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Sammanfattning
Abstract
Mitt syfte med det här arbetet har varit att ta reda på vad flickor och pojkar tänker om matematik. Mina
frågeställningar har varit: Hur tänker flickor och pojkar om matematik? Hur kan läraren genom sin
undervisning göra matematiken intressant och begriplig för både flickor och pojkar? För att söka svar på mina
frågeställningar har jag valt att använda mig av litteraturstudier och empiriska studier.
Arbetet består först av en litteraturgenomgång, där jag tittat på vad tidigare forskning säger om flickors och
pojkars tankar om matematik. Efter litteraturgenomgången kommer den empiriska delen, där resultatet från
min enkätundersökning med 76 elever, och resultatet från min intervjuundersökning med 10 elever ingår.
Flickornas och pojkarnas uppfattningar och tankar om matematiken från min undersökning stämmer i mångt
och mycket överens med resultat från tidigare forskning. I min undersökning har jag kommit fram till att
eleverna har ett emotionellt förhållningssätt till matematiken, och så ser de matematiken som ett skolämne.
Det är viktigt med variation i undervisningen och att eleverna känner att de lär sig något. Nästan alla eleverna
är överens om att matematik är ett viktigt ämne, men många har svårt att svara på varför. I min undersökning
har jag tittat på likheter och skillnader mellan flickorna och pojkarna. Den största skillnaden jag hittat, är att
pojkarna självvärderar sig högre än flickorna på matematiken.
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Sammanfattning
Mitt syfte med det här arbetet har varit att ta reda på vad flickor och pojkar tänker om
matematik. Mina frågeställningar har varit: Hur tänker flickor och pojkar om matematik?
Hur kan läraren genom sin undervisning göra matematiken intressant och begriplig för både
flickor och pojkar? För att söka svar på mina frågeställningar har jag valt att använda mig
av litteraturstudier och empiriska studier.

Arbetet består först av en litteraturgenomgång, där jag tittat på vad tidigare forskning säger
om flickors och pojkars tankar om matematik. Efter litteraturgenomgången kommer den
empiriska delen, där resultatet från min enkätundersökning med 76 elever, och resultatet
från min intervjuundersökning med 10 elever ingår.

Flickornas och pojkarnas uppfattningar och tankar om matematiken från min undersökning
stämmer i mångt och mycket överens med resultat från tidigare forskning. I min
undersökning har jag kommit fram till att eleverna har ett emotionellt förhållningssätt till
matematiken, och så ser de matematiken som ett skolämne. Det är viktigt med variation i
undervisningen och att eleverna känner att de lär sig något. Nästan alla eleverna är överens
om att matematik är ett viktigt ämne, men många har svårt att svara på varför. I min
undersökning har jag tittat på likheter och skillnader mellan flickorna och pojkarna. Den
största skillnaden jag hittat, är att pojkarna självvärderar sig högre än flickorna på
matematiken.
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Inledning

Bakgrund

När jag var på praktik på högstadiet i början av min utbildning började jag fundera på
varför det var så många elever som var negativt inställda till matematiken. Varför det var så
många som uppfattade den som både svår och tråkig? När jag undervisade en klass i år 8,
var det en tjej som frågade mig ungefär så här; ”Varför måste jag lära mig det här, jag ska
bli dansare och när kommer jag då att använda mig av det här?” Jag hade jättesvårt att ge
henne något bra svar på frågan, något svar som verkligen kunde motivera henne.

Som lärare kan det vara svårt att motivera omotiverade elever, men om man som lärare får
en inblick i hur eleverna tänker och varför de är så omotiverade kan det bli lättare att hjälpa
dem. För mig som blivande matematiklärare känns det vikigt att jag kan motivera eleverna
och få dem att känna glädje och lust inför matematik.

I Lpo 94 framhålls att undervisningen skall anpassas till varje elev:

Undervisningen skall anpassas till varje elevs förutsättningar och
behov. Den skall med utgångspunkt i elevernas bakgrund, tidigare
erfarenheter, språk och kunskaper främja elevernas fortsatta lärande
och kunskapsutveckling. (s.6)

Skolans uppdrag är att främja lärande där individen stimuleras att
inhämta kunskaper. (s.7)

I kursplanen för matematik understryks vikten av att eleven utvecklar intresset för
matematik:

Skolan skall i sin undervisning i matematik sträva efter att eleven

-utvecklar intresse för matematik samt tilltro till det egna tänkandet och
den egna förmågan att lära sig matematik och att använda matematik i
olika situationer.

I undervisningen ska eleverna få möjlighet att vidga och fördjupa de kunskaper de bär med
sig till skolan. Därför är det är viktigt att utgå från elevernas behov, förutsättningar,
erfarenheter och tänkande när man som lärare lägger upp sin undervisning. Vad tänker
eleverna om matematik och vad är matematiken för dem? Genom att ta reda på vad de har
för uppfattningar och tankar kan vi lättare hjälpa dem.

Under pedagogiskt arbete, block 3, läste jag om genusperspektivet i skolan och skrev ett
arbete om elevers tankar om genus. Många undersökningar tyder på att flickors och pojkars
förutsättningar och villkor i skolan är olika. Att flickorna och pojkarna bemöts olika och att
de kan uppleva samma undervisningssituation olika. Därför känns det viktigt för mig som
blivande lärare att jag får en inblick i hur flickor och pojkar tänker.
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Syfte

Mitt syfte med detta arbete är att få kunskap om och djupare förståelse för hur flickor och
pojkar tänker och ser på matematiken, så att jag som blivande matematiklärare kan
motivera och hjälpa så många elever som möjligt. I och med att matematik är ett av tre
kärnämnen och därmed ett av de ämnen som eleverna måste ha godkänt i för att komma in
på gymnasiet, så känns det särskilt viktigt att jag som 1-7 lärare kan ge mina elever en bra
start i matematikens värld.

Problemformulering

• Hur tänker flickor och pojkar om matematik?
• Hur kan läraren genom sin undervisning göra matematiken intressant och begriplig

för både flickor och pojkar?

För att söka svar på mina frågeställningar har jag läst en hel del litteratur om flickor, pojkar
och matematik. Sedan har jag utfört egna studier i form av en enkätundersökning och en
intervjuundersökning i år 6. I den här C-uppsatsen kommer först litteraturstudien, sedan
den empiriska studien och sist en jämförelse mellan litteraturen och min undersökning.
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Litteraturstudie

Mot bakgrund av mina frågeställningar har jag läst litteratur som handlar om forskning
kring flickor, pojkar och matematik. Jag började med att läsa Elisabeth Öhrns bok
Könsmönster i förändring för att få en inblick i flickors och pojkars förhållningssätt och
villkor i skolan. I den fick jag flera idéer och boktips att gå vidare med. I min litteratur-
studie ville jag söka svar på vad tidigare forskning säger om flickors och pojkars tankar och
värderingar om matematik, hur flickor och pojkar agerar och presterar i matematiken och
hur samhället styr elevernas tankar och värderingar. Detta för att sedan kunna jämföra min
egen undersökning om vad flickor och pojkar tänker om matematik med resultat från
tidigare forskning.

I litteraturstudien kommer jag att beskriva matematikens betydelse, vad matematik är för
elever, flickors och pojkars prestationer och självvärderingar i matematiken och skolans
värderingar.

Matematikens betydelse

Matematik är ett av skolans viktigaste ämnen. Det framgår bland annat genom att
matematik i alla tider har intagit en central plats i skolans undervisning och alltid tilldelats
ett stort antal undervisningstimmar. Idag är det, efter svenskan, det ämne som har flest
garanterade undervisningstimmar i grundskolan, och i år 5 och 9 ges det ut nationella prov i
ämnet. Matematik är ett av de ämnen som eleven måste ha godkänt betyg i för att få
påbörja ett nationellt gymnasieprogram efter grundskolan. Reuterberg och Svensson (2000)
skriver att grundläggande kunskaper i matematik är ytterst viktiga för individens möjlig-
heter att fungera i vardagslivet.

Vad är matematik för elever?

Sandahl (1997) har låtit 150 studenter vid grundskollärarutbildningen 1-7, varje år, mellan
åren 1988 – 1994, intervjua 6-8 elever i grundskolan, från andra till nionde skolåret. Det
blir totalt ca 7000 elever. Eleverna har fått besvara frågorna Vad är matematik? och Varför
har man matematik i skolan? Den första frågan har karaktären av en definition och den
andra speglar elevernas uppfattningar om ämnets roll och om avsikten med matematik.

Vad är matematik?

När eleverna i Sandahls (1997) undersökning, fick första frågan blev de förvånade över hur
den ställdes. De hade aldrig tidigare fått den frågan under sin skoltid. De kände sig osäkra
på om de uppfattat frågan rätt och nästan alla upprepade den, frågande. Men efter att ha
funderat en stund över vad matematik är, började de flesta eleverna kommentera vad de
tyckte om matematik. Många hade ett emotionellt förhållningssätt till ämnet.
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SKOLÅR
2-3 4-6 7-9
LÄTT
SVÅRT
ROLIGT
TRÅKIGT
-
-
-

-
-
ROLIGT
TRÅKIGT
KLURIGT
OBEGRIPLIGT
-

-
SVÅRT
ROLIGT
TRÅKIGT
KLURIGT
-
JOBBIGT

Elevernas emotionella förhållningssätt till skolmatematiken.
(Sandahl, A. 1997, s.50)

I figuren ovan framträder en gemensam uppfattning från alla åldrar, att skolmatematiken i
grundskolan antingen är rolig eller tråkig.

Gemensamt för alla åldersgrupper i början och slutet, men inte i mitten,
av grundskolan är att eleverna tycker att matematik är svårt och / eller
roligt. Däremot är det bara i de tidiga åldrarna som elever uppfattar
matematik som lätt. Den uppfattningen kommer inte tillbaka under
resten av grundskolan. … De elever som anger matematik som tråkig
förtydligar detta med: ”Det är jättetrist.” ”Usch,..man vet precis hur det
är.” Flera av dessa elever hör till den grupp som upplever matematiken
som ”något som alla måste göra”. Även eleverna under skolåren 4-9
tycker att skolmatematiken är trist och tjatig. ”De´ä´så tjatigt att bara
göra samma sak jämt.” (Sandahl,A.1997, s.51)

Elever som från början inte förstår vad matematik går ut på, anser den som svår, senare
som obegriplig. För de äldre elever som fortfarande inte förstår vad det går ut på har
tröttnat och ser matematiken som jobbig. Flera elever från Sandahls (1997) undersökning,
nämner att momenten i matematiken ständigt upprepas och det upplever de som tjatigt.
Många läromedel är uppbyggda så att man inleder ett nytt moment med repetition av
tidigare genomgångna delar av samma moment. Om man inte förstod vid det tidigare
tillfället blir det omöjligt att begripa de nya delarna i ett begreppsmönster som redan finns
strukturerat i läromedlet.

När eleverna uttryckt av matematik är kategoriserade Sandahl (1997) elevsvaren i olika
kategorier. Emotionellt förhållningssätt, intern användbarhet, självändamål och kontext-
bundet.

UPPFATTNINGAR Innehållsaspekter
EMOTIONELLT
FÖRHÅLLNINGSSÄTT

tråkigt
roligt
trist
klurigt
något obegripligt

INTERN ANVÄNDBARHET siffror
SJÄLVÄNDAMÅL när man räknar

matteboken
plus, minus, gånger, delat med

KONTEXTBUNDET när man handlar
problemlösning

Elevernas uppfattningar av matematik, skolår 4-6.
(efter Sandahl, A. 1997, s.55)
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I den interna användbarheten pratade eleverna i år 4-6, i Sandahls (1997) undersökning, om
siffror. I skolmatematiken i grundskolan har eleverna alltid tränat färdigheter inom de fyra
räknesätten. Detta för att sedan skaffa sig djupare kunskaper inom olika områden i mate-
matiken. Exempelvis geometri, algebra, statistik m.m. I självändamålet beskrev eleverna
vad de gör på matematiken och det handlade om situationer hämtade från klassrummet. I
kontextbundenheten visade eleverna olika sammanhang där man använder matematiken.
Mycket handlade om pengar och när man går och handlar. Många ansåg att matematiken är
problemlösning och det verkade som eleverna från grundskolans mitt och uppåt är mer
medvetna om matematiken i en kontext.

Varför har man matematik i skolan?

När eleverna i Sandahls (1997) undersökning, fick frågan om varför man har matematik i
skolan, förekom samma kategorier i svaren, som på den första frågan, nämligen emotionellt
förhållningssätt, användbarhet, självändamål och kontextbundenhet.

När eleverna svarade på frågan så var det många som snabbt gav sin uppfattning. Eleverna
ville i olika uppfattningar betona varför man har matematik i skolan. Många menade att
matematik är ett viktigt ämne och för att förstärka det kom ofta någon extra kommentar om
hur viktig matematiken är.

Matematiken har olika funktioner för olika människor. … Det är i
vardagen som eleverna skall kunna hantera matematiken och använda
den. Matematiken skall ses som en viktig kunskap inför fortsatta
utbildningar. (Sandahl, A. 1997, s.57)

UPPFATTNINGAR Innehållsaspekter
EMOTIONELLT
FÖRHÅLLNINGSSÄTT

det är viktigt
alla måste kunna det

INTERN ANVÄNDBARHET för att inte bli lurad
KONTEXTBUNDET för att få jobb

det är viktigt för framtiden
bra att kunna då man handlar

”Varför har man matematik i skolan?”, skolår 4-6.
(efter Sandahl, A. 1997, s.60)

För eleverna upp till det sjätte skolåret hade matematiken en kontrollerande roll. De
betonade att det är viktigt att kunna matematik, så att ”man inte blir lurad” och ”för att inte
bli lurad när man handlar”. Det fanns också elever i år 4-6 som uttryckte att det är ”bra att
kunna när man handlar”. För dem var matematiken mer ett redskap för planering och
utförande men den hade även en kontrollerande roll.

Matematik har alltid haft en hög status i samhället, och det har alltid betraktats som ett
viktigt ämne. Dessa värderingar avspeglas i elevsvaren i Sandahls (1997) undersökning.
Det har länge varit så att de elever som är duktiga på matematik har haft förväntningar på
sig att söka till naturvetenskapliga program på gymnasiet, som har ansetts som svårare än
andra.
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Matematik – ett viktigt ämne

I skolan är det läraren som är den naturliga länken mellan eleverna och matematiken, och i
klassrummet förverkligar läraren skolmatematiken tillsammans med sina elever. Utanför
skolan är det troligtvis elevernas föräldrar som förklarar för eleverna varför matematiken är
ett viktigt ämne. De elever som upplever matematiken som svår eller tråkig ifrågasätter
ämnets plats på schemat, medan de elever som istället ser matematiken som rolig och som
känner sig duktiga, inte ifrågasätter ämnet. Bjerneby Häll (2002) menar att det är lika
viktigt för alla elever att de har en lärare som kan argumentera för matematik som
skolämne och som kan förklara på vilket sätt och i vilka sammanhang kunskap i matematik
är värdefull.

