg artikeln som relevant 

att ta med i konsumtionsarbetet då Palmers (2009) resultat går att diskutera i förhållande till 

de andra artiklarnas resultat.  

 

I detta konsumtionsarbete redogör vi inte för antalet sökträffar vi fick vid artikelsökningen. 

Detta är något vi borde ha tagit hänsyn till men som missades att göras i början av 

artikelsökningen. 

 

Här kan även tillfogas att vi är medvetna om att vi själva kan eventuellt besitta en egen bias. 

Detta då vi båda definiera oss som två kvinnor och har erfarenheter som stämmer överens 

med resultatet utifrån artiklarna. Vi kan därmed känna medlidande för de flickor som har 

sämre förutsättningar inom matematiken. Dock har vi vid sökning av artiklar och 

diskussionsdelen försökt att se till båda könens synvinklar, men en omedveten genusbias kan 

förekomma.    
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5. Resultat 
	
Nedan följer delen där vi redogör för artiklarnas relevanta innehåll. Vi har valt att sortera 

artiklarna utifrån ett lärarperspektiv och ett elevperspektiv. En del artiklar speglar både ett 

lärarperspektiv och ett elevperspektiv. Dock har vi valt att placera artiklar utifrån deras 

huvudfokus under respektive underrubrik. Exempelvis hamnar artiklar vars studie är utförd på 

elever under underrubriken ”elevperspektiv” trots att ett lärarperspektiv även synliggörs i 

studien.   

 

5.1 Lärarperspektiv 
 

I en studie från USA har Amador (2018) intervjuat och observerat fyra pedagoger i årkurs 4. 

Pedagogerna var med i tre intervjuer, en intervju där pedagogerna berättade om hur de hade 

planerat lektionen, följt av en intervju efter lektionen och avslutningsvis en halvstrukturerad 

intervju med mer specifika frågor om bland annat genus kopplat till matematiken. Vid 

lektionerna var Amador (2018) med och observerade pedagogernas beteenden. Amador (2018) 

skriver att redan vid 9 års ålder besitter flickor en sämre självkänsla samt självbild inom 

matematiken än vad pojkar innehar. Amador (2018) fortsätter att skriva att det handlar om att 

flickors attityd gentemot matematiken försämras och blir mer negativ. Detta på grund av att 

flickorna får en känsla av att de är underpresterar gentemot killar. Syftet med Amadors (2018) 

studie var att få en bild av pedagogernas tänkande i lektionsplanering gentemot hur 

pedagogerna tänker på genus.   

 

Vid en intervju med en pedagog, Ms Ames, framgick det att pedagogen har genus i sin åtanke 

vid planering och utförande av matematiklektioner. När Amador (2018) observerar 

matematiklektionerna var det inte uppenbart att Ms Ames hade genus i sin åtanke vid 

planering av lektionerna. Detta observerades genom att pedagogen regelbundet förknippade 

namn med stereotypiska ”flickproblem” samt ”pojkproblem”. När uppgiften handlade om 

idrott definierades detta som ett pojkproblem, medan problem som handlade om utseende 

definierades det som ett flickproblem. Dock vid uppgifter med papper och penna satte inte Ms 

Ames ut några könsmässiga namn.  

 

Följaktningsvis intervjuade Amador (2018) en annan pedagog vid namn Ms Carson. Vid 

denna intervju svarade Ms Carson nej på frågan huruvida hon har genus vid planering och 
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utförande av matematiklektioner. Vid observationer visade det motsatsen, Ms Carson använde 

genus baserat på vad eleverna behöver förstå om samhället och förstärker därmed 

könstereotyper. Exempelvis gjorde pedagogen stereotypa kopplingar mellan kvinnliga och 

manliga namn. Dessa kopplingar kopplades ihop med stereotypa kvinnliga yrken, som 

sjuksköterska, samt med stereotypa manliga yrken, som brandman. Pedagogen gjorde även 

många kopplingar till sin egen son med pojkarna i sin egna klass.  

 

Ms Dover är en annan pedagog som Amador (2018) intervjuade och observerade. Ms Dover 

planerade inte sina lektioner baserat på individuella egenskaper, så som kön. Vid 

observationer av Ms Dover fanns det ingen tydlig könssyn.   

 

Vid en annan intervju och observation med pedagogen Ms Boston framgick det att pedagogen 

var medveten om könsstereotyper. Vilket uppmärksammades vid observationerna då Ms 

Boston ansträngde sig för att ta hänsyn till hela klassen, för att på så sätt motverka 

könsstereotyper (Amador, 2018).  

 

Resultatet av Amadors (2018) studie sammanfattas med att de pedagoger som är medvetna 

om könsstereotyper förstärker inte dessa stereotyper i sin matematikundervisning. Resultatet 

av intervjuerna med Ms Ames och Ms Carson visade att pedagogen omedvetet gjorde 

stereotypa kopplingar mellan kvinnliga och manliga namn. Pedagogerna utryckte att denna 

koppling inte var med avsikt, utan i katederundervisningen reflekterade inte Ms Ames och Ms 

Carson över de stereotypa kopplingarna.  