Om betydelsen av matematik i samhället och vanliga människors liv är
osynlig för individen, varför då lära sig matematik, särskilt som det kan
innebära stor möda? De flesta elever vet att ´samhället´ betraktar
matematik som viktigt – även om de inte kan förstå varför. Eleverna
ställs som individer inför ett dilemma som kan påverka motiven för att
lära sig matematik. (Bjernby Häll, M. 2002, s.12)

Enligt Skolverkets rapport nr 15, så anser så gott som alla elever i år 9, att matematik är ett
viktigt ämne och ungefär hälften av dem att det är ett roligt ämne. Jämfört med de övriga
ämnena anser också de flesta eleverna att det är det nyttigaste ämnet i skolan.

I rapporten har eleverna i år 9, ställts inför frågan om vad som är viktigt att kunna i
matematiken när de slutar grundskolan. De har haft möjligheten att ge egna svar och det är
knappt 9000 elever som har tillfrågats. Några av eleverna har nämnt upp till tio områden,
som de anser är viktigt att kunna. De flesta har angett ett par, tre områden. Hälften av
eleverna har i mer allmänna ord skrivit vad som är viktigt. Flertalet elever har angett olika
moment. Cirka hälften av eleverna har angett de fyra räknesätten som viktiga att kunna, en
tredjedel har angett procent, en fjärdedel geometri, en femtedel ekvationer och var tionde
har angett multiplikationstabellen som viktig att kunna.

Eleverna har också fått fylla i en enkät där de har fått ta ställning till olika påståenden kring
deras syn på undervisningen i matematik. De fyra första påståendena handlar om uppgifter
och prov och de flesta eleverna tycker att det är bra med prov och diagnoser. De två
nästföljande påståendena handlar om elevernas uppfattningar till de uppgifter som de har
mött i undervisningen och deras svårighetsgrad. Det är många elever som tycker att det har
varit lätta uppgifter på låg- och mellanstadiet och svåra på högstadiet. Ungefär tre av fyra
elever skulle till viss del vilja lära sig mer matematik i skolan, medan knappt en tredjedel
inte vill lära sig mer. Ungefär var tredje elev tycker att de fått lära sig onödig matematik,
och fyra av fem elever tror att de kommer att ha nytta av den matematiken som de har lärt
sig. Resultatet på frågorna om undervisning från Skolverkets undersökning bifogas som
bilaga 1.

Flickor och pojkars prestationer i matematik

Matematik är ett skolämne som har tilldragit sig stort intresse från forskarnas sida under
många år. Speciellt skillnader mellan pojkars och flickors prestationer har varit ett mycket
populärt forskningsfält. Många av forskningsresultaten visar att skillnaderna i allmänhet är
mycket små. Reuterberg och Svensson (2000) skriver att det som man kan se skillnad på
hos de två könen är på olika typer av uppgifter. Flickor har visat sig vara något bättre när
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det gäller enklare beräkningar samt uppgifter som innehåller mycket språklig information,
medan pojkarna är något bättre i uppgifter som rör geometri, problemlösningar och
statistik.

Både svenska och internationella studier visar på att flickor och pojkar presterar ungefär
lika bra i test som avser matematik, och att skillnaderna mellan könen är mycket små. Öhrn
(2002) skriver att könsskillnaderna i testen är minst bland yngre elever, medan de är mer
markerade i högre åldrar till pojkarnas fördel. Det finns ett antal forskare som menar att
flickornas underrepresentation inom högre utbildningar och yrken som sysslar med
matematik inte kan förklaras med deras matematikprestationer. Det finns även studier som
visar att flickor med höga matematikbetyg hellre väljer vård- och omsorgsprogram än
utbildningar med matematisk inriktning på gymnasiet.

Den kvinnliga underrepresentationen inom civilingenjörsutbildningar och andra mate-
matiska utbildningar kan inte förklaras av prestationsskillnader utan måste bero på andra
bakomliggande faktorer enligt Reuterberg och Svensson (2000). En av dessa skulle kunna
vara flickornas svagare självskattning, de anser sig ej vara lika duktiga som pojkarna i
matematik. Kimball (1994) skriver att det är flickornas egen inställning till matematik som
styr. Det kan också vara interna eller externa faktorer, föräldrarnas attityder eller lärarnas
beteende i klassrummet som påverkar.

Diskussioner kring likhet och skillnad mellan könen när det gäller prestationer i matematik
har stått i centrum för många feministiska forskare. Kimball (1994) skriver att kvinnornas
förmodade sämre fallenhet för matematik har fått förklara att så få av dem återfinns inom
naturvetenskap och teknik. Hon menar också att det finns rikligt med exempel på
föreställningen att flickor föredrar rutinmässiga beräkningar medan pojkar vill syssla med
komplicerad problemlösning.

Flickornas underrepresentation inom högre utbildningar och yrken som rör matematik kan
inte förklaras med deras prestationer i matematik, menar Öhrn (2002). Orsakerna kan
istället finnas undervisningens innehåll och form. Det finns studier som visar att matematik
och naturvetenskap i skolan ligger närmare pojkars arbetssätt, erfarenheter och intressen.
Flickor som tillfrågats har pekat på intressen för sociala aspekter av naturvetenskap,
exempelvis miljöfrågor. De vill också att det som de studerar ska kunna betrakts som en
helhet, där kunskaperna kan inordnas i ett sammanhang.

Skolans värderingar styr eleverna

Enligt Skolverkets rapport nr 47 visar ett stort antal undersökningar på att flickors och
pojkars förutsättningar, villkor, prestationer och resultat i skolan, i hög grad påverkas av
deras könstillhörighet.

Flickor och pojkar bemöts olika i skolan. De kan uppleva samma
undervisningssituation olika. Deras skolsituation påverkas på olika sätt
av könstillhörigheten. Det gäller till exempel samspelet mellan lärare
och elever i klassrummet, val av innehåll och arbetsformer, i
bedömningen av prestationer och resultat. Sammantaget har detta
betydelse för flickors och pojkars lärande och därmed för under-
visningens organisering, form och innehåll. Att anpassa
inlärningssituation och metoder efter flickors och pojkars olika
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förutsättningar blir härmed en pedagogisk fråga och för skolan och dess
verksamhet en ny utmaning. (Skolverkets rapport nr 47, s.6)

De flesta barn lär sig det mesta av den matematik de kan på matematiklektionerna i skolan.
Därför blir inlärningsprocessen och innehållet i matematiklektionerna viktiga för jämlikhet
och rättvisa. I många undersökningar där man studerat klassrumsprocesser har man tittat på
hur mycket tid och uppmärksamhet läraren ägnar åt pojkar respektive flickor. Man har
också tittat på vilken typ av lektionsstruktur som gav lika bra resultat för båda könen.
Kimball (1994) skriver att många av undersökningarna visade på att flickorna tenderade att
bli försummade, särskilt när det gällde att få matematiklärarens uppmärksamhet.

Det finns en envis tro på att matematik är en manlig domän, skriver Kimball (1994). Lärare
visar ofta att de tycker att pojkar är bättre i matematik när de ska ange vilka elever som är
särskilt duktiga. Många flickor och kvinnor uttrycker individuellt mycket ofta att de inte är
så bra i matematik fastän de presterat lika bra eller bättre i klassen. Detta mönster kan man
återfinna redan på lågstadiet.

Ohrlander (1997) har studerat genus- och pedagogikforskarna Valerie Walkerdine och
Bronwyn Davies forskning om hur flickor ”skapas” i förskolor och skolor. Inom mate-
matiken ses flickor ofta som hårt arbetande, men ändå tenderar deras lärare att betrakta dem
som ”regelföljare” och mindre fantasirika, utforskande och briljanta än pojkar. Många
lärare uttryckte lägre förväntningar på flickorna och gav dem mindre utarbetade svar och
förklaringar och tolkade deras prestationer lägre än pojkarnas.

Det är intressant att studera de könsmönster som förekommer i skolan. Öhrn (2002) skriver
att forskningen tyder på att förändringar håller på att ske i skolans könsmönster. Men ändå
är det inte klart att de nya mönstren ersätter de tidigare. Det handlar istället om
förskjutningar i relationer och processer, där betydelsen av kön också varierar mellan olika
sociala grupper och mellan olika utbildnings- och undervisningssammanhang.

Elevers självvärdering

Flera studier pekar på att matematik har en särskild status som ämne hos pojkar. För flickor
är matematiken inte ett lika viktigt ämne. Öhrn (2002) refererar till en undersökning som
handlar om könsskillnader i motivation och inlärning bland gymnasieelever. En av
enkätstudierna visar på att flickors och pojkars självvärdering följde deras betyg i
respektive ämne, dvs. flickorna och pojkarna med samma betyg värderade sig ungefär lika
högt. Undantaget gjordes i matematik, där pojkarna värderade sig högre än flickorna även
om de hade samma betyg i ämnet.

Reuterberg och Svensson (2000) har också tittat på undersökningar där eleverna får
bedöma sina kunskaper i matematik, genom så kallade självskattningar. Flertalet av
resultaten visar på att pojkar skattar sina kunskaper högre än vad flickorna gör.

I huvudsak är det i pubertetsåldern som flickor och pojkar införlivar samhällets könsrolls-
förväntningar och det är då som flickorna börjar värdera sig själva lägre än pojkarna.
Linnanmäki (1993) refererar till en undersökning för att se om den lägre självvärderingen
hos flickorna beror på lägre social status. Undersökningen utfördes på 2000 norska elever i
årskurserna 3, 6 och 8 och resultaten visade att trots att lärarna skattade flickornas
prestationsnivå på alla årskurser i alla ämnen högre än pojkarnas, så uppvisade flickorna
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som grupp en lägre självvärdering. Den enda årskurs där flickorna visade upp en högre
självvärdering än pojkarna, var i årskurs 3.

Det finns en mängd olika undersökningar där man studerat samband mellan själv-
uppfattning och skolprestationer. Däremot så har undersökningar där matematikprestationer
i samband med självuppfattning varit sparsamma. Linnanmäki (1993) refererar till en
undersökning där jämförde man självkänslan hos olika elevgrupper och kom fram till att
sambanden mellan självkänsla och prestationer inte är lika för flickor och pojkar.  De
resultat de fick fram kan sammanfattas i fyra punkter:

(a) Självkänslan ökade i proportion med högre skolprestationer för bägge könen;
(b) pojkarna hade överlag högre självkänsla än flickorna;
(c) bägge könen tillskrev pojkarna högre självkänsla;
(d) högpresterande flickor utgjorde ett undantag, från de två övriga flickgrupperna,

genom att de skattade sin självkänsla signifikant högre än pojkarna.

Många undersökningar har enligt Linnanmäki (1993), kommit fram till att självkänslan
ökar proportionellt med prestationsnivån.

Flickor har en tendens till att undvika matematik när det inte längre är ett obligatoriskt
ämne. Nästan bara de flickor som vet att matematiken kommer att tillämpas i deras liv och i
deras framtida yrken, väljer att stanna kvar på matematikkurserna. Kristjansdottir (1993)
skriver att det verkar som om de attityder och känslor som flickorna har inför ämnet
matematik, bestämmer om de ska fullfölja de matematikkurser de deltar i.

Flickornas skräck för matematiken mer synlig

I samhällsdebatten hör man mer om flickors matematikskräck än om pojkars. Dunkels
(1993) menar att det kanske beror på att flickornas skräck är mer synlig än pojkarnas. Hans
uppfattning om varför det eventuellt finns några skillnader bottnar i skillnader i uppfostran,
omvärlden, i stort, snarare än skillnader i biologiskt kön. Som lärare är det viktigt att ta
hand om allas matematikskräck, oavsett kön. Det är också viktigt att ha en positiv
inställning till matematiken och att bota skräcken genom att konsekvent låta eleverna
utveckla sitt tänkande.

Det är viktigt att erkänna att matematikångest finns och att frustration normalt ingår i
problemlösning. Kimball (1994) framhåller att det är viktigt att man som lärare lär ut hur
man kan hantera ångesten och utvecklar undervisningsmetoder som ger stöd åt och bygger
upp självförtroendet gentemot matematiken.

Linnanmäki (1993) har jobbat som speciallärare på ett högstadium. Där upptäckte hon att
många av eleverna, speciellt flickorna, upplevde matematiken som väldigt jobbig och ville
helst inte alls syssla med matematik. De andra skolämnena väckte inte alls samma känslor
och reaktioner. I sin gradu-avhandling ville hon ha svar på frågan om det finns skillnader i
prestationer hos flickor och pojkar i matematiken. För att ta reda på det undersökte hon
resultaten i matematikprov i årskurs 6. Det hon kom fram till var att skillnader var
minimala, de skillnader som på detaljnivå kunde särskiljas var mycket små och av ringa
betydelse. Därför blev svaret på frågan att flickor och pojkar räknar ungefär lika bra.
Varför är det då så att det är så få flickor som vill fortsätta med matematiken och varför är
det ofta just flickor som säger att de antingen avskyr matematiken eller att de är hopplöst
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dåliga i matematik? Dessa frågor fick Linnanmäki (1993) att gå vidare med sin forskning i
en ny riktning.
Inlärning av någonting nytt ibland kan medföra att det uppstår konflikter i förhållande till
de tidigare införlivade kunskapsstrukturerna. Linnanmäki (1993) menar att för att ändra
den tidigare kunskapsstrukturen är det viktigt att eleven får bearbeta konflikten. Om det
inte görs, kommer den nya och den gamla kunskapen att finnas kvar parallellt.

Flickor tenderar oftare än pojkarna undvika konfliktbearbetning och tyr
sig lättare till sådant som är välkänt och ligger nära till hands.
(Linnanmäki, K. 1993, s.98)

När då den nya kunskapen bara används någon gång ibland enbart i sådana situationer som
påminner om den situationen när kunskapen omfattades, t ex likartade uppgifter i
matematiken, så blir den inte förstålig.

Sammanfattning

Som avslutning och sammanfattning på litteraturstudien vill jag ta med de skillnader och
likheter mellan flickor och pojkar, som Barbro Grevholm skriver om i Nämnaren nr 3,
1994. De sammanfattar det jag skrivit om i litteraturstudien på ett bra sätt.

Det finns inga enkla förklaringar till de könsskillnader som föreligger
beträffande deltagande och prestationer i matematik. Man måste
komma ihåg att flickors och pojkars behov, problem och intressen
sammanfaller i väsentlig utsträckning. Dock finns det forskningsrön
som stöder vissa allmänna antaganden som elevers sätt att reagera på
skolmatematiken:

- flickorna är mer benägna än pojkarna att välja ämnen på grundval
av intresse och konstaterad social relevans;

- färre flickor än pojkar ser matematiken som något betydelsefullt i
deras framtida liv;

- både flickorna och pojkarna betraktar matematiken som viktigare
för de vuxna männen än för de vuxna kvinnorna;

- både flickor och pojkar ger uttryck för uppfattningar att
gymnasiematematiken är något man deltar i för att det är
meriterande samt att den inte står i tillräckligt nära samband med
vardags- och arbetslivet;

- flickorna är mindre benägna än pojkarna att bry sig om
matematiken som merit och behörighetsgrund för höge studier och
yrkesverksamhet;

- skolmatematikens inslag av tävling och konkurrens anses ofta
påminna om den ”typiskt manliga” arbetsmiljön;

- flickor brukar oftare uttrycka osäkerhet om sin matematiska
förmåga än pojkar på samma prestationsnivå;

- medan pojkar är mer benägna att överskatta sin prestationsnivå
inom alla skolarbetets områden, är flickorna mer benägna att
underskatta sina prestationer;

- vissa rön tyder på att flickorna hyser en särskild motvilja mot att
arbeta med begrepp som de inte har förstått helt och hållet.

                                                                                                  (Grevholm, B. 1994, s.20-21)
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Metod
Jag har valt att använda mig av litteraturstudier och empiriska studier för att kunna få svar
på mina frågeställningar. Litteraturen har gett mig gett mig kunskap om vad andra forskare
har kommit fram till i olika undersökningar och gett underlag till vad som varit relevant att
undersöka. Litteraturstudien kan därigenom fungera som ett stöd vid mina reflektioner och
tolkningar av resultatet från min undersökning.

Jag ville undersöka hur flickor och pojkar tänker om matematik. Som metod har jag använt
mig av enkäter och intervjuer. Jag valde att utföra mina studier på elever i år 6. De är på
väg in i puberteten och kanske ser de mer ”kritiskt” på matematiken. Tidigare forskning
visar att flickorna oftare än pojkarna under högstadiet och inför gymnasievalet ser matten
som mindre viktig, kanske också mindre rolig och intressant (Öhrn, 2002).

Undersökningen har genomförts på två olika skolor, med tre olika klasser i år 6. Skolorna
och klasserna är inte slumpmässigt utvalda, utan det är de två skolor som jag genomfört
praktik och fältstudier på under min utbildning. En av klasserna är min slutpraktikklass och
där känner jag eleverna väl. I de andra två klasserna har jag bara träffat eleverna ett fåtal
gånger och känner dem inte alls lika bra.

Enkätundersökning

Första steget i min undersökning var en enkät för att få en känsla av vad elever i år 6 tycker
och tänker om matematik. I min slutpraktikklass delade jag ut enkäterna själv, berättade om
syftet för eleverna och var med när de fyllde i enkäterna. Enligt Patel och Davidson (1991)
är det viktigt att klargöra syftet med enkäten och betona individens roll och förklara att just
hans eller hennes bidrag är viktigt. Därför berättade jag för eleverna att jag var nyfiken på
vad just de tycker och tänker om matematik. Att jag ska bli matematiklärare och att jag
gärna ville veta vad de tycker så att jag kan göra matematikundervisningen så bra som
möjligt.

I de två andra klasserna gav jag enkäterna till klasslärarna, med ett brev till eleverna. Det
var sedan lärarna som lämnade ut enkäterna och var med när eleverna fyllde i dem. Patel
och Davidson (1991) skriver att om man använder sig av enkäter och behöver motivera
individerna, så är det viktigt att information medföljer enkäten. Den enkät som användes
redovisas i bilaga 2. Totalt var det 76 elever som deltog i enkätundersökningen, 33 flickor
och 43 pojkar.

Frågorna i enkäten satte jag samman efter att ha läst en hel del litteratur och funderat över
vad det var jag vill ta reda på, utifrån de frågeställningar som jag satt upp. Enligt Patel och
Davidson (1991) är det viktigt med noggranna förberedelser när man ska sammanställa en
enkät. Det är viktigt att ställa sig frågor som: Har jag täckt det preciserade problemet? Har
alla delområden blivit behandlade? Behövs verkligen alla frågorna? Är frågorna
formulerade så att de inte går att missuppfatta? osv.

När jag samlat in alla enkäter analyserade jag svaren, fråga för fråga, för att se vad som
kunde vara mest intressant och givande att gå vidare med i intervjuerna. En enkät ger bara
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en ytlig bild, och för att fördjupa den och komma åt varför de svarat som de gjort gick jag
vidare med intervjuer.
För att kunna göra bra och givande intervjuer, med god kvalitet, behövde jag utgå från
resultatet av enkäterna och ha läst litteratur om intervjun som metod. Jag behövde veta vad
jag skulle fråga och vilja veta mer om och det fick jag från enkäterna. Jag behövde också
veta hur jag skulle fråga och det fick jag från litteratur om intervjuer som metod.

Observationer

För att få lite mer information om klasserna gjorde jag observationer i de två klasser jag
inte kände. Jag tittade på ”klimatet” i klassen, hur läraren bedrev undervisning och hur
matematikundervisningen såg ut. Detta för att lättare kunna tolka elevernas svar i enkäterna
och i intervjuerna.

Det är inte alltid lätt att observera elever i en klass. Kullberg (1996) menar att eleverna ser
observatören som en lärare och kanske uppfattar det som konstigt när observatören ”bara”
sitter och observerar, i stället för att gå runt och hjälpa till när eleverna behöver hjälp. Det
kan också vara svårt som observatör att veta vad man ska titta på och vad det är man ska ta
med. Det kan vara svårt i början att släppa kravet på att anteckna, och istället bara titta och
lyssna.

Intervjuundersökning

Jag har intervjuat totalt 15 elever och gjort 14 intervjuer. Jag har valt att ta med 10
intervjuer i min undersökning. 5 flickor och 5 pojkar, jämt fördelat över klasserna. De
första intervjuerna utförde jag i min slutpraktikklass, för att testa om min intervjuguide
fungerade bra. Det kändes lättare att pröva på elever jag kände sedan tidigare.
Provintervjuerna gick ganska bra, så jag ändrade inte min intervjuguide. Den intervjuguide
som använts vid samtliga intervjuer finns bifogad i bilaga 3. Vid en provintervju testade jag
att intervjua två flickor samtidigt. Jag trodde att de skulle få varandra att prata mera. Det
blev tyvärr inte så lyckat, då en av flickorna pratade mest. Jag har därför valt att inte
redovisa den intervjun.

I min slutpraktikklass valde jag själv ut eleverna därför att jag kände dem. Jag försökte
välja lika många flickor och pojkar, det enda kriteriet var att de skulle vara elever som
pratade mycket. I de andra två klasserna valde lärarna ut två flickor och två pojkar som de
visste pratade mycket.

Alla elever som tillfrågades om de ville ställa upp på en intervju fick med sig ett brev hem
till föräldrarna. Det fick de sedan ta med sig till skolan med positivt eller negativt svar.
Endast en pojke tackade nej. Det brev som riktade sig till elevernas föräldrar finns bifogat
som bilaga 4a respektive 4b.

Vid genomförandet av intervjuerna använde jag mig av en intervjuguide och en
bandspelare. Yvonne Karlsson (020829) betonade under sin föreläsning om att intervjua
barn, att det är viktigt att man har sina frågeställningar och sitt syfte klart för sig när
intervjun genomförs. Hon gav också som tips, att för att intervjuaren ska kunna koncentrera
sig så mycket som möjligt på den som intervjuas, så ska intervjuaren kunna sina frågor
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utantill och spela in intervjun på band. Det är också viktigt att intervjun genomförs i en
trygg och lugn miljö, helst i ett avskilt rum.

En intervjuguide har, enligt Krag Jacobsen (1993), till syfte att se till att alla
intervjupersonerna för möta relevanta och likartade teman. De behöver inte komma i någon
speciell ordningsföljd och det är mer eller mindre upp till utfrågaren att formulera de
konkreta frågorna. Frågorna är i stort sett öppna och då och då kan man sammanfatta vad
man sagt hittills. Den här typen av intervjumetod kallas för kvalitativ intervju.

Jag började intervjun med inledande information om varför jag var där och vad intervjun
skulle användas till. Jag berättade om min tystnadsplikt och att det endast var jag som
skulle lyssna på banden efteråt. Detta är något som Patel och Davidson (1991) skriver om i
sin bok. Att det är viktigt att klargöra syftet med intervjun och på vilket sätt individens
bidrag kommer att användas och om det är konfidentiellt eller ej.

För att få igång intervjun så började jag med att fråga eleverna om vad de gjorde på
matematiken nu. Detta för att fånga deras intresse och få igång ett samtal. Sedan kunde jag
gå vidare med de frågor jag ville ha svar på. Patel och Davidson (1991) skriver att det är
viktigt att börja och avsluta intervjun med neutrala frågor.

Under sin föreläsning pekade Yvonne Karlsson (020829) på olika saker som man ska tänka
på när man intervjuar barn.

 Att ha ett etiskt förhållningssätt
 Att man har ett stort ansvar för barnen som samtalspartner
 Att barn är mer följsamma än vuxna
 Att det mer blir ett samtal med barnen

Eftersom både intervjuer och enkäter bygger på frågor, så menar Patel och Davidson
(1991) att det innebär att vi är hänvisade till individernas villighet att svara på dessa frågor.
Krag Jacobsen (1993) menar att det ligger i sakens natur att det är den som intervjuas
uppgift att vara sig och berätta med egna ord om det som frågorna handlar om. Men det är
en illusion, då intervjun är iscensatt av intervjuaren och den som intervjuas i hög grad
påverkas av vad intervjuaren företar sig. När man intervjuar barn behöver man tänka på,
som Yvonne Karlsson (020829) säger, att barn kan vara mer följsamma än vuxna.

Krag Jacobsen (1993) beskriver vad han tycker att en intervju är, och vad som är viktigt att
tänka på när man intervjuar.

En intervju är en kommunikation mellan tre personer – en intervjuare,
en respondent och en åskådare. Det handlar om tre olika roller som alla
lyder under tämligen bestämda regler. En intervju förmedlar kunskap,
upplevelser, erfarenheter, åsikter, attityder, värderingar och annat från
en intervjupersons sida till en åskådare med intervjuaren som
mellanled. (Krag Jacobsen. 1993, s.10)

     …

Utgångspunkten är alltså en koncentration på de signaler som den
intervjuade skickar ut. De är råmaterialet till vad som kommer att ske i
fortsättningen. Det är ingen konst att ställa en fråga, men det är en
konst att få den att stämma överens med det föregående och få den att
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bidra till att ge hela intervjun en mening och ett sammanhang för
åskådarna. (Krag Jacobsen. 1993, s.63)

Vid sammanställningen av intervjuerna har jag plockat ut delar och transkriberat citat, som
jag tyckt varit relevanta för min undersökning. För att bevara lärares och elevers
anonymitet har jag valt att ge lärare och elever fingerade namn. Flickor har fått flicknamn
och pojkar pojknamn. De tre klasserna har jag benämnt som 6A, 6B och 6C. 6A och B är
från samma skola.

När jag återgett vad någon sagt från intervjuerna har jag utgått från de skrivregler som finns
att hämta i boken Svenska skrivregler som är utgiven av Svenska språknämnden.

När man i skrift återger vad någon sagt i vanlig samtalstil i t.ex. en
intervju, måste man normalt redigera formuleringarna så att de blir
läsliga. (Svenska språknämnden. 2000, s.35)

Det har varit mycket intressant och givande att genomföra enkät- och intervju-
undersökningen. Jag har lärt mig en hel del av att få samtala med eleverna och se vad de
har för tankar och funderingar kring matematik. I nästa kapitel kommer min empiriska
studie där jag har valt att redovisa de mest givande delarna från min enkät- och
intervjuundersökning.
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Klasserna som deltagit i undersökningen

Jag kommer nu att redovisa resultaten från enkätundersökningen och intervju-
undersökningen. Därefter kommer jag att jämföra resultaten från min empiriska studie med
resultat från tidigare forskning. Inledningsvis ger jag en översiktlig bild av matematik-
undervisningen i de tre klasser som deltagit i undersökningen.

Klass 6A

I klassen är det 31 elever, 19 pojkar och 12 flickor. Klassen är indelad i 4 grupper/nivåer på
matematikundervisningen. En flicka har speciell studiegång, 4 – 5 elever har matematik
hos en speciallärare. De har alla Räkneresan som lärobok. Sedan är det 7 – 8 elever som
också har matematik hos en speciallärare, och resten av eleverna är i klassrummet och har
matte med klassföreståndaren. De två sista grupperna har Mattestegen som lärobok.
Lärarens motivering till varför de hade dessa grupperingar, var att som ensam lärare på 30
elever, hinner man inte med alla. I de här grupperingarna kan eleverna förhoppningsvis få
den hjälp de behöver.

Läraren har ibland gemensamma genomgångar i klassen. Exempelvis på nya saker och på
sådant som eleverna hakar upp sig på. De har även ”pratmatte” en gång i veckan, då en
annan lärare kommer in i klassrummet och håller i det. Det är matteproblem som eleverna
får lösa tillsammans och redovisa för varandra.

”Veckans matteproblem” är en läxa som förekommer en gång i veckan. Eleverna får ta hem
ett matteproblem och lösa det hemma med sina föräldrar. Sedan får de ta med sig lösningen
till skolan och redovisa för sina klasskamrater. Detta också för att de ska prata mer
matematik. En annan läxa som återkommer varje vecka är tabellträningen på tid.

I klassrummet finns det många smålådor med matteproblem och mattesaker som de kan
använda sig av i undervisningen. Ex. ”geometriboken” – en liten bok om geometri som
läraren har gjort. Trampolinen – enklare matteproblem, hjälpmedel för de som kört fast. På
väggarna finns det olika ”matteplancher” om hur man gör när man räknar ut vissa saker.
Ex. uppställningar i addition, subtraktion, multiplikation och division.

Eleverna har matematik i de grupper som jag nämnt, och så har de även matematik på
”eget-arbete” tiden. Läraren har i förväg gjort ett schema för två veckor framöver med
saker som eleverna ska göra. På schemat finns svenska, matematik, so, no, engelska, bild
och diverse med. Läraren har räknat ut hur mycket eleverna ska hinna med. Det finns två
spalter på schemat. Den vänstra ska alla hinna med, och den högra är för dem som hinner.
Läraren prickar av vart efter eleverna gör uppgifterna och har på så sätt koll på eleverna
och vad de hinner med. På schemat finns även veckans läxor med. Varje ruta på schemat
representerar 1 period/poäng som är tjugo minuter lång.

Läraren menar att det här är enda sättet att hinna med alla elever, när de är så många i
klassen. Eleverna har därför mycket eget ansvar.
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Klass 6B

I klassen är det 30 elever, 17 pojkar och 13 flickor. Klassen är indelad i 4 grupper/nivåer,
som 6A på matematikundervisningen. Två grupper har matematik hos en speciallärare och
de andra två i klassrummet med klassläraren. De som är hos specialläraren har Räkneresan
som lärobok, och de som har klassläraren i matematik har Mattestegen som lärobok.

Anledningen till att två grupper har Räkneresan och två grupper har Mattestegen är den att
Räkneresan är lättare är Mattestegen. Läraren menar att Mattestegen är ganska svår och de
elever som behöver mer hjälp klarar inte av den, och då får de Räkneresan istället.