 

I en studie av Palmer (2009) från Sverige var syftet att beskriva och undersöka alternativa sätt 

att undervisa i matematik som påverkar lärarutbildningsstudenter gentemot matematik och 

dess påverkan på eleverna i de yngre åldrarna. Studien utgick från att Palmer (2009) höll en 

10 veckors lång kurs inom matematikens attityder, där 75 studenter deltog. Under den 10 

veckor långa matematikkursen samlade Palmer (2009) in 150 minnen/berättelser om 

studenternas förhållningssätt gentemot matematik. Studenterna uppfattade matematiska 

begrepp och förhållningssätt som svårbegripligt. Studenterna uppfattade även bara vissa delar 

av de matematiska begreppen.  

 

Efter den 10 veckor långa kursen var det 90% av studenterna som utvecklade ett mer positiv 

förhållningssätt till ämnet. Kursen utvecklade även studenternas inställning till deras framtida 
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profession med de yngre eleverna. 50% av studenterna hade efter kursen en bättre självkänsla 

och var mer glada när de tänkte på att de skulle undervisa i matematik. Slutsatsen av Palmers 

(2009) studie var att studenterna utvecklade ett mer positiv förhållningssätt till matematikens 

ämne och förändrade sin förståelse för sin egna matematiska syn. Om pedagoger är medvetna 

om sina egna komplexa processer av matematik kan de identifiera och utveckla matematik 

hos de yngre eleverna. Könsmässiga uppfattningar och förhållningssätt som påverkar arbetet 

med matematik i pedagogiska metoder blir synliga och utmanar elever att förstå 

matematikundervisning. 

 

I en enkätundersökning gjord av Tabuk (2018) från Turkiet deltog 236 grundskolelärare. 

Syftet med denna enkätundersökning var att undersöka grundskolelärarens potentiella 

förhållningssätt för att undervisa inom matematik. Resultatet visade att manliga pedagoger 

hade en mer positiv inställning till undervisning i matematiken än vad kvinnliga pedagoger 

hade. Tabuk (2018) hävdade att pedagogernas förhållningssätt till matematiken hade en lång 

historia som ännu lever kvar i samhället. Pedagogen hade en stor påverkan på elevernas 

fysiska, psykiska och sociala utveckling speciellt i de tidiga skolåren. Resultatet påvisade 

även att det inte hade någon betydelse om det var en nyexaminerad pedagog eller om det var 

en pedagog med erfarenhet. Trots att Tabuk (2018) hävdade att det förekom genusskillnader 

mellan kvinnliga och manliga pedagogers förhållningssätt till matematikämnet var genus 

egentligen ingen signifikant skillnad. 

 

År 2002 utförde Tiedemann (2002) en enkätstudie där 48 klasslärare ingick och undervisade 

288 elever, 144 pojkar och 144 flickor. 126 elever gick i årskurs 3 och 162 elever gick i 

årskurs 4. Studien utgick från 48 klasslärare. Klasslärarna fick välja ut sex elever var, två 

elever skulle prestera på en hög nivå, två elever på en medelnivå och de två sista eleverna 

skulle prestera på en lägre nivå. I varje nivå representerades det en pojke och en flicka. 

Pedagogerna fick svara på olika frågeformulär om de utvalda eleverna. Syftet med 

enkätstudien var att undersöka hur pedagoger förhåller sig till könsroller inom matematiken.  

Utifrån frågeformulären svarade pedagogerna utifrån en tregradig skala mellan ett-tre där ett 

representerade ”inte troligt” och tre representerade ”mycket troligt”. Frågeformulären innehåll 

13 frågor, en av dessa frågor löd; Killar är mycket mer talangfulla i matematik än tjejer vs 

tjejer är mycket mer talangfulla i matematik än killar? 

Resultatet på Tiedemanns (2002) studie var att könsmässiga effekter visade sig vara 

betydande. Pojkarna ansågs av pedagogerna har högre matematiska förmågor än flickorna. 
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Pedagogerna som stödjer könsrollsstereotypen tillskriver högre matematiska förmågor till 

pojkar än till flickor. Pojkarna ansågs även anstränga sig hårdare än flickorna.  

Avslutningsvis skriver Tiedeman (2002) att pedagoger som stödjer den dominerade 

könsrollsstereotypen tillskriver högre ansträngsresurser till pojkarna än till flickorna. De 

pedagoger som inte reflekterar över könsroller gjorde ingen signifikant skillnad mellan könen 

och eleverna presterade mer på en jämn nivå. 

 

I en enkätstudie från Kina har 187 pedagoger besvarat olika frågor om genus kopplat till 

pedagogernas matematikundervisning. Syftet med studien var att undersöka hur pedagoger 

förhåller sig till genus i sin matematikundervisning. Studien är skapad av Zangh, Wong och 

Lam (2013) och har sin utgångspunkt i Hongkong samt det Kinesiska fastlandet.  