Mattestegen är en mattebok som bygger på olika svårighetsgrader och steg. De som arbetar
i klassen på mattelektionerna jobbar med samma avsnitt fast på olika nivåer. Detta tycker
läraren är bra, för då kan eleverna hjälpa och prata matematik med varandra.

Matematikundervisningen består nästan bara i att räkna i läroboken. Alla har matematik
samtidigt, fyrtio minuter varje dag. Läraren har gemensamma genomgångar ibland. När det
är något nytt, eller när det är något extra svårt.

Annan undervisning som förekommer är när eleverna får ett lösblad med olika uppgifter på
som de får lösa på lektionstid. Det är med olika räknesätt och läsuppgifter. Sedan har de
tabellträning på tid, en gång i veckan. 50 uppgifter på 3 minuter. Till läxa varje vecka ska
eleverna räkna i matteboken fyrtio minuter.

Klassrummet är väldigt trångt och det finns egentligen inte plats för de trettio elever som
vistas här dagligen. Jag såg inga andra mattesaker i klassrummet, än matteböckerna.

Klass 6C

I klassen finns det 22 elever, 8 flickor och 14 pojkar. Eleverna har nästan aldrig matematik
samtidigt i hela klassen, istället har de matematik på ”eget arbete” tiden. Under en vecka
har eleverna ganska mycket eget arbete tid. De har fått ett schema där de fått fylla i olika
rutor när de ska ha olika ämnen. Varje pass är uppdelat i trettio minuters rutor. Läraren har
innan bestämt hur många rutor matte, geografi, svenska eller annat arbete de ska ha och så
har eleverna själva fått fylla i rutorna, när de vill ha de olika ämnena. På så sätt har inte alla
matematik samtidigt på dagen. Läraren tycker att det är bra och menar att hon kan hjälpa
fler elever med matematiken då inte alla har det samtidigt.

Som lärobok i matematik har de Räkneresan och X2002. X2002 är en lättare version av
Räkneresan och den har de som behöver mer hjälp och stöd. Matteboken är det centrala i
undervisningen och det är mycket sällan som läraren har genomgångar med alla. Hon har
endast genomgång och samtal med de elever som behöver hjälp. Alla eleverna är på olika
ställen i de matteböcker de har. De är inte ens i samma bok allihop. Räkneresan är en serie
och det finns böcker från A till F. Läraren har sagt till eleverna att de helst ska ha klarat av
E- boken när de slutar sexan.

Eleverna arbetar i sin egen takt, ut efter sin egen förmåga. Vissa får mer hjälp av
specialläraren som finns till hands under eget arbete tiden. Hon har satt ihop smågrupper
med de som behöver mer hjälp och de som inte klarat målen för år 5.
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Varje vecka har de två matteläxor. Multiplikationstabellerna, som förhörs varje onsdag, där
de får skriva 28 tal på en minut. Den andra läxan är att de ska göra minst 10 matteuppgifter
i boken. Läraren samlar sedan in böckerna och rättar dem. På så sätt kan hon se hur det går
för eleverna och hur mycket de hunnit med under veckan på eget arbete tiden.

Eleverna har bara matematik samtidigt 40 minuter i veckan, då en annan lärare kommer in i
klassen och har ”pratmatte”. Pratmatte innebär att de får ett eller flera problem som de ska
lösa tillsammans i grupper eller enskilt. Sedan går läraren igenom dem med hela klassen.
Problemen ser annorlunda ut jämfört med de som finns i matteboken.

Under min slutpraktik hade eleverna utvecklingssamtal med läraren. Då pratade de bland
annat om att matematiken är en viktig del i de fortsatta studierna. På eget arbete tiden är det
viktigt att eleverna kan ta ansvar för sitt arbete och arbeta efter sin egen förmåga. Läraren
tyckte att vissa kunde göra mera på matematiktimmarna, och att de kunde mer än vad de
visade.



23

Enkätundersökningen
I enkätundersökningen deltog totalt 76 elever från 3 olika klasser. Eleverna fick fylla i en
enkät med 8 frågor så utförligt de kunde, se bilaga 2. I det här kapitlet har jag delat in
texten efter de 8 frågorna. Jag har behandlat varje fråga var för sig och tittat på likheter och
skillnader hos flickorna och pojkarna. Först gjorde jag en kvantitativ undersökning av
elevsvaren, och tittade på hur många som skrivit de olika svaren. Sedan studerade jag det
resultat jag fick fram, och här presenterar jag elevsvaren kvalitativt. Under varje fråga har
jag också med citat från enkäterna.

Vad är matematik för eleverna?

Enkätsvaren visar på att när eleverna beskriver vad matematik är för dem, så är många
olika känslor inblandade. Många elever har ett emotionellt förhållningssätt till ämnet. De
tycker även att det är ett viktigt ämne man använder sig av i skolan, som man har nytta av i
framtiden. Man räknar, tänker och lär sig olika saker. Det handlar om olika räknesätt och
kluriga tal. Svaren på frågan kan delas in i två kategorier. Eleverna har ett emotionellt
förhållningssätt till matematiken och så ser de det som ett skolämne.

Ett emotionellt förhållningssätt

Det är större andel flickor än pojkar som har ett emotionellt förhållningssätt till
matematiken. Eleverna skriver vad de tycker om matematiken. De tycker att matematik är:

 Roligt
 Tråkigt
 Svårt
 Lätt
 Klurigt
 Viktigt
 Bra att kunna
 Nyttigt

De svar som förekommer mest är roligt och tråkigt. Antingen tycker man att ämnet är roligt
eller så är det tråkigt. Här följer några citat från enkäterna.

Det är både roligt och tråkigt på samma gång. (flicka, 6A)

Jag tycker att matte är kul men lite svårt. (pojke, 6A)

Ett ganska roligt ämne. Men även om man tycker det är tråkigt så är det
viktigt för man har användning av det hela livet. (flicka, 6B)

Det roligaste ämnet i skolan. (pojke, 6B)

Det är roligt och bra att kunna. (flicka, 6C)

Det är ett viktigt ämne att kunna bra när man slutar sexan. (pojke, 6C)

I 6C är både flickorna och pojkarna mycket positiva till ämnet. Det är ingen som nämner att
de tycker att det är tråkigt. Det är många som tycker att det är ett bra ämne som är viktigt
att kunna. I 6A och 6B finns det de som tycker att matematik är tråkigt. Men ändå ser de
det som ett viktigt ämne som man måste klara.
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Ett skolämne

Både flickorna och pojkarna nämner också att matematik är ett ämne som man arbetar med
i skolan. De nämner olika saker som förekommer då.

 Räkna
 Tänka
 De fyra räknesätten
 Matematiska uppgifter
 Kluriga frågor
 Läsning, förståelse
 Lära sig saker
 Siffror och tal
 Matteböcker
 Olika test

Det är större andel pojkar som tänker på matematik som ett skolämne, med räkning i
läroboken, de olika räknesätten, kluriga uppgifter m.m. Här följer några citat från
enkäterna.

Matte är matte. En massa tal som är bra att lära sig. (flicka, 6A)

Att räkna ut kluriga saker. (pojke, 6A)

Olika saker…det kan vara att räkna, göra olika test… ja det beror på.
(flicka, 6B)

Matematik för mig är +, -, och sånt där. (pojke, 6B)

Det är ett ämne som man lär sig att räkna och tänka. (flicka, 6C)

Det är plus, minus, delat och gånger. (pojke, 6C)

När är matematiken rolig?

Svaren på denna fråga kan delas in i två kategorier. De elever som nämner när matematiken
är rolig, och de elever som nämner vad det är för specifika delar i matematiken som är
roliga.

När matematiken är rolig

Flickorna tycker att matematik är roligt när det är lätt eller lagom svårt. När man förstår och
känner att man lär sig nya saker. När man har kommit långt, det går bra och man inte får så
många fel. För pojkarna är det också viktigt att det går bra och att man inte behöver så
mycket hjälp. Det får inte heller vara för svårt, men en stor del av pojkarna vill helst att det
ska vara klurigt och en liten utmaning. Det är viktigt att man får tänka till.

Det finns också flickor och pojkar som säger att matematiken nästan alltid eller aldrig är
rolig. Humöret och vilken tid det är på dagen spelar också roll för några. Några citat från
enkäterna, när matematik är roligt.
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När det går lätt, och man inte har fått fel. (flicka, 6A)

Jag tycker att matematik är roligt när det går bra och när jag inte behöver
fråga fröken en massa. (pojke, 6A)

När jag förstår talen och känner att jag lär mig något. (flicka, 6B)

När man får klura ut uppgifter. (pojke, 6B)

Jag tycker det är roligt när man lär sig nya saker och när det inte är
jättesvårt. (flicka, 6C)

Jag tycker matematik är roligt när det flyter på. Och när det är lite svårt.
(pojke, 6C)

Vad i matematiken är roligt

Både flickorna och pojkarna nämner specifika delar i matematiken som de tycker är roliga.
Här följer några exempel, och efter det några citat från enkäterna.

 Addition
 Multiplikation
 Division
 Statistik
 Procent
 Enheter
 Uppställningar
 Räkna med plastpengar
 Mäta klassrummet
 Räkna bilar
 I början på ett kapitel i boken
 Pratmatte

När vi håller på med multiplikation. Det kan vara kul med procent
också. (flicka, 6A)

När det är problemlösning med personer som det handlar om och sådär.
(pojke, 6A)

När man får göra lite annorlunda tal som mäta klassrummet, räkna bilar
utanför skolan eller fråga elever. (flicka, 6B)

Statistik och bråk är roligt ibland. (pojke, 6B)

När det är gånger, plus och delat. (flicka, 6C)

När vi har pratmatte och får uppgifter. (pojke, 6C)

När är matematiken tråkig?

Precis som på föregående fråga så kan man dela upp svaren i två kategorier. De elever som
beskriver när matematiken är tråkig, och de som beskriver vad det är för specifika delar i
matematiken som är tråkiga. Det är flest svar i den första gruppen.
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När matematiken är tråkig

Både flickor och pojkar tycker enligt enkätsvaren att matematik är tråkigt när man inte
förstår och det går trögt. Det får inte vara för svårt så att man gör fel hela tiden. Eleverna
nämner också att matematik är tråkigt när det är enformigt och när man är trött och på
dåligt humör. Två flickor i 6C skriver att det är tråkigt när man inte förstår orden i en lång
text. En flicka från 6B tycker att det är tråkigt när det är pratigt och stökigt runt omkring.
En pojke i 6A tycker att det är tråkigt när man gör något på tid. Andra tycker alltid eller
aldrig att matematiken är tråkig och ger inga specifika exempel.
Här följer några citat från enkäterna.

När det är svårt eller om jag är trött. (flicka, 6A)

Jag tycker att det är tråkigt när det är jättesvåra uppgifter. (pojke, 6A)

När man inte förstår fast man har jobbat med samma uppgift jättelänge!
(flicka, 6B)

När det är för svåra frågor. (pojke, 6B)

Det är när jag inte förstår vad det står och att det är saker jag inte kan.
(flicka, 6C)

Jag tycker matematik inte är roligt när det är för lätt och när det inte
flyter på. (pojke, 6C)

Vad i matematiken som är tråkigt

Några få flickor och pojkar nämner specifika saker som de tycker är tråkiga. Det är ingen
flicka i 6B som gör det. Här följer några exempel och efter dem några citat från enkäterna.

 procent
 läsetal
 enheter
 addition
 subtraktion
 division
 diagnoser

När man arbetar med procent. (flicka, 6A)

En del läsuppgifter. (pojke, 6A)

+, - och division och enheter är tråkigt. (pojke, 6B)

Minus och delat. (flicka 6C)

När det är samma uppgifter i matteboken  och när det är division.
(pojke, 6C)
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Hur tycker eleverna att de är på matematik?

I 6C självvärderar sig alla flickorna som bra eller andra ganska bra på matematik. I 6A och
6B är flickorna mer självkritiska. De flesta ser sig som bra eller ganska bra, men det finns
också ett fåtal som tycker att de är dåliga och inte alls lika bra som sina klasskamrater.
Andra aspekter som spelar in på om man är bra eller inte är om man är snabb, som två
flickor i 6C skriver, eller ifall det är tyst och lugnt omkring en som flickor från 6A och 6B
skriver. Det beror också på vad det handlar om i matematiken. Det skriver några flickor
från alla tre klasserna.

Det är större andel pojkar än flickor som tycker att de är bra på matematik. Några få tycker
att de är jättebra, en väldigt stor del tycker att de är bra eller ganska bra på matte. Det är
bara två pojkar i 6C som tycker att de är dåliga. I 6B skriver två pojkar att de är pratiga och
en att han kan när han vill, men att han är ganska lat. I 6A nämner 3 pojkar vad de är bra på
i matten och en vad han inte är så bra på. En pojke i 6C skriver vad han behöver öva mera
på. Här följer några citat från enkäterna.

  Inte den allra duktigaste men absolut inte den sämsta. (flicka, 6A)

Jag tycker att jag är bra på matte. Bäst är jag på multiplikation.
(pojke, 6A)

Jag tycker att jag är sådär i matte. Inte bra, men inte dålig heller.
(flicka, 6B)

Jag tycker att jag är ganska bra. (pojke, 6B)

Jag tycker att jag är bra, men ibland så blir det många fel. (flicka, 6C)

Bra! Jag är ganska duktig. (pojke, 6C)

När använder eleverna matematiken?

De allra flesta eleverna, både flickor och pojkar, svarar att de använder matematik när de
ska gå till affären och handla.

Andra svar som förkommer hos flickorna och pojkarna är:

 När man räknar pengar
 När man spelar spel
 När man tittar efter Tv-program i tidningen
 När man behöver räkna ut något

Svar som förekommer hos flickorna är:

 På fritiden
 När man tittar på termometern
 När man läser busstabellerna
 När man tittar på klockan
 När man dansar
 När man bakar
 När man springer
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 När man räknar hur många dagar det är till julafton

Svar som förekommer hos pojkarna är:

 När man sitter framför datorn
 När man ska räkna ut hur långt det är till ett ställe, ex. i kilometer
 På eget arbete tiden
 När min pappa frågar efter ett tal han behöver hjälp med
 När man bygger något
 När man jobbar
 När man läser
 För skojs skull
 På hockey och fotbollsträningar
 Vid försäljning av julkalendrar
 När man är hemma
 När man tränar i en mattebok

Det är endast några få flickor och pojkar som inte kan komma på några tillfällen. Några
citat från enkäterna.

När jag ska handla och när jag ska kolla vad det är för temperatur.
(flicka, 6A)

När man är på stan och ska köpa någonting så är det bra att kunna matte.
(pojke, 6A)

I affären eller när jag ska räkna hur många dagar det är till julafton.
(flicka, 6B)

När jag räknar mina pengar. (pojke, 6B)

Jag måste ha det när jag DANSAR vi måste räkna ett par steg och så
brukar jag räkna när jag BAKAR och mycket mer. (flicka, 6C)

Jag använder matematik när jag är och handlar och när jag sitter vid
datorn ibland. (pojke, 6C)

På vilket /eller vilka sätt lär sig eleverna matematik bäst?