 

Den första frågan pedagogerna blev uppmuntrade till var att tänka på en av sina 

matematikklasser. Därefter skulle de tänka på tre av sina elever, det vill säga de tre första 

elever som först kom upp i deras tanke. Den andra uppmaningen var att pedagogerna skulle 

skriva ner könet på de elever som de ansåg hade goda kunskaper inom matematiken samt de 

elever som ligger på en nivå som definierades som medel. Den tredje uppmaningen  

behandlade om att ta ställning till fyra olika påstående, i form av “håller med”, “håller inte 

med” eller “neutral”. De fyra påståenden var följande:  

 

1. Pojkar är bättre på matematik än flickor?  

2. Pojkar är mer intresserade av matematik än flickor?  

3. Pojkar har mer självförtroende än flickor i ämnet matematik?  

4. Matematik är ett manligt domän? 

Den fjärde och sista frågan som skulle besvaras av pedagogerna var vilket kön de titulerade 

sig som (Zang m.fl, 2013).  

 

Utifrån enkäterna blev resultatet att pedagogerna till största del tänkte på det manliga könet i 

frågan om vilka elever som först kom upp i deras tanke. I ett av dessa områden blev resultatet 

att tanken gick till 170 pojkar och 91 flickor. De manliga pedagogerna refererande till de 

manliga könet i större utsträckning än de kvinnliga pedagogerna (Zang m.fl. 2013).  

 

Resultatet av de fyra olika påståenden som pedagogerna skulle ta ställning till följde att 

överlag ansåg pedagogerna att pojkar var bättre på matematik än flickorna. Pedagogerna 
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ansåg även att pojkar generellt har ett större intresse för matematiken än vad flickor har. Även 

vid påståendet om pojkar har mer självförtroende i matematiken än vad flickor har svarade 

majoriteten av pedagogerna att fallet är sådan. Vid det sista påståendet att matematik är ett 

manligt domän var resultatet tudelat. En liten del av de tillfrågade ansåg att matematiken var 

ett manligt domän, dock svarade majoriteten av de tillfrågade att de inte “håller med” 

alternativ svarade “neutralt” i frågan (Zang m.fl. 2013).    

 

Utifrån datainsamling som Zang m.fl (2013) samlade in kunde de konstatera att pedagogerna 

(oavsett kön) gav pojkar mer tanke och uppmärksamhet då resultatet visade att överlag får 

pojkar mer uppmärksamhet av sina pedagoger. Zang m.fl (2013) refererar till sitt första 

påstående om att pojkar är bättre än flickor i matematik och menar att detta är ett intryck, 

snarare än ett faktum, då pojkarna inte överträffade flickorna resultatmässigt. Denna 

genusbias som råder, är pedagogerna ibland inte medvetna om. 

 

5.2  Elevperspektiv 
	
En studie skriven av Foley (2015) som är utförd i England på en skola som är 

uppmärksammad för sina höga matematikresultat, är skillnaden mellan pojkarnas och 

flickornas resultat avsevärda. Syfte med Foleys (2015) studie var att undersöka varför den 

avsevärda skillnaden fanns mellan pojkarna och flickorna i skolan. Det var 14 elever (flickor) 

mellan 8 – 9 år som deltog i studien under 15 månader där Foley (2015) skulle mäta elevernas 

känslor kring matematiken utifrån olika praktiska uppgifter som eleverna fick utföra.  

 

Resultatet av Foleys (2015) datainsamling var att utifrån elevernas illustrationer fanns det 

mycket negativa känslor kopplat till matematiken. En av uppgifterna var att eleverna skulle 

illustrera sig själva i mitten av ett papper, för att sedan rita och / eller skriva deras känslor 

runtomkring på pappret om matematik. Exempelvis illustrerar eleverna sig själva i utsatta 

situationer, där de påpekar att de inte förstår någonting och att eleverna inte får någon hjälp. 

En elev illustrerat sig själv på en bänk, i regnet och ropar på hjälp. En annan arbetsuppgift var 

att eleverna skulle göra en tankekarta kring begreppet matematik, resultatet av uppgiften var 

att eleverna belyste väldigt mycket. Till exempel färdigheter att lära sig, reaktioner, 

ansträngningar, sociala sammanhang och känslor. Utifrån tankekartorna blir resultatet att 

flickorna inte blev lyssnade på, med de problem som de upplever kring matematiken (Foley, 

2015). 
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Lindberg, Linkersdörfer, Ehm, Hasselhorn och Lonnemann (2013) har utfört en studie i 

grundskolans första år, det vill säga årskurs ett samt årskurs två i Tyskland. Det var 81 elever 

som deltog i denna studie vars syfte var att granska genusskillnader i matematikresultat samt 

hur elevernas självbild reflekterar deras motivation. Metoden hos Lindberg m.fl. (2013) var 

att mäta elevernas matematikresultat med hjälp av ett standardtest som är vanligt 

förekommande i Tyskland. Standardtestet innehöll tal inom aritmetiken med uppgifter under 

10, till exempel 2+2. Den andra datainsamlingen gick ut på att mäta elevernas självbild, 

kopplat till genus. Eleverna fick värdera sina egna matematiska förmågor på en skala mellan 

1-7, där ett symboliserar ”mycket dåligt” och sju symboliserar ”mycket bra”. Om eleven 

svarade med höga värden, indikerade detta på en bra självbild.  

 

Resultatet av Lindbergs m.fl. (2013) datainsamling tyder på att alla elevers (oberoende av 

könstillhörighet) självbild inom matematikämnet minskar från årskurs ett till årskurs två. 

Dock försämrades flickornas självbild avsevärt mer, än hos pojkarna. Trots denna markanta 

minskning av flickornas självbild, påverkades inte deras matematikresultat. Vilket betyder att 

de matematiska prestationerna låg på en stabil nivå och inga könsskillnader förekom. 

   
 
I en stor studie utförd i Storbritannien av Dickerson, McIntosh och Valente (2015) hade 

forskarna i syfte undersöka hur genus är kopplat till matematiken. Studien är genomförd i 19 

afrikanska länder med 5000 klasser (i årskurs 2 och 5), 38 000 elever och 2125 skolor. I 

inledningen skrev Dickerson m.fl. (2015) att det finns två argument om varför det finns en 

skillnad i matematik mellan flickor och pojkar. Det första argumentet innebär det biologiska 

som innefattar att män har ett större inneboende intresse för rumsliga och numeriska förmågor. 

Dock är forskningen svag på denna punkt. Det andra argumentet handlar om det sociala och 

kulturella där föräldrar, pedagoger och samhället påverkar elever. Dickerson m.fl. (2015) 

utgick från elevers matematikresultat, observationer samt intervjuer där de ville mäta 

könsmässiga skillnader i matematikresultat samt känslor kring matematik. Vid olika 

matematiktester var skillnaden mellan pojkar och flickor densamma i årskurs 2 som i årskurs 

5. Studien visade att det saknas gemensam genetisk förklarning till varför pojkar blir bättre i 

matematik. De olika faktorerna varför det förekommer skillnader mellan pojkar och flickor är 

de sociala och kulturella, det vill säga förädlarnas, skolan och de regionala faktorerna. Det 

handlade om hur de olika könen blir motiverade i ämnet. Studien visade även att 
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undervisningen med kvinnliga pedagoger ökade flickornas resultat. Dickerson m.fl. (2015) 

avslutar med att nämna att flickor presterar sämre i matematik men i de rätta miljöerna 

skapade av pedagogerna förekom det ingen märkbar skillnad mellan könen. Slutligen menade 

författarna att skillnaden mellan könen och dess matematikprestationer påverkas av olika 

normer och stereotypa föreställningar.   

 

I Samuelsson och Samuelssons artikel från 2016 har 6758 svenska elever från 120 skolor 

deltagit. Dessa studenter går i årskurs nio och är ungefär 16 år gamla. Syftet var att studera 

könsskillnader i klassrumssituationer i matematikundervisningen samt koppla detta till 

elevernas prestationer inom ämnet.  

 

Metoden för datainsamlingen var att samla in matematikbetyg från eleverna samt att eleverna 

fick besvara en enkät med olika påstående, till exempel elevernas relation till matematik 

(Samuelsson och Samuelsson, 2016).  

 

Resultatet av datainsamlingen visade att pojkar kände sig mer involverade och motiverade av 

pedagogens upplägg på lektionen än vad flickorna upplevde. Samuelsson och Samuelsson 

(2016) menade även att det finns skillnader i hur pojkar och flickor uppfattar sin roll i 

klassrummet samt några skillnader i hur pojkar och flickor förhåller sig till matematiken. 

Pojkarna använde grupparbete som ett sätt att lära sig i större utsträckning än vad flickorna 

gjorde. Det visade likaså att pedagogerna involverade sig mer med pojkarna än med flickorna 

på matematiklektionerna. Resultatet av den insamlade datan visade även att pojkarna hade 

svårare att hantera höga krav än vad flickorna hade. Pojkarnas betyg i matematiken 

påverkades positivt av en stödjande miljö med tydliga mål och grupparbeten (Samuelsson & 

Samuelsson, 2016).        
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5.3 Resultatsammanställning  
	

I följande resultatsammanställning kommer vi sammanställa artiklarnas resultat utifrån våra 

två frågeställningar.  

 

5.3.1Vilka förhållningssätt har pedagoger i grundskolans tidiga år gällande genus inom 
matematikundervisning? 

	
Amador (2018) menar att pedagoger som inte planerade sina lektioner explicit grundat på 

elevernas kön gjorde inga märkbara könsskillnader. Dock förekom det i studien att 

pedagogers förhållningssätt ibland kunde leda till stereotypa könsmässiga kopplingar. 

Pedagoger vid katederundervisning gjorde stereotypa kopplingar till bland annat kvinnliga 

och manligt namn och yrken. Till exempel om en elev heter Kalle kopplas han ihop med ett 

stereotypt manligt yrke. Ett annat förhållningssätt som pedagogerna visade är utifrån 

Dickerson m.fl. (2015) att skapa goda lärmiljöer då studien visade att goda lärmiljöer inte 

uppmuntrar till de stereotypa normerna. Även Samuelsson och Samuelsson (2016) 

poängterade vikten av att pedagoger har ett förhållningssätt där de skapar en stödjande miljö 

med tydliga mål, då det påverkar eleverna positivt. Det framkommer i Samuelsson och 

Samuelssons (2015) resultat att pedagogernas förhållningssätt och upplägg av 

matematiklektioner leder till att pojkar blir mer involverade.   