På denna fråga ger flickorna varierade svar. Det svar som förekommer mest är arbetet i
matteboken på mattelektionerna i skolan. Andra svar hos flickorna, där de tycker att de lär
sig matematik bäst är:

 När man ritar upp
 När någon berättar, ex. lärare eller föräldrar
 När man är hos specialläraren
 Träningen på multiplikationstabellerna
 När man har läxa
 Genom att öva på det som är svårt
 När man arbetar enskilt
 När man lyssnar på musik
 När det är tyst runt omkring
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 När någon hjälper till utan att berätta svaret

Det är fler pojkar än flickor som tycker att de lär sig matematik bäst när de räknar i
matteboken i skolan. I 6A är det 11 pojkar som tycker så, i de andra två klasserna är det
färre. Pojkarna har mer enade svar än flickorna. De lär sig bäst:

 När man arbetar enskilt
 När man ställer upp tal
 När man får sitta och tänka mycket på en svår uppgift
 När man jobbar mycket
 När någon förklarar bra
 När man arbetar tillsammans med andra
 När man inte blir störd eller själv stör

Det är endast ett fåtal från båda könen som inte skriver i enkäten hur de lär sig matematik
bäst.

Några citat från enkäterna.

Jag lär mig bäst om jag bara får jobba i boken utan att bli störd.
(flicka, 6A)

Jag tycker att jag lär mig bäst när jag jobbar i boken. (pojke, 6A)

För mig spelar det ingen roll om det är pratigt eller om det är tyst. Fast
det är ju klart att det går bättre och jobba om det är tyst. (flicka, 6B)

När vi har en bra lärare som vet vad han/hon pratar om. (pojke, 6B)

När man ritar, fast jag gör nästan aldrig det men det är ändå lättare.
Ibland har dom redan ritat i boken och då märker man att det är lättare.
(flicka, 6C)

Jag tycker att jag lär mig matematik bäst när jag jobbar själv. (pojke,
6C)

Tycker eleverna att matematik är ett viktigt ämne som de kommer att ha
nytta av i framtiden?

Alla flickorna utom en är överens om att matematik är ett viktigt ämne som de kommer att
ha nytta av i framtiden. Pojkarna tycker också att det är ett viktigt ämne, men det är fler
pojkar än flickor som inte motiverar varför det är viktigt i sina svar.

Det är många som skriver att matematiken är viktig utan att motivera varför den är det. De
som tycker att den är viktig och som ger exempel på när den är viktig kan delas in i tre
kategorier.

1. Det är viktigt för att man ska klara av sitt vardagliga liv i samhället. Ex. handling,
räkningar, placering av pengar m.m.

2. Det är viktigt för att man ska kunna plugga vidare och få en bra utbildning.
3. Det är viktigt för att man kommer att använda matematik i det framtida yrket.
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Citat från enkäterna.

Ja. Tänk på alla räkningar, betalningar och när man ska handla.
(flicka, 6A)

Jag tycker inte att det är så viktigt. Jag tror inte att jag kommer att ha så
mycket nytta av det i framtiden. (pojke, 6A)

Ja det är viktigt för om man ska kunna få en bra utbildning måste man
kunna matte. (flicka, 6B)

Ja därför att jag vill jobba på ett jobb där man behöver mycket
matematik. (pojke, 6B)

Jag tycker att det är jätte jätte viktigt för det kommer man behöva i
framtiden. (flicka, 6C)

Ja, jag tycker matematik är ett viktigt ämne. För att man använder
matematik så mycket i samhället. (pojke, 6C)

Vad vill eleverna bli när de blir stora?

Frågan om vad eleverna vill bli när de blir ”stora”,  gav många olika yrken som svar. Jag
har valt att bifoga en sammanställning av svaren, denna redovisas i bilaga 5. Anledningen
till att jag tog med den här frågan, var för att se om jag kunde se någon koppling mellan
elevernas tankar om matematikens betydelse och deras yrkesval. Spelade matematiken
någon roll för deras yrkesval? Tyvärr kunde jag inte se några sådana tydliga kopplingar i
elevernas svar.

Sammanfattning av resultatet från enkätundersökningen

Sammanfattningsvis kan man säga att eleverna har två förhållningssätt till matematiken. De
har ett emotionellt förhållningssätt, där eleverna beskriver vad det är för känslor de har
inför ämnet, och så har eleverna ett förhållningssätt där de ser det som ett skolämne och
nämner olika saker de arbetar med på matematiklektionerna.

Eleverna beskriver olika saker de tycker är roliga och tråkiga i matematiken och så berättar
de när de tycker att matematiken är rolig och tråkig. Det är många faktorer som spelar in för
att det ska vara roligt eller tråkigt. Några sådana faktorer är att det helst ska vara lagom
svårt, lite klurigt och mycket variation i undervisningen för att det ska vara roligt och
lustfyllt.

På frågan hur eleverna tycker att de är på matematik självvärderar sig pojkarna i genomsnitt
högre än flickorna. Många elever tycker att de lär sig matematik bäst när de är i skolan, när
någon förklarar bra och när man ritar upp. På frågan när eleverna använder matematik
svarar de flesta eleverna att de använder matematiken när man går till affären, och när det
handlar om pengar.

Nästan alla tycker att matematik är ett viktigt ämne som de kommer att ha användning för i
framtiden, även om inte alla kan svara på när konkret de tror att de kommer att använda det.
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Intervjuundersökningen
Genom resultatet från enkätundersökningen och all läst litteratur visste jag nu vad jag ville
veta mer och få fördjupad kunskap om. Därigenom satte jag ihop en intervjuguide, se bilaga
3 och började med min intervjuundersökning.

Genom intervjuerna ville jag få en mer fördjupad bild om vad eleverna tycker är roligt och
tråkigt på matematiken och hur de tycker att man kan göra som lärare för att ämnet ska bli
roligare och intressantare. Hur lär sig eleverna bäst och vad ska man som mattelärare tänka
på för att eleverna ska få den stöttning och hjälp som de behöver?

För mig som blivande lärare kan det också vara intressant att få reda på om eleverna helst
vill arbeta tillsammans med sina kompisar eller enskilt på matten. Exempelvis när det är
bäst att vara ensam och vilka fördelar det finns med att vara flera tillsammans. Jag ville
också komma in på varför de tycker att matematik är ett viktigt ämne och vilka i deras
närhet som kan ha påverkat dem till deras tyckande.

Totalt intervjuade jag 15 elever, men i min undersökning har jag valt att ta med 5 flickor
och 5 pojkar. Adam, Alexandra och Annika från 6A. Beatrice, Björn, Benjamin och Bella
från 6B. Christian, Clas och Carolina från 6C.

Jag har valt redovisa resultatet från intervjuundersökningen på liknande sätt som vid
enkätundersökningen. Jag har delat in styckena efter de frågor vi samtalade om, berättat
vad eleverna svarade och lagt till givande citat.

När är matematiken rolig?

Adam berättar att när de räknade på förra arbetsområdet, som var statistik, i matteboken, så
tyckte han att det var jätteroligt därför att han hade kommit lika långt fram i boken som den
elev som är duktigast i klassen. Han fick självförtroende och kände sig bra på matematik
och därför blev det roligt. Adam tycker att matematik är roligt, för att han har lätt för det.
Det är fler elever från intervjuerna som tycker att matematik är roligt när det går bra. När
man förstår vad man gör och känner att man kommer framåt. Björn påpekar att för att
matematiken ska vara rolig så måste det gå bra, för om man har många fel så blir det inte
roligt. Bella berättar hur det kan vara på matten.

Just nu håller vi på med bråk, och sådär.

Hur är det då?

Det är, nu i början är det ganska lätt, så sådär, roligt.

Hur blir det sen då?

Sen blir det lite svårare att arbeta, och då kommer man inte så fort
framåt, och då känns det ganska trögt, när man jobbar långa stunder.

Är det viktigt att det ska gå fort fram?

Man vill ju det, så att man inte fastnar på massa uppgifter, och sådär.

(Bella, 6B)
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Benjamin tycker att matematiken är rolig och att man har nytta för den varje dag.

Kan du säga några saker som du tycker är roliga på matten?

Ja, det är bara det där att få sitta och räkna, tänka själv, räkna ut i
huvudet är roligt. Det är det som är roligast.

Ska det vara enkelt eller lite svårare?

Klurigt helst. Det är roligt.

Varför ska det vara det?

Det är roligt, då får man sitta och tänka ett tag och så kommer man
fram till svaret till slut.

(Benjamin, 6B)

Bella, Beatrice och Clas berättar att matematiken är rolig när man bryter av och gör andra
saker på lektionerna, än att bara räkna i matteboken. När läraren tar in annorlunda
uppgifter, laborativ matematik och olika typer av mattelekar. Det är viktigt med variation
och att bara räkna i boken kan bli enformigt.

Är det något annat som du tycker är roligt då?

Det är roligt att, liksom göra annorlunda uppgifter, som att räkna ut
saker som inte står i matteboken, som man välja någonting och
sedan göra någonting om det, någon uppgift.

Brukar ni göra det?

Ja, på en del räknesätt så är det det. På statistiken var det mycket
sånt.

Kan du ge exempel på några?

Ja, att man skulle fråga klassen, när man fyllde år, och göra en
statistik om det, och sådär.

(Bella, 6B)

Carolina tycker att det är roligt att räkna ut olika sträckor på matematiken, och så tycker
hon att det är viktigt att ha pratmatte i undervisningen för att eleverna ska lära sig att prata
med varandra. Alexandra och Annika tycker att det mesta är roligt på matematiken och
nämner inte några specifika saker de tycker är roliga. Björn tycker att bråk och räkning där
personer ingår är roligt. Christian berättar om vad han tycker är roligt på matematiken och
hur användbart ämnet är.

Vilket är roligast på matten då?

(Funderar ett tag.) Räkna svåra huvudtal, som man gör utan
miniräknare och ställer upp.

Aha. Typ plus och…

Ja, så som man får göra sen, när man inte är klassrummet eller så.
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Jaa.

Kanske ute.

Vad tänker du på då?

Jaa, jag håller på att sälja jultidningar, (skrattar till) då får jag räkna
och sådär, om jag inte har miniräknare till hands.

Aha. Ja just det , då är det ju bra kunna det.

Jaa.

Går det bra då att sälja?

Ja det gör det.

Ja då blir det ju mycket att räkna.

Jaa. För det (skrattar till) skulle vara skandal om man kommer till
någon och sen så ska han betala pengar och då så kan man inte räkna
ut det.

(Christian, 6C)

Sammanfattning
De flesta eleverna tycker att matematiken är rolig när det går bra och man känner att man
förstår det man gör. När det är lagom svårt och man känner att man kommer framåt i
boken. Många jämför sig med sina klasskamrater och boken blir ett riktmärke på hur långt
man har kommit och om det gått bra eller dåligt. Det är också viktigt med variation. Att
man som lärare tar in andra saker i undervisningen än bara räkning i läroboken.

När är matematiken tråkig?

Beatrice, Björn och Christian tycker att matematiken är tråkig när det är något tråkigt i
boken. När det är enformigt och uppgifterna ser likadana ut och är krångliga. Björn tycker
att det är viktigt att det finns olika typer av uppgifter så att man lär sig bra.

Är det något som är riktigt tråkigt?

Ja, när det är jättetråkigt i boken och det är jättejobbiga uppgifter,
som, är så här, man ska räkna jättemycket samma uppgifter, det tar
så lång tid innan man kommer framåt. Det är tråkigt.

När uppgifterna är likadana?

Ja, nästan varje uppgift är precis likadan och den är jättelång och
tråkig. Så var det i statistiken, det var jättemycket så att man skulle
räkna ihop allting, och räkna ut medelvärde, och det var liksom
jättemånga uppgifter med precis samma sak. Då blir det tråkigt.

(Beatrice, 6B)
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Finns det något som är riktigt tråkigt på matten?

Det är någon gång i matteboken, när det kommer flera sidor där man
ska ställa upp tal. Då blir det lite ensidigt ibland.

Det blir samma hela tiden?

Ja, det kanske är två sidor, fulla sidor med uppgifter man ställer upp.
Det har jag inte haft på ett tag nu, men.

Mmm. Vad tycker du att man ska göra istället då?

Man kan ha, om det är en sida som är såhär, full med
uppställningstal bara, då kan man ju till exempel, lägga ut den på två
sidor och ha såhär lästal eller nåt mellan.

(Christian, 6C)

Clas tycker också att matematiken är tråkig när det är enformigt, men också när det är för
lätt. Det ska vara en blandning av allt, och det tycker han att boken är bra på.

Du säger att det är tråkigt om det är lätt, är det tråkigt om det är svårt
också?

Nää, det beror hur svårt det är. Är det för supersvårt, då är det tråkigt,
men om det är lagom, då är det kul när man får klura ut det själv.

(Clas, 6C)

Beatrice säger att matematiken är tråkig när man är trött och det är stökigt i klassrummet.
För när det är stökigt får man inte den hjälp man behöver av läraren och då är det svårt att
koncentrera sig.

Hur tycker du att matte är?

Det är ganska kul om det inte är stökigt, och så. Då får man inte så
mycket hjälp och då måste man säga till hela tiden att de ska vara
tysta.

 (Beatrice, 6B)

Sammanfattning
Många nämner att det är tråkigt när det kommer något tråkigt eller svårt i matteboken och
när det är många enformiga uppgifter efter varandra. Några av eleverna nämner att man
måste vara koncentrerad när man räknar matte, och om man inte kan koncentrera sig pga.
att det är stökigt runt omkring, eller att man är trött, så blir matten tråkig.

Tabellträning på tid

När vi pratade under intervjuerna, om vad eleverna gjorde på matematiken nämnde nästan
alla att de hade tabellträning på tid. De berättade då om hur det är att räkna på tid och vad
det är för känslor som kommer upp då. Det var mycket intressant och därför har jag valt att
ta med det i resultatet.
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Beatrice tycker att det är roligt när tabellerna är på tid, för då kan man försöka förbättra sig
själv hela tiden. Det blir en tävlan med sig själv. Carolina tycker att det går bra med
tabellerna på tid, för de kan de nu. Men om de skulle börja med något nytt, ex. division,
skulle det bli svårare och mer stressande. Alexandra tycker att det går bra att räkna på tid,
det är roligt men stressande. Annika brukar försöka att inte tänka på att det är på tid, för då
blir hon så stressad. Hon tycker det är bättre om man jobbar på i sin egen takt. Andra elever
tycker också att det är stressigt att räkna på tid.

Hur är det att räkna på tid?

Det är stressigt, men jag tänker inte på det, så det går rätt bra.

Skulle det vara bättre om det inte var på tid?

Ja, då skulle man ju hinna mer, och sen inte vara så stressad. För
man får ju mycket slarvfel när man är stressad.