 

Tabuk (2018) framhåller att pedagoger av det manliga könet hade en mer positiv inställning 

till att undervisa i matematik än vad pedagoger av det kvinnliga könet hade. Elevernas 

fysiska, psykiska och sociala utveckling hade pedagogen en stor påverkan på. Även 

Tiedemann (2002) menade att pedagogens förhållningssätt till stereotypa könsmönster inom 

matematiken hade en stor påverkan på eleverna. Pedagogerna ansåg utifrån 13 

frågor/påståenden att pojkarna besatt en högre förmåga inom matematiken än vad flickorna 

hade. Tiedeman (2002) skrev att pedagoger som har ett förhållningssätt som stödjer 

könsrollsstereotyper gav mer uppmuntran till pojkarna än till flickorna. Pedagoger som hade 

förhållningssättet att inte reflektera över könsroller gjorde ingen signifikant skillnad mellan 

könen och eleverna presterade på en mer jämn nivå. 

 

Avslutningsvis visade Zangs m.fl. (2013) studie att överlag har pedagoger ett 

förhållningssätt där de ansåg att flickor presterade sämre i matematik än vad pojkar gjorde. 

Pedagogerna ansåg även att flickor hade ett mer sviktande intresse för matematiken än vad 
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pojkarna hade. Vid påståendet om flickor hade ett sämre självförtroende än vad pojkar hade 

svarade pedagogerna att fallet är sådant. Zangs m.fl. (2013) menar även att det finns 

pedagoger som ansåg att matematik är ett manligt domän. Pedagogerna gav flickor mindre 

uppmärksamhet än vad de gav pojkarna.  

 

5.3.2 Vilka positiva och/eller negativa effekter kan pedagogers förhållningssätt få hos 
eleverna och hur bör pedagoger förhålla sig för att motverka effekterna och uppnå en 
likvärdig undervisning? 
 

Dickersonns m.fl. (2015) menar att undervisning med kvinnliga pedagoger i matematikämnet 

ökar flickornas resultat. Beroende på pedagogens förmåga att skapa en god lärmiljö blir 

effekterna hos eleverna goda då det inte förekommer någon signifikant skillnad mellan könen. 

Dickersonn m.fl. (2015) menar även att orsakerna till att det finns skillnader mellan flickor 

och pojkar är det sociala och kulturella faktorerna, till exempel föräldrarnas och skolans 

inflytande. Utifrån Foleys (2015) studie beskriver de intervjuade eleverna (flickor) negativa 

känslor om matematiken. Eleverna menar att de inte blev lyssnade på och flickorna upplevde 

att de inte fick hjälp, vilket är en effekt av pedagogens förhållningssätt. Samuelsson och 

Samuelsson (2016) visade i sin studie att flickorna inte upplevde sig lika involverade och 

motiverade av pedagogens upplägg vid matematiklektionerna än vad pojkarna upplevde. En 

annan effekt är att eleverna får olika roller i klassrummet på grund av pedagogernas 

förhållningssätt. En effekt handlar om att pojkarnas betyg påverkas positivt av grupparbeten 

samt negativt av höga krav från pedagogen.  

 

En annan effekt av pedagogernas förhållningssätt som Lindberg m.fl. (2013) framställde var 

att alla elevers självbild minskade inom matematiken från årskurs 1 till årskurs 2. Pojkarnas 

självbild var dock bättre än självbilden bland flickornas då deras självbild minskade påtagligt. 

Lindberg m.fl. (2013) påvisade att trots den markanta minskningen av självbilden påverkades 

inte matematikresultatet.   

 

Palmer (2009) kom fram till efter sin 10- veckors kurs att om pedagoger förhåller sig till sin 

medvetenhet om sina egna komplexa processer av matematik kan de utveckla matematik hos 

de yngre eleverna.  
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6. Diskussion 
	
I detta avsnitt kommer de artiklar som behandlats i resultatdelen att diskuteras. Dessa artiklar 

kommer att diskuteras i relation till varandra och litteraturen. Vi har valt att strukturera upp 

och diskutera utifrån teman som vi har kunnat urskilja från resultatet, vilket har blivit 

underrubriker i diskussionsdelen.  

 

6.1 Matematik, en genusfråga? 
 

De artiklar som har utgått från pedagogens perspektiv visade att pedagoger tänkte olika 

gällande genus inom matematikundervisning. Vilket betyder enligt Mulinari m.fl. (2003) hur 

kvinnor och män, kvinnligt och manligt beteende, utgör två olika typer av individer. Dels 

beskrivs pedagoger som oavsiktligt gjorde stereotypa genuskopplingar i sin undervisning. 

Detta påvisas i Amadors (2018) studie där bland annat Ms Ames och Ms Carson gjorde 

könsskillnader oavsiktligt. Båda pedagogerna hade en omedveten genusbias då de regelbundet 

förknippade kön samt yrken med vad som anses manligt respektive kvinnligt. Även Zang m.fl. 

(2018) menar att i vissa fall råder en genusbias som omedvetet kan leda till olika 

förutsättningar i klassrummet beroende på kön. Den genusbias vi har sett i dessa artiklar var 

att pedagoger upprätthåller stereotypa könsskillnader i sin undervisning. Detta resonemang 

styrker Woolfolk och Karlberg (2015) då de menar att pedagoger behandlar flickor och pojkar 

olika i klassrummet utifrån de biologiska könen. Följaktningsvis menar Amador (2018) 

utifrån observationer samt intervjuer att det finns pedagoger som inte gör skillnad på kön utan 

ser sin klass som en helhet och gör därmed inga stereotypa kopplingar. Woolfolk och 

Karlberg (2015) redogör för att könsroller är de förväntningar på hur en flicka och en pojke 

ska uppträda beroende på vilket biologiskt kön individen föds med. Tabuk (2018) menar även 

i sin studie att det förekom olika förhållningssätt till genus hos pedagoger inom 

matematikämnet. Manliga pedagoger hade i större utsträckning ett mer positivt 

förhållningssätt gentemot att undervisa i matematik än vad kvinnliga pedagoger hade.  

 

Hur kommer det sig att de manliga pedagogerna i större utsträckning hade ett mer positivt 

förhållningssätt? Varför hade inte de kvinnliga pedagogerna denna syn? Det handlar enligt oss 

om att matematiken anses vara ett manlig domän, vilket framkommer ibland annat Zangs m.fl. 

(2013) studie. Enligt oss kan detta innebära att manliga pedagoger har påverkats av de 

stereotypa normerna som innebär att det manliga könet ska ha ett större intresse för 
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matematiken. Dessa stereotypa normer kan eventuellt ha uppkommit hos de manliga 

pedagogerna redan i deras tidiga skolår. Vilket kan leda till att de manliga pedagogerna hade 

ett mer positivt förhållningssätt till matematikundervisningen jämfört med de kvinnliga 

pedagogerna. Detta förhållningssätt som pedagoger har till matematikundervisningen kan 

enligt oss bero på om en elev har en kvinnlig respektive manlig pedagog och kan enligt oss 

leda till olika effekter. Bland annat menar Dickersonns m.fl. (2015) att undervisning med 

kvinnliga pedagoger i matematikämnet ökar flickornas resultat. Detta tyder enligt oss på att 

flickor med kvinnliga matematikpedagoger ges en positiv effekt, vilket enligt oss kan öka 

flickornas självbild, motivation och självförtroende. Dock anser vi att detta kan vara 

problematiskt då elevernas ska känna motivation, uppnå en positiv självkänsla och självbild 

oavsett pedagogens biologiska kön. Detta styrker Woolfolk och Karlberg (2015) då de menar 

att alla pedagoger ska sträva efter att anpassa matematikundervisningen för att alla elever ska 

bli motiverade. 

 

En Amerikansk studie som Woolfolk och Karlberg (2015) har påvisat är att från förskoleklass 

upp till universitet får flickor 1800 färre timmar av undervisning och uppmärksamhet än vad 

killar får. Utifrån Foleys (2015) studie hade flickorna en negativ känsla när det kommer till 

matematik. Flickorna upplevde att de inte fick någon hjälp med sina känslor kring 

matematiken eller fick sin röst hörd. Detta kan således vara en faktor till varför kvinnliga 

pedagoger hade en sämre inställning till att lära ut i matematik. Alltså kan detta handla om att 

flickor har kvar den negativa känslan till matematiken som de fick under sin uppväxt. Vidare 

kan vi se utifrån föregående resonemang att manliga pedagoger hade större förutsättningar att 

finna matematik intressant. Detta då Woolfolk och Karlberg (2015) menar att pojkar får 

överlag fler timmar i uppmärksamhet samt undervisning.  

 

Utifrån ovanstående resonemang kan vi anta att en pedagogs förhållningssätt bör utgå från en 

undervisning där alla elever blir sedda och hörda oavsett kön. Vilket kan kopplas till vårt 

teoretiska perspektiv som vi har i beaktning, det vill säga det kritiska/relationella perspektivet. 

Vilket utgår från att elever ska bli sedda, alla elever ska inkluderas och alla elever har ett lika 

värde (Nilholm 2008). Alltså ska en pedagog enligt oss inte bli styrd av de stereotypa 

föreställningar som finns kring genus utan se individens enskilda behov. Vi vill tillägga att 

pedagogen ska sträva efter att inte lägga någon värdering i vilket kön en elev definierar sig 

som. För att pedagoger ska ha ett förhållningssätt där alla elever oavsett kön ska känna sig 

involverade i matematikundervisningen är det enligt oss en förutsättning för pedagogen att 
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inneha ett positivt förhållningssätt till matematiken. Palmer (2009) menar att om pedagoger 

har en medvetenhet om sin egen uppfattning om matematik kan detta leda till att pedagoger 

utvecklar goda matematiska kunskaper hos de yngre eleverna. Palmers (2009) 10 - veckors 

kurs hade en positiv inverkan där hela 90% av lärarutbildningsstudenterna utvecklade ett 

positivt synsätt till ämnet. Majoriteten av studenterna hade efter denna kurs en bättre 

självkänsla till att själva undervisa i matematik. Då kursen hade dessa positiva resultat menar 

vi att en den skulle kunna vara ett alternativ att låta pedagoger genomgå under sin utbildning. 

Där lärarstudenter får en möjlighet att bland annat lära sig att skapa en stödjande lärmiljö. 

Vilket Samuelsson och Samuelsson (2016) poängterar som en viktig del.   