(Björn, 6B)

Hur är det att räkna på tid?

I början känner man sig så stressad, och då får man svårt att tänka,
men sen när man har gjort det några gånger, så vet att det bara är att
ta det lugnt, och ta det här i sin takt, så går det mycket bättre.

(Bella, 6B)

Det är alltså gångertabellerna?

Ja, jag gillar inte när det går på tid. Jag blir så stressad då, fast jag
hinner på tre minuter dom där.

Skulle det vara bättre om det inte var på tid?

Nää, det tycker inte jag heller, för då kanske man gör det för långsamt,
men som, det är en i våran klass, som inte hinner mycket alls, kanske
17 uppgifter eller nåt. Lite längre tid för dom som, så man kan ju ha,
skriva upp på tavlan då, om det har gått en minut, så kan man se sin tid
själv, på ett ungefär, så lite längre tid kan man ju ha.

(Adam, 6A)

Clas tycker inte att det är viktigt att man gör tabellerna på tid, men han menar också att man
inte kan hålla på för länge. I vissa situationer kan det vara bra med tid och att kunna
tabellerna i huvudet är bra när man tex. ska gå och handla. Då är det viktigt att kunna tänka
snabbt. Christian tycker också att det är viktigt att kunna tabellerna.

Det var många som nämnde på enkäterna att, ja när jag frågade om de
var bra på matte eller inte, så sa de att; ”ja, jag är ganska bra, men
jag är inte så snabb.” Är det viktigt att vara snabb?

Nja, som Clas då, han är ju väldigt snabb på att skriva och sådär. Jag är
inte jättesnabb på att skriva, jag kanske är mer snabb på sånt som man
ska räkna i huvudet och såhär.
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Tycker du att det är viktigt att vara snabb?

Ja, det är väl bra ibland. Det är inte alltid det är det. Det är olika. När
man behöver det.

När man behöver det. Som huvudräkning?

Mmm. Det är ju bra att kunna tabeller och så där, så att man bara kan
säga direkt.

(Christian, 6C)

Sammanfattning
Överlag är alla eleverna överens om att det är bra att ha tabellerna på tid och att det är bra
att lära sig dem. Några av dem blir stressade av tiden, men de försöker att inte tänka på den
och gör sitt bästa ändå. Några av eleverna är måna om sina klasskamrater och tycker
kanske att vissa skulle få längre tid på sig, medan de som redan kan tabellerna kan få gå
vidare med svårare, såsom elvans och tolvans tabeller.

Att arbeta själv eller tillsammans med andra

Annika och Björn tycker att det går bäst när man får sitta och räkna själv, då kan man
koncentrera sig bättre. Man pratar inte så mycket och då hinner man mera. Alexandra vill
också räkna själv, för om man jobbar tillsammans med någon och man kommer fram till
olika svar blir det jobbigt. Adam, Benjamin, Clas och Carolina tycker att det är bättre när
man får jobba två och två, eller i grupp, för då kan man samarbeta och hjälpa varandra, om
det är riktigt svårt.

Vilket är bäst, att jobba tillsammans med någon eller själv?

När man jobbar i grupp, då kan man ju komma med olika förslag
och så, man kan hjälpas åt mer.

(Carolina, 6C)

När man räknar i matteboken tycker Adam och Clas att det är bättre att jobba ensam, för då
kan man räkna på i sitt eget tempo.

Hur är det att lösa tillsammans med en kompis?

Det blir lättare, blir det ju.

Det blir det. Varför då?

Man har ju en, och om man inte, kanske kan eller förstår, så kanske den
andre förstår, så då kan man fråga honom.

Så du tycker att det är bättre att jobba tillsammans med någon annan?

Ja, nää inte individuellt i matteboken, och när vi gör det, men.

Då är det bättre att jobba själv?

Då är det bättre att jobba själv, ja. Men annars är det ju bra.
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Varför är det bättre att jobba själv då, då?

Då kör man sitt egna tempo,  och den andre kanske är snabbare eller
långsammare, det vet man ju inte, men.

(Adam, 6A)

Både Benjamin och Clas tycker att det är roligt när kompisar frågar dem om hjälp. Då
känner man sig duktig och behövd.

Sammanfattning
Några elever tycker att det är bättre att räkna själv, för då kan man koncentrera sig bättre.
Medan andra elever gärna räknar tillsammans med sina kompisar, för då kan man hjälpa
varandra om det är svårt. Det som spelar in för många, om man ska räkna själv eller
tillsammans med någon annan, är vad det är för typ av lektion och uppgifter. Exempelvis
kan det vara bra att räkna tillsammans på pratmatten och själv när man räknar i läroboken.

Hur skulle undervisningen se ut för att matematiken skulle vara det
roligaste ämnet?

Annika, Beatrice, Björn, Bella och Clas tycker att det är viktigt att man gör andra saker än
att bara räkna i matteboken varje lektion. Det är viktigt med variation för att man inte ska
tröttna.

Hur tycker du att man ska lägga upp undervisningen för att matten
skulle vara det roligaste ämnet?

Att man inte har samma matte jämt, eller att man håller på med lite
olika saker, eller någon rolig matte under lektionen.

Är det viktigt att alla håller på med samma saker?

Nää, det beror ju på hur svårt man har för matte, alla kanske inte
kan, alla kanske inte har, vill ha samma matte, för att de tycker att
det är svårare.

(Annika, 6A)

Hur skulle matten vara för att du skulle tycka att det var det
roligaste ämnet?

Ja, inte matte tidigt på morgonen i alla fall. För det är inget kul, och
inte, det ska vara mitten på dan, eller, det är så jobbigt för man är så
trött på morgonen. Ja, så att, det ska vara bra lärare och så ska man
göra lite olika saker, man behöver liksom inte hela lektionen göra
samma sak.

Varför kan man inte räkna matte när man är trött?

Då tänker man inte bra, och så är det stökigt, och alla pratar, och så
kanske man precis har kommit på det, hur man ska räkna ut det, och
så skriker bara bla, blabla, bla, och då glömmer man bort , och så får
man tänka om från början hela tiden.

(Beatrice, 6B)
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Hur tycker du  att matten skulle vara för att det skulle vara det
roligaste ämnet?

För mig är det, det roligaste ämnet.

Vad är det som är roligt?

Jobba med det, man lär sig mycket, och sådär. Men det kan bli ganska
tråkigt om bara håller på och skriver i en bok, man får göra andra
mattesaker också, som matteproblem, leka mattelekar, och sånt där.

(Clas, 6C)

Alexandra däremot, som har det lite svårare med matten tycker att man ska räkna mycket i
böckerna. Hon tycker att det är roligare och så blir man inte så stressad, som om man visste
att man skulle hinna med massor med andra saker också.

Sammanfattning
För att matematik ska vara det roligaste ämnet så är det viktigt, för många elever, att det är
variation i undervisningen. Att bara räkna i matteboken räcker inte. De vill bl.a. också ha
pratmatte och laborativ matte. Det är också viktigt att det är tyst och lugnt omkring en och
att man inte är trött, för då kan det vara svårt att koncentrera sig på matematiken.

Hur skulle undervisningen se ut för att eleverna skulle lära sig bäst?

För att eleverna ska lära sig matematik bäst så vill de att det ska vara blandat lätta och svåra
uppgifter och läraren ska hjälpa till, men inte för mycket. Det ska också vara tyst och lugnt
omkring en, och det är viktigt att man förstår det man gör.

För att Björn skulle lära sig matematiken bäst så skulle det var blandat med lätta och svåra
uppgifter. Björn värnar om de som har svårt för matte, och tycker att de kan få räkna
roligare saker och att man som lärare kan lära dem olika roliga knep, ex. måla figurer.

Hur skulle matten se ut för att du skulle lära dig bäst?

Det skulle nog vara, att det var, blandat lätta och svåra uppgifter. Så
att det inte bara är lätta, på de två första stegen, och sen så när man
kommer upp så blir det bara svåra. Utan att det är både blandat, är
blandat svåra på dom lätta också. Och sen lätta på dom svåra stegen
också.

Tror du att man skulle klara dom svåra då?

Ja, för om man lär sig, om man lär sig några svåra, lär sig räkna dom
svåra, när man är, när man är rätt, ja, när man är på dom tidiga
stegen, om man kommer upp, då lär man sig mer och mer för varje
steg. Sen så till slut kanske det bara är svåra och då kan man ju det
som om det är lätta uppgifter.

Vilket är roligast att räkna, svåra eller lätta?

Det beror ju på, det är ju roligast att räkna lätta som man klarar av,
fast det är ju samtidigt roligt att räkna dom svåra som man klarar av.
Så det är ju lite blandat.

(Björn, 6B)
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Annika tycker att hon lär sig bäst när en lärare förklarar för henne.

Hur lär du dig matte bäst?

Jag tror, jag lär mig nog bäst när läraren förklarar. Inte när man bara får
en mattebok och så ska man klara sig, utan man ska förklara hur man
ska göra.

(Annika, 6A)

Benjamin tycker att för att man ska lära sig matematik bäst så ska inte läraren hjälpa till för
mycket, utan man ska klura själv först. Man kan hoppa över en uppgift och sedan gå
tillbaka efter ett tag, då har man nya tankar.

För att Alexandra ska lära sig matematik bäst så ska hon arbeta mycket med det som är
komplicerat.

Hur skulle matten se ut för att du skulle lära dig på bästa sätt?

(Funderar en lång stund) Jobba med mycket som man tycker är
komplicerat.

Man skulle jobba med sånt som är svårt?

Mmm.

Varför skulle man göra det?

För då kanske man lär sig det mycket, mer, bättre.

(Alexandra, 6A)

För att Bella och Annika ska lära sig matematik bäst ska det vara lugnt och tyst omkring
dem. Inte för mycket spring i klassrummet. Annika tycker att det är lättare att koncentrera
sig hemma, där det är lugnare omkring henne.

Hur tycker du att matten ska vara för att du ska lära dig bäst?

Det ska vara lugnt runt omkring, och ingen musik på eller någonting,
utan tyst. …Och inte för mycket spring runt i klassrummet, och
sådär.

Varför måste det vara lugnt?

Jo därför att annars blir det svårt att tänka, och man blir så trött.

(Bella, 6B)

Är det viktigt att man kan koncentrera sig när man har matte?

Ja.

Varför är det, det?

För, eller jag kan inte koncentrera mig, för jag måste läsa, oftast högt,
och om det är så här frågor, eller meningar på matten, för annars, så
förstår jag inte något.
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Och då är det skönare om man kan göra det hemma?

Ja.
(Annika, 6A)

När man räknar i matteboken så tycker Adam att det är viktigare att man förstår och det går
lite långsammare än att det går fort och man är längst fram i boken. Fast han jämför sig
gärna med sina klasskamrater och visst är det kul att ligga långt fram i boken.   

Tycker du att det är viktigt att vara snabb?

Nää, snabb och snabb, nää det tycker jag inte, det är ju kul och komma
långt, är det ju men.

(Adam, 6A)

Sammanfattning
Som lärare, tycker eleverna att det är viktigt, att man kan förklara bra för sina elever.
Förklara och rita så att eleverna förstår, vägleda dem fram till svaret, utan att försöka säga
svaret. När man räknar i matteboken ska det helst vara blandat svåra och lätta uppgifter och
det ska vara tyst och lugnt omkring en, så att man kan koncentrera sig på det man gör. Det
är också viktigt att man arbetar i sin egen takt, så att man verkligen förstår det man gör.

Hur ska en bra mattelärare vara?

Adam och Beatrice tycker att det är bra när läraren har genomgångar, men ibland kan det
kännas onödigt, när man redan har räknat på det som läraren går igenom. Eller när man
förstår och andra i klassen inte gör det. Då blir det långsamt och tråkigt. Läraren går
igenom det flera gånger, och det blir tjatigt om man förstod det första gången. Alexandra
och Bella tycker att det är bäst att ha genomgångarna innan man börjar jobba med det ett
arbetsområde. Då vet man vad man ska göra i boken sedan. Det är bättre att ha gemen-
samma genomgångar, för då  slipper läraren förklara för en och en. Alexandra tycker att
läraren ska ha genomgångar för då slipper man att fundera själv, på kanske felaktigt sätt.

Varför är genomgångarna  så bra då?

Man lär sig mera.

Varför tror du att man lär sig mer?

Man går igenom det, och ser i fall man, funderar och kanske kommer
på mer och så.

(Alexandra, 6A)

Alexandra, Beatrice, Bella, Christian och Carolina tycker att en bra lärare ska gå igenom
saker ifrån början och ta en bit i taget. Inte för mycket på en gång. Om läraren visar och
ritar på ett papper är det lättare att hänga med och förstå. Adam, Björn och Clas tycker
också att en bra mattelärare ska rita när han förklarar, då förstår man mer och det blir
överskådligt. Alla är överens om att läraren inte ska säga svaret direkt, utan att läraren
måste förklara bra så att eleverna förstår.
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Hur ska en lärare förklara då?

Ja, han ska förklara från början, liksom, allting, så att man fattar, inte
bara förklara liksom, ja så att man förstår precis allting, och inte bara
säger svaret. Man ska förstå vad man gör.

 (Beatrice, 6B)

Hur ska man som lärare förklara bäst?

Ja, att man försöker visa, och sådär på ett papper, för att jag brukar
ju inte förstå när man bara säger, gör si gör så, utan att dom visar hur
man ska göra.

(Bella, 6B)

Om vi tänker nu då att jag ska bli lärare, har du några råd eller
någonting till mig om hur man kan göra matten riktigt rolig, för att du
skulle tycka att det var jätte kul att ha matte? Nu tycker ju redan du att
de är jätteroligt.

Mmm. Men man kan väl ha så att man inte bara ställer upp talen såhär
och visar, men det gör ju inte de flesta lärare. Att dom har såhär
exempel och visar att han har så mycket och sen…

Ska man inte göra det?

Jo, jag tycker det.

Man ska göra det?

Då blir det ju roligare.

Ja, om läraren visar.

Ja. Så att dom gör en bild av det så att man förstår mer. Det är ju lättare
om man säger så här ”Kalle har tre kronor och han ska få så många mer
och så där.”

(Christian, 6C)

Om du tänker på nu då, att jag ska bli mattelärare. Hur tycker du att
undervisningen ska se ut i min klass?

Den ska inte vara alltför komplicerad.

Nehä.

Det beror vad det är för nåt. Man ska förklara allting, som man gör.

Ska man göra det som lärare?

Mmm, så att man ger något papper till barnen, och sen om man inte
förstår så får man en förklaring.

 (Clas, 6C)
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Annika säger att det är bättre att ha matte i mindre grupper, för då får man mer hjälp av
läraren, än om man har matte hela klassen. Björn pratar också om varför det är bra att ha en
lärare när man behöver hjälp.

Är det viktigt att ha en lärare?

Ja, det är ju bra så att man kan fråga om hjälp.

Kan man inte fråga sina kompisar då?