 

6.2 Hur påverkas flickor och pojkar av lärmiljön i matematikundervisningen? 
 

Samuelsson och Samuelsson (2016) skriver som ovan om vikten av en stödjande lärmiljö och 

hur den påverkar elever beroende på kön. Dickersson m.fl. (2015) stödjer Samuelsson och 

Samuelsson (2016) i deras resonemang om lärmiljön. Dickersson m.fl. (2015) menar att i de 

rätta miljöerna skapade av pedagogerna förekommer det ingen märkbar skillnad mellan könen. 

Samuelsson och Samuelsson (2016) kommer fram till att pojkarna känner en större motivation 

samt att de upplever ett större inflytande i pedagogens lektionsupplägg och därmed bidrar det 

till att flickor och pojkar får olika roller i klassrummet, så kallade könsroller. Även Zangs m.fl. 

(2013) resultat tyder på att pedagoger ger mer uppmärksamhet till de manliga eleverna. Som 

synes anser vi att det är av stor vikt att pedagoger skapar en god lärmiljö. Detta då eleverna 

får positiva effekter av en god lärmiljö. Därav anser vi att det är av stor betydelse och att 

pedagoger bör ha ett förhållningssätt där de skapar förutsättningar för en god lärmiljö för alla 

elever oavsett kön. Specialpedagogiska skolmyndigheten (2017) stödjer resonemanget ovan 

då de menar att det krävs att pedagoger skapar en god värdegrund och attityd i klassrummet. 

Effekterna av en positiv lärmiljö är att eleverna får tillfälle att vara delaktig i både sociala 

sammanhang och i sin undervisning. 

 

I följd av ovanstående resonemang kan vi dra slutsatsen att pojkar överlag ges mer utrymme 

och tanke i pedagogens undervisning. Detta kan även Woolfolk och Karlberg (2015) intyga, 

då en Amerikansk studie visar på att pojkar får 1800 fler timmar i undervisning samt 

uppmärksamhet än flickor får, från förskoleklass till universitet. Även Lahelma och Öhrn 

(2017) menar att flickor genom åren har varit i skymundan och fått mindre uppmärksamhet av 

pedagogerna. Pojkarna har en bättre relation till sina pedagoger och mer inverkan på  
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pedagogens undervisning och har haft en större påverkan i hur undervisningen kan utföras. 

Vidare blir det tydligt att effekterna av lärmiljö kan vara både positiv och negativ för både 

könen. Detta då Samuelsson och Samuelsson (2016) menar att pojkar inte gynnas av 

exempelvis höga krav samt att flickor inte gynnas av grupparbete, vilket pojkar tycks göra. 

Slutligen kan vi dra slutsatsen att det är till vikt att alla pedagoger, oavsett kön, bygger upp en 

lärmiljö där alla elever känner sig involverade och motiverade.   

 

6.3 Hur påverkar de stereotypa normerna elevens välmående?  
    

Överlag tror pedagoger att pojkar har en högre motivation, en bättre självbild och besitter 

högre kunskaper än flickor.  Detta styrker bland annat Tidemann (2002) och Zang m.fl. (2013) 

där de menade att pedagoger uppfattar pojkar bättre än flickor på olika sätt. Bland annat 

menade Tidemann (2002) att pedagogen ansåg att pojkar besitter en högre matematisk 

kunskap än vad flickorna besitter. Lindberg m.fl. (2013) visar dock motsatsen då de i sin 

studie inte har hittat någon signifikant resultatmässig skillnad inom matematiken i årkurs två. 

Självbilden hos alla elever, speciellt hos flickorna minskade avsevärt från årskurs ett till 

årkurs två till skillnad från pojkarna vars självbild minskade marginellt. Zang m.fl. (2013) 

beskrev i sitt resultat att pedagoger hade en uppfattning om att pojkar hade ett större intresse 

för matematikämnet än vad flickor hade. Zang m.fl. (2013) påvisade även att pedagoger 

trodde att pojkar hade ett större intresse för matematiken. Frågan som kan ställas är hur det 

kommer sig att pedagoger har denna uppfattning om att flickorna upplever dessa känslor trots 

att det inte finns signifikant resultatmässig skillnad? Vi anser att det är bra att pedagoger har 

en kunskap om vad forskning visar gällande flickors inställning till matematik. Om en 

pedagog har denna kunskap kan det bidra till en större förståelse för de rådande stereotypa 

normerna samt att pedagogerna kan motverka problemet. Detta då Woolfolk och Karlberg 

(2015) menade att forskare har kommit fram till att flickor och pojkar behandlas på olika sätt 

utifrån deras biologiska kön.    