Jo, man kan ju fråga dom som ligger före om hjälp, det kan man ju
göra, om läraren är upptagen eller så. Så det går ju bra att fråga
kompisar också, men läraren förklarar ju bättre än vad kompisarna
gör. Om man frågar en kompis så blir det oftast att man får titta i
boken å så skriver man av.

Och då förstår man inte?

Nej, då förstår man inte sen när man kommer…

(Björn, 6B)

Benjamin däremot tycker inte att lärare förklarar bra, så han frågar hellre en kompis.

Vem brukar du fråga om hjälp?

Ja, jag brukar mest fråga en kompis, jag går inte så ofta till läraren.

Är det bättre att fråga en kompis?

Ja, nästan, för då fattar man hur det går till på en uppgift. Man fattar
bättre när en kompis pratar, med en, än när läraren gör det.

Hur tror du att det kommer sig då?

Jag vet inte.

Är det svårt att förstå när en lärare förklarar?

Ja, dom säger det så svårt på något sätt. Så det är nästan lättare när
en kompis förklarar med dom orden som är lättare att förstå.

Men det gör inte läraren?

Nej, han bara räknar på, och så säger han vad blir det.
(Benjamin, 6B)

Benjamin berättar längre fram i intervjun att fördelen med lärare är att de rättar snabbt
matteböckerna, och då kan man inte fuska som man kan ifall man rättar själv. Benjamin
tycker också att det är viktigt att man som lärare ska tänka på att man inte har matematik
för långa stunder, och att man tar till kluriga uppgifter ibland.

Sammanfattning
Som lärare kan det vara bra att ha genomgångar med sin klass, men eleverna ser ett
problem i det, då inte alla elever är på samma ställen vare sig i matteboken eller
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kunskapsmässigt. För dem som redan förstår kan det bli tjatigt, och för de som inte förstår,
för svårt. De elever som är ”bra” på matte vill bara ha hjälp när det behövs, av läraren, och
de som är mindre ”bra” vill ha genomgångarna i klassen. Det blir en hjälp att komma igång,
för dem som har det lite svårare.

Det är också viktigt, som eleverna påpekade på förra frågan, att läraren kan förklara bra,
utan att säga svaret direkt. Några tycker också att det är bättre att ha matematik i små-
grupper, för då får man mer hjälp av läraren.

Är matematiken ett viktigt ämne?

Alla elever som jag intervjuat är överens om att matte är ett viktigt ämne. Alexandra tror att
man kan komma långt om man kan mycket matematik och att det blir lättare att få jobb då.
Bella tycker att matematik är ett viktigt ämne som man kommer att ha nytta av när man blir
stor. Men ändå tycker hon att man kanske inte behöver räkna de allra svåraste talen. Adam,
Annika och Beatrice tycker att matematik är ett av de viktigaste ämnena. Beatrice säger att
man använder matematik ofta och hon jämför det med bild som man inte använder lika
ofta.

Tycker du att matte är ett viktigt ämne?

Ja, det är det. Det känns ganska viktigt att kunna matte bra, och
förstå det. Det tycker jag nästan är ett av de viktigaste ämnena.

Varför är det det?

Man använder det ganska mycket, tex. bild kanske man, om man
inte jobbar med det, så använder man kanske inte bild så mycket,
även om man liksom, matten använder man ju så ofta.

Kan du ge exempel på när man använder det?

Ja, mest när man handlar faktiskt. För exempel om man ska, mäta
om man ska köpa nya tapeter, hur mycket det går åt, och massa
sådana där saker.

(Beatrice, 6B)   

Björn tycker att matematiken är ett viktigt ämne, därför att man behöver det när man gått ut
skolan. Han ger olika exempel där han tror att han kommer att använda matematiken. När
man handlar, betalar räkningar, köper brädor och bygger olika saker. Benjamin tycker att
matematik är ett viktigt för det är ett basämne, som man har med sig hela livet.

Tycker du att matte är ett viktigt ämne?

Ja, det är ju ett basämne, så det är ju bra att kunna för man ska ju ha
med sig det hela livet. Så det är ju bra.

Kan du komma på några saker, där man använder matten, där den
är bra att kunna?

Ja, om man går och handlar är det bra….hjälpa sina barn med matten
kanske.

 (Benjamin, 6B)
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Clas tror att ha kommer att ha användning av matematiken hela sitt liv.

Tycker du att matte är ett viktigt ämne?

Ja.

Varför då?

Jaa , många säger att det är det viktigaste ämnet. Man lär sig mycket på
det, det innehåller massor med ämnen, svenska, matte å sånt där.

När tror du att du kommer att använda det då?

Hela mitt liv.
 (Clas, 6C)

Sammanfattning
Alla elever i intervjuerna är överens om att matematik är ett viktigt ämne. De svar som
förekommer om varför det är viktigt, är de samma som i enkätsvaren.

1. Det är viktigt för att man ska klara av sitt vardagliga liv i samhället. Ex. handling,
räkningar, placering av pengar m.m.

2. Det är viktigt för att man ska kunna plugga vidare och få en bra utbildning.

3. Det är viktigt för att man kommer att använda matematik i det framtida yrket.

Vad tycker föräldrarna?

Alla elever tror att deras föräldrar tycker att matematiken är viktig. Vissa har pratat om det
med sina föräldrar och vet vad de har för åsikter, andra bara gissar vad de tycker. Beatrice
föräldrar har sagt till henne att de tycker matematik är viktigt att det är viktigt att hon inte
kommer efter, och att man försöker jobba på lektionerna även fast det kan vara stökigt
ibland.

Alexandras, Annikas, Christians, Clas och Carolinas föräldrar har sagt till sina barn att de
tycker att matematiken är ett viktigt ämne. Bellas mamma är lärare så hon tycker att
matematiken är jätteviktig. Benjamin säger att hans pappa använder matematik varje dag på
jobbet. Björns pappa var själv duktig på matematik och tycker att hans son också ska vara
det.

Tycker dina föräldrar att matte är viktigt?

Ja, det tycker dom, för dom tycker att jag ska vara duktig på det och
så. Så jag har det när jag går ut skolan.

Varför tror du att dom tycker det?

Jag vill ju komma in på hockeygymnasium sen, och då så är det ju
viktigt att kunna räkna matte, och sen dom andra grundämnena
också då, så tycker pappa också att det är viktigt, för han, han var
duktig på matte, och han säger att han har användning för det, för att
han var så duktig i skolan, så tycker han att jag också ska vara det.

(Björn, 6B)
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Sammanfattning
Det är bara några av eleverna som vet att deras föräldrar tycker att matematiken är viktig,
men de flesta tror att föräldrarna tycker det. Några av eleverna berättar om att deras
föräldrar påpekat varför matematiken är viktig, och att de berättat om sin egen skolgång
och sitt nuvarande yrke där de använder sig av matematik.
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Sammanfattning av undersökningens resultat
I den här sammanfattningen kommer jag att jämföra mina undersökningsresultat från
enkäterna och intervjuerna, med tidigare forskningsresultat från min litteraturstudie. I min
undersökning har jag tittat på likheter och skillnader i flickornas och pojkarnas tankar om
matematiken, men de skillnader jag hittat är få, och därför har jag mest beskrivit likheterna.

Vad är matematik för flickorna och pojkarna?

I resultatet från min enkätundersökning kom jag fram till att elevernas svar på denna fråga
kunde delas in i två kategorier. Eleverna hade ett emotionellt förhållningssätt till
matematiken och ett förhållningssätt där de såg matematiken som ett skolämne. I min
undersökning var det fler flickor än pojkar som hade ett emotionellt förhållningssätt och
fler pojkar än flickor som såg matematiken som ett skolämne. Elevsvaren i Sandahls (1997)
undersökning var av samma karaktär som i min undersökning. Eleverna där, hade också ett
emotionellt förhållningssätt, och så såg de även matematik i intern användbarhet, själv-
ändamål och kontextbundenhet. I både min och Sandahls (1997) undersökningar före-
kommer svaren roligt och tråkigt mest under det emotionella förhållningssättet. Många
elever ser matematik som antingen roligt eller tråkigt. Men vad är det då som gör att
eleverna tycker att matematiken antingen är rolig eller tråkig?

När är matematiken rolig/tråkig?

I min undersökning kan svaren på dessa två frågor delas in i två kategorier. De som nämner
när matematiken är rolig/tråkig, och de som nämner vad som är roligt/tråkigt. För att
eleverna ska tycka att matematiken är rolig, så är det viktigt att det går bra och att eleverna
känner att de lär sig något. Att det är variation i undervisningen och att eleverna kommer
framåt i boken, och inte gör så många fel. Många jämför sig med sina klasskamrater och
hur långt man kommit i matteboken är i många fall ett mått på hur duktig man är på
matematik.

I min undersökning vill flickorna att uppgifterna ska vara lätta eller lagom svåra, medan
pojkarna verkar vilja ha mer att bita i, och klura på. Reuterberg och Svenssons (2000)
menar att man kan se skillnader hos de båda könen, i prestationer på olika typer av
uppgifter. Flickorna har visat sig vara något bättre vad gäller enklare beräkningar och
pojkarna något bättre i uppgifter som rör problemlösningar. Kan det vara så att pojkarna är
något bättre på klurig problemlösning, därför att de är mer intresserade av det?

Matematikens betydelse för flickorna och pojkarna

Nästan alla elever i både enkät- och intervjuundersökningen var överens om att matematik
är ett viktigt ämne, men många hade svårt att svara på varför. De som svarade varför det
var viktigt sa att matematiken var viktig i det vardagliga livet, för framtida studier och yrke.
Enligt Bjerneby Häll (2002) vet de flesta eleverna att samhället betraktar matematiken som
ett viktigt ämne, men de inte kan förstå varför. Eleverna ställs då inför ett dilemma som kan
påverka motiven för dem att lära sig matematik. Många av eleverna i intervju-
undersökningen sa att deras föräldrar tyckte att matematiken var viktig och att de sagt det
till sina barn. Kimball (1994) menar att föräldrars attityder och lärares inställning till
matematiken styr elevernas inställning. Även i Sandahls (1997) undersökning betonade
eleverna att matematik var ett viktigt ämne. Matematikens höga status i samhället,
avspeglades i elevsvaren från Sandahls (1997) undersökning.
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När eleverna fick frågan i enkätundersökningen, när de använder matematik utanför skolan,
så nämnde de flesta att det var när de var och handlade. Pengar och handling finns med i
elevernas verklighetsbild, och många uppgifter i matteböcker handlar om pengar och olika
personer som handlar olika saker. I Sandahls (1997) undersökning nämnde eleverna också
handlingen och hanterandet av pengar.

Hur tycker flickorna och pojkarna att de är på matematik?

I enkätundersökningen var det större del pojkar än flickor som tyckte att de var bra på
matematik. Pojkarna självvärderade sig högre än flickorna på matematik. Många forskare,
bl.a. Öhrn (2000), Reuterberg och Svensson (2000) och Linnanmäki (1993) har tittat på
undersökningar där pojkarna självskattat sig högre än flickorna i matematik och de menar
att matematik har en särskild status hos pojkar. För flickorna är matematiken inte lika
viktig.

I enkätundersökningen var det några elever som tyckte att det var flera faktorer som spelade
in på hur bra de ansåg sig vara på matematik. Några nämnde att de var bra men inte så
snabba, andra att de var bra, men att det berodde på vad det var för moment i matematiken.
Några jämförde sig med sina klasskamrater, och var bra eller dåliga beroende på hur de var
i jämförelse till dem.

Hur tycker flickorna och pojkarna att matematikundervisningen ska se ut?

När jag frågade eleverna i enkäterna hur de tyckte att de lärde sig matematik bäst, så
svarade de flesta eleverna att det var när de räknade i matteboken i skolan. Det var störst
del pojkar som svarade så. I många av enkätsvaren kunde man se att skolan och lärarna var
av stor betydelse för eleverna. Bjerneby Häll (2002) menar att i skolan är det läraren som är
den naturliga länken mellan eleverna och matematiken. Läraren förverkligar skolmate-
matiken tillsammans med sina elever. Kimball (1994) menar att de flesta barn lär sig den
mesta matematiken i skolan och då är inlärningsprocessen och innehållet i undervisningen
viktiga för jämlikhet och rättvisa.

I enkät- och intervjuundersökningen framkom att eleverna ville ha variation på matematik-
lektionerna. Att bara räkna i matteboken tyckte många elever blev långtråkigt, och därför
var det viktigt att också ha med laborativ matematik och pratmatte.

I intervjuundersökningen menade eleverna att det är viktigt att man har en lärare i
matematik, som kan förklara bra genom att exempelvis rita och visa med bilder och figurer,
istället för att bara säga svaret. Många av eleverna såg svårigheten med att läraren har
gemensamma genomgångar med alla i klassen. De menade att det är bättre om läraren har
enskilda genomgångar med dem som behöver, eftersom alla elever är på så olika kunskaps-
nivåer. Överlag var eleverna i min undersökning ganska nöjda med den matematik-
undervisningen de hade nu, som i alla tre klasserna bygger på att eleverna får räkna på sin
egen nivå och i sin egen takt.
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Skillnader mellan flickorna och pojkarna

Som avslutning vill jag sammanfatta de skillnader mellan flickorna och pojkarna som jag
kommit fram till i min undersökning.

 Fler flickor än pojkar har ett emotionellt förhållningssätt till matematiken.
 Fler pojkar än flickor ser matematiken som ett skolämne.
 Flickorna vill ha lätta eller lagom svåra uppgifter, medan pojkarna vill ha svårare

uppgifter att bita i och klura på.
 Pojkarna självvärderar sig högre än flickorna på matematik.
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Diskussion
Bakgrunden till den här C-uppsatsen var att jag upplevt att vissa elever i de högre åren i
grundskolan tycker att matematik är svårt och tråkigt. Mitt syfte var därför att ta reda på
vad flickor och pojkar tycker och tänker om matematiken, för att jag som kommande
matematiklärare ska kunna motivera och hjälpa mina elever med en bra
matematikundervisning. Min problemformulering var:

• Hur tänker flickor och pojkar om matematik?
• Hur kan läraren genom sin undervisning göra matematiken mer intressant och

begriplig för både flickor och pojkar?

Genom att göra en enkätundersökning och en intervjuundersökning har jag fått ta del av hur
elever i år 6 tänker om matematik och jag har kommit till insikt med mycket.

Jag har valt att dela in diskussionen i två delar. En metoddiskussion och en sammanfattande
diskussion.

Metoddiskussion

För att söka svar på mina frågeställningar valde jag att göra en enkätundersökning och en
intervjuundersökning. Jag tyckte att det verkade intressant att fråga elever och se vad de
hade för syn på matematiken. Jag ville också se om det fanns några skillnader och likheter
mellan flickorna och pojkarna. Anledningen till att jag valde elever i år 6, var den att jag
trodde att de var mer medvetna om vad de tycker om olika saker och om sin framtid, än de
yngre eleverna.