 

Som vi såg i ovanstående avsnitt uppstår det många olika föreställningar hos pedagoger om 

att pojkar överträffar flickor i matematikämnet. Som följd av dessa föreställningar kan vi 

uppmärksamma olika effekter hos eleverna. En stor effekt som studierna visar är en försämrad 

självbild hos eleverna, speciellt självbilden hos flickorna. Woolfolk och Karlberg (2015) 

menar att självbild innebär hur en individ upplever sig vara. Amador (2018) skriver att en 

flickas självbild är sämre än hos pojkarna redan vid 9 års ålders inom matematik. Vi kan, med 
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hänsyn till detta, konstatera att en pedagogs förhållningssätt kan vara en faktor när det 

kommer till flickors dåliga självbild. Å andra sidan menade Dickersons m.fl. (2015) att 

flickors försämrade självbild istället kan handla om andra faktorer som innebar sociala och 

kulturella faktorer, så som individens omgivning. Utifrån detta kan vi se att självbild är en 

viktig del när det kommer till att eleverna har en bra inställning till matematiken. Lindberg 

m.fl (2013) syfte med sin studie var att undersöka hur elevernas självbild kan reflektera deras 

motivation. Lindberg m.fl (2013) kom fram till att elevernas självbild minskade, specifikt 

flickornas. Utifrån studien kan vi anta att elevers självbild kan i viss mån kopplas ihop med 

motivation. Det finns enligt Wong (2000) två inriktningar av motivation, inre motivation samt 

yttre motivation. Det är viktigt att pedagogen stärker både den inre och yttre motivationen. 

Dock är det enligt Woolfolk och Karlberg (2015) svårt för pedagoger att veta när eleverna 

känner de olika typerna av motivationer. Det är då således viktigt att pedagoger alltid har i 

åtanke att utveckla och inspirera den inre motivationen, detta då den inre motivationen syftar 

till elevens intresse och nyfikenhet. Det är denna motivation som pedagoger främst bör ha i 

åtanke, då den yttre motivationen syftar till att göra en specifik uppgift, för att vidare uppnå 

ett tillfredställande resultat. Till exempel ett prov.  

 

Följaktligen kan vi med ovanstående resonemang se att det är till en stor vikt att pedagoger 

har ett förhållningssätt där de stärker alla elevers motivation, både den yttre samt den inre. 

Gör pedagogerna detta, kommer elevernas självbild att stärkas och således stärks elevernas 

självförtroende samt självkänsla. Därmed skapas ett bra välmående hos eleverna.    
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7. Avslutning  
	
I denna systematiska litteraturstudie har det granskats vetenskapliga artiklar som sedan har 

sammanställts och diskuterats utifrån våra två frågeställningar. Konsumtionsarbetet har 

behandlat genus i matematiken i grundskolans tidiga år.  

 

” Den första känsla jag får av ordet matematik är bara en stor klump i magen, ett tråkigt ämne 

som inte gett mig någon glädje utan bara oro och stress” (Skolverket, 2018, s. 1).  Som två 

kommande grundskolelärare får vi en klump i magen av detta citat, dels för att vi själva har 

haft denna känsla men även att den första frågeställningen om hur pedagoger förhåller sig 

idag bekräftar att det är många elever som upplever denna känsla. Att det finns pedagoger 

som menar att matematiken är ett manligt domän och som framhäver pojkar som bättre än 

flickor är skrämmande, detta då skolan ska vara en plats för alla elever, oavsett kön. Det ska 

alltså vara en likvärdig utbildning för alla. Vi har under detta konsumtionsarbetet tagit del av 

forskning att pedagogers förhållningssätt har en stor påverkan på eleverna och effekterna hos 

dessa, speciellt hos flickorna, är negativa. Då både deras motivation, självbild, självkänsla och 

självförtroende blir lidande.  

 

Det är av stor vikt att pedagoger redan vid grundskolans första år är medvetna om 

problematiken och försöker jobba emot denna norm istället för att hålla fast vid normen. Vi 

har sett i Samuelsson och Samuelssons (2016) studie att de känslor som eleverna besitter i de 

tidiga åren består även i slutet av grundskolan. Därav är det av stor vikt att alla pedagoger är 

normbrytande redan från förskolan.   

 

Avslutningsvis tror och hoppas vi, att med denna systematiska litteraturstudie har vi 

införskaffat mer kunskap om hur vi som framtida pedagoger ska förhålla oss för att inte skapa 

de negativa effekterna hos eleverna. Det är viktigt att alla pedagoger, oavsett definition av kön, 

skapar en god lärmiljö där alla elever ska bli sedda. Alla elever ska bli inkluderade då skolan 

ska vara en plats för alla där alla har ett lika värde, oavsett könstillhörighet, etnicitet, sexuell 

läggning och funktionsvariation.     

 

7.1 Vidare forskning   
	
Utifrån detta konsumtionsarbete finns det stora möjligheter till vidare forskning, då det finns 

en stor problematik att genus är en signifikant del i matematikundervisningen. Vilket vi som 
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kommande pedagoger kan vara med att påverka till något mer positivt. Förslag till vidare 

forskning kan vara att granska genus i matematikläroböckerna och hur det påverkar eleverna. 

Det kan exempelvis undersökas huruvida flickor och pojkar framställs i olika matematiska 

läromedel. En annan möjlighet till vidare forskning kan vara att undersöka om en mer 

varierad undervisning kan bidra till ett större intresse för matematikämnet för båda könen. 

Under vårt arbete har det framgått att flickors självbild, självförtroende samt självuppfattning 

minskar i matematikämnet ju äldre de blir. Ett intressant forskningsområde för vårt 

kommande produktionsarbete är att undersöka vad som händer med elevernas motivation och 

självbild i relation till deras matematikresultat från årskurs 1 till årskurs 2.   
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