Enkäterna gav mig bra svar på vad eleverna tyckte och tänkte om matematiken och det
kändes bra när jag fortsatte med intervjuerna. Jag var bara med när enkäterna lämnades ut i
min slutpraktikklass, och försökte att inte påverka eleverna. Men i de två andra klasserna,
där lärarna delade ut enkäterna vet jag inte hur mycket de hjälpte och påverkade eleverna i
deras svar.

Under arbetets gång märkte jag att det både fanns för och nackdelar med att känna eleverna
som var med i min undersökning. I en av klasserna hade jag utfört min slutpraktik och jag
tror att vissa elever tyckte att det var konstigt när jag kom tillbaka för att utföra min
undersökning. Då var jag inte längre deras lärare, utan jag kom dit i andra ärenden. För mig
kändes det svårt att vara objektiv, när jag kände eleverna. Detta skriver Kullberg (1996)
om. Jag hade redan gjort mig en uppfattning om eleverna under slutpraktiken, och nu var
det svårt att bortse från mina uppfattningar.

På så sätt var det lättare att utföra undersökningen i de två klasser där jag inte kände
eleverna eller lärarna. Jag kunde se saker med nya ögon och det blev mer naturliga
intervjuer. Jag frågade eleverna för att jag var nyfiken och ville veta, och eleverna svarade
för att de ville berätta för mig. I slutpraktikklassen visste jag för mycket om eleverna och
ibland tyckte de att det var konstigt att berätta saker för mig som de trodde att jag redan
visste.
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Det var inte alls svårt att få elever att ställa upp på intervjuerna. I min slutpraktikklass ville
alla ställa upp och varje gång jag besökte dem, ”tjatade” de om att få ställa upp. När jag och
lärarna valde ut elever till intervjuerna hade vi kravet att det skulle vara elever som pratade
mycket och som hade åsikter. För mig var det svårt att välja ut eftersom jag kände eleverna.
Kan det också vara så att de elever som pratar mest, är de som är duktiga i skolan? Vid
enkäterna fick jag med nästan alla elever från klasserna, både de duktiga och de mindre
duktiga, men i intervjuerna kanske det bara var bland de duktigare i varje klass? Enkäterna
utförde jag för att få en bild av vad elever tänker om matematik, och genom intervjuerna
ville jag fördjupa den bilden. Men i och med att jag valde elever som pratar mycket, och
som då kanske är bland de duktigare eleverna, så fick jag kanske en mer positiv bild av hur
eleverna tänker om matematik, än om jag skulle ha valt eleverna slumpvis.

Intervjuguiden fungerade bra, och det kändes skönt att inte ha för strukturerade frågor.
Krag Jacobsen (1993) menar att när man intervjuar barn blir det mer ett samtal än en
intervju och man hoppar mellan olika ämnen. Men om man har en intervjuguide, så bygger
ändå alla samtal på samma ämnen. Eleverna verkade inte tycka att det var obehagligt att
spelas in på band och det var endast en pojke som var tveksam till bandspelaren i början.
Däremot var det många som sneglade på min intervjuguide som låg framför mig på bordet.
Kanske för att de var nyfikna på vad som skulle komma här näst, eller för att den tog för
stor uppmärksamhet.

Jag tycker att min metod passade bra till mina frågeställningar. Eftersom jag ville ta reda på
vad flickor och pojkar tycker och tänker om matematik, så kändes det mest naturligt med
enkäter och intervjuer. Det var roligt att få samtala med eleverna och få höra deras åsikter.
Det fick mig att se saker från deras perspektiv, vilket är viktigt att kunna göra som lärare.

Sammanfattande diskussion

Det var inga svårigheter att hitta relevant litteratur till min undersökning, då matematik är
ett skolämne som tilldragit sig stort intresse från forskarnas sida under många år. Ett
populärt forskningsfält har varit skillnaderna mellan flickors och pojkars prestationer, men
forskningsresultaten har visat på att skillnaderna mellan könen i allmänhet har varit mycket
små. Ett annat forskningsfält där man sett tydligare skillnader mellan flickor och pojkar är
hur de självvärderar sig i matematiken. Flertalet undersökningar har pekat på att pojkarna
skattar sig högre än flickorna (Öhrn, 2000, Reuterberg och Svensson, 2000 och
Linnanmäki, 1993). Något som jag även kommit fram till i min enkätundersökning.

Överlag verkar eleverna i enkät- och intervjuundersökningen att vara nöjda med den
matematikundervisning de har. I alla tre klasser jag utfört mina studier i, är det matteboken
som är det centrala i matematikundervisningen. Men eleverna får arbeta i sin egen takt och
på sin egen nivå. Detta kanske gynnar eleverna, då de inte känner sig så stressade av sina
klasskamrater. De som är duktiga får sporre att arbeta vidare och de som inte är så duktiga
kan arbeta på i sin takt utan att de som är duktigare måste vänta på dem. För eleverna är det
viktigt att de förstår vad de gör, annars blir matematiken svår och abstrakt. Det som faller
bort när eleverna arbetar på olika ställen i matteboken, är att de inte pratar så mycket
matematik med varandra. Men i två av de klasser som jag utfört mina studier i så hade de
pratmatte på schemat. Då får eleverna prata matematik och lösa olika uppgifter
tillsammans. Jag tror att pratmatte är ett bra komplement till matteboken.
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Matematik har alltid haft en hög status i samhället, och det har alltid betraktats som ett
viktigt ämne. Civilingenjörsutbildningar och andra matematiska utbildningar har länge haft
en hög status. Det finns studier som visat på att pojkar ser matematiken som ett statusämne
och att flickorna med höga matematikbetyg hellre väljer vård- och omsorgsprogram än
utbildningar med matematisk inriktning på gymnasiet (Öhrn, 2002).

I enkätundersökningen frågade jag eleverna vad de hade för drömyrke. Se bilaga 5. Där var
det endast en pojke som ville bli civilingenjör och två flickor som ville bli dagisfröknar. De
yrken som förekom hos flickorna var djurskötare, frisör, modell, fotbollsproffs, inrednings-
arkitekt, designer, programledare m.m. och hos pojkarna fotbollsproffs, hockeyproffs,
kock, bilmekaniker, polis, sportjournalist m.m. Det är inte yrken som kräver massor med
kunskaper i matematik, utan snarare sådana som barnen idag kan se på tv och i annan
media. Hur många matprogram går det på tv i veckan, exempelvis? Hur mycket sport visas
i tv och hur stor del av sporten tar fotbollen? Dagens barn tittar mer än någonsin på tv och
jag tror att de påverkas mycket av media.

Som jag nämnde i inledningen så kan det vara svårt som lärare att motivera sina elever att
lära sig vissa saker. Matematiken kan kännas abstrakt och förlora sin verklighetsanknytning
när den kommer upp på en hög nivå. Eleverna i min studie ser fortfarande matematiken
som rolig och förstålig, men om några år när de går på högstadiet, kanske inte alla är lika
positiva längre. Matematiken har då blivit svårare och alla kanske hänger inte med.
Eleverna vet vad de vill bli, och då kanske de inte tycker att de behöver matematiken.
Nästan alla eleverna vet att matematik är ett viktigt ämne, och det har de fått höra av sin
omgivning, men ibland vet de inte riktigt varför matematiken är viktig.

Därför är det viktigt att alla elever har en lärare som kan argumentera för matematik som
skolämne och som kan förklara på vilket sätt och i vilka sammanhang kunskap i matematik
är värdefull. Grundläggande kunskaper i matematik är viktiga för att vi ska kunna fungera i
vardagslivet.

I och med denna C-uppsats har jag lärt mig en hel del om vad flickor och pojkar tänker och
tycker om matematik, och sett hur bra matematikundervisning kan bedrivas. Det har gett
mig många bra tips och idéer, för hur jag som blivande lärare, ska kunna motivera och
hjälpa mina elever med matematiken.
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Elevernas svar på några frågor om undervisningen                Bilaga 1
Procentuella andelar (N≈9500)

Påstående Instämmer helt Instämmer i stort
sett

Instämmer delvis Instämmer inte alls

Alla i
undervisnings-
gruppen ska räkna
samma
uppgifter

37 28 23 12

Det är viktigt att
alla räknar alla
uppgifter i
läroboken

7 16 30 47

Jag tycker att det
är bra med prov
i matematik, så
jag får visa vad jag
kan

27 34 30 9

Det är bra med
diagnoser, så jag
får veta om jag
behöver arbeta mer
med något i
matematiken

38 34 23 5

Jag har fått arbeta
med för många lätta
uppgifter i
matematik
på lågstadiet
på mellanstadiet
på högstadiet

22
14
5

20
25
12

33
39
41

25
22
42

Jag har fått arbeta
med för många
svåra uppgifter i
matematik
på lågstadiet
på mellanstadiet
på högstadiet

3
3

10

7
10
20

29
38
41

61
49
29

Jag skulle vilja lära
mig mer matematik i
skolan

11 19 40 30

Jag har fått lära mig
mycket i matematik
som jag tycker är
onödigt

15 15 44 26

Jag tror att jag
kommer att ha nytta
av den matematik
som jag lärt mig

39 39 21 1

(Skolverkets rapport nr 15, 1993, s 29)
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Bilaga 2
Matematikenkät

Hej, mitt namn är Malin Andersson och jag läser till Ma/No lärare vid Linköpings
Universitet. Just nu håller jag på med mitt examensarbete, där jag tittar på flickors och
pojkars attityder till matematik.

Därför är jag väldigt nyfiken på vad just Du tänker och tycker om matematik. Jag skulle bli
glad om du fyllde i frågorna nedan och att Du riktigt tänker till och svarar så utförligt du
kan. Du får gärna fortsätta skriva på baksidan av pappren om det inte finns tillräckligt med
plats.

Tack på förhand!
                                 Malin Andersson

Flicka                             Pojke

1.) Vad är matematik för dig?

2.) När tycker du att matematik är roligt?

3.) När tycker du att matematik är tråkigt?
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4.) Hur tycker du att du är på matematik?

5.) När använder du matematik om du inte har matematiklektion eller matematikläxa?

6.) På vilket/eller vilka sätt tycker du att du lär dig matematik bäst?

7.) Tycker du att matematik är ett viktigt ämne som du kommer att ha användning av i
     framtiden? Motivera ditt svar.

8.) Vad skulle du vilja bli när du blir stor?
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Bilaga 3
Intervjuguide

Inledande information:

Jag läser till ma/no lärare och skriver nu ett examensarbete, där jag undersöker vad flickor
och pojkar tänker om matematik. Därför är du viktig kunskap för mig, och jag skulle vilja
att du hjälpte mig med att berätta vad du tycker om matematik, för att jag ska kunna bli en
så bra lärare som möjligt.

Allt som sägs här idag spelas in på band. Det är bara jag som kommer att lyssna på det och
jag har tystnadsplikt.

1. Kan du berätta för mig vad du håller på med på matten?

Exempel på ämnen att komma in på under samtalets gång.
 Lärobok
 Pratmatte
 Tabellträning
 Annan matte
 Hur går det
 Roligt/tråkigt/bra/dåligt
 Läxor
 Själv eller tillsammans med andra
 Snabbhet
 Läraren
 När använder du matten

2. Hur skulle du vilja att matteundervisningen såg ut för att det skulle
vara det roligaste ämnet?

3. Hur skulle du vilja att matteundervisningen såg ut för att du skulle
lära dig bäst?

4. Tycker du att matematik är ett viktigt ämne?

 Varför?
 Vad tycker dina föräldrar?
 Framtidsplaner?
 Användning i framtida yrke?

Tacka för intervjun.
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Bilaga 4a
Till min slutpraktikklass:
021013

Hej!

Under vecka 45 återvänder jag till klassen för att genomföra intervjuer med några av
eleverna. Intervjuerna kommer att genomföras under skoltid och de kommer att spelas in på
band. De kommer sedan att användas till mitt examensarbete, där jag undersöker vad
flickor och pojkar tänker om matematik.

Intervjufrågorna kommer att handla om vad de tycker och tänker om matematik. I mitt
examensarbete kommer jag att jämföra flickors och pojkars likheter och olikheter i de
attityder som de har till matematik. I och med detta kan min förståelse för hur barn tänker
ökas och hjälpa mig som kommande lärare.

Om du och ditt barn går med på intervjun eller motsätter sig den, så skulle jag gärna vilja
veta det. Därför ber jag er att fylla i lappen nedan och ta med till skolan senast 18/10.

Med vänliga hälsningar
Malin Andersson

                                 Namn:_____________________________

                                 Elevens namn:_____________________________

Ja, det går bra att en intervju kommer att genomföras.

Nej, vi vill avstå intervjun.
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Bilaga 4b
Till de andra två klasserna:

                                                                                                                        021023

Hej!

Mitt namn är Malin Andersson och jag läser till Ma-No lärare vid Linköpings Universitet.
Jag är nu inne på min sista termin och håller på med mitt examensarbete. Det handlar om
vad flickor och pojkar tänker och tycker om matematik. Jag kommer att jämföra de båda
könens attityder och titta på likheter och skillnader.

För att få reda på vad flickor och pojkar tänker om matematik kommer jag att genomföra
intervjuer med elever i år 6. Intervjufrågorna kommer att handla om matematik och
intervjuerna kommer att genomföras under skoltid och spelas in på band. De kommer sedan
enbart att användas till mitt examensarbete.

Om du och ditt barn går med på intervjun eller motsätter sig den, så skulle jag gärna vilja
veta det. Därför ber jag Er fylla i lappen nedan och ta med till skolan direkt efter höstlovet.

Intervjuerna kommer att genomföras någongång under vecka 45 eller 46.

Med vänliga hälsningar
Malin Andersson

                                 Namn:_____________________________

                                 Elevens namn:_____________________________

Ja, det går bra att en intervju kommer att genomföras.

Nej, vi vill avstå intervjun.
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Elevernas yrkesdrömmar                                                                Bilaga 5
Inom parentes anges det antal elever som uppgett yrket

Flickorna:

 Olika typer av djurskötare (10)
 Frisör (6)
 Fotbollsproffs (5)
 Modell (3)
 Inredningsarkitekt (3)
 Miljonär – miljardär (3)
 Designer (4)
 Popstjärna (2)
 Programledare (2)
 Dagisfröken (2)
 Fotograf (2)
 Kock (1)
 Sekreterare (1)
 Jobba på kontor (1)
 Dansare (1)
 Bonde (1)
 Koreograf (1)
 Jurist (1)
 Skådespelare (1)
 Ornitolog (1)
 Arkeolog (1)
 Arkitekt (1)
 Illustratör (1)
 Konstnär (1)
 Sminkör (1)
 Något man ej behöver

lång utbildning för (1)

Pojkarna:

 Fotbollsproffs (11)
 Kock (6)
 Hockeyproffs (5)
 Bilmekaniker (3)
 Polis (3)
 Databranschen (2)
 Brandman (2)
 Hotell och restaurang (1)
 Bilstylare (1)
 Lastbilschaufför (1)
 Något inom det militära (1)
 Bilförsäljare (1)
 Sportjournalist (1)
 Bonde (1)
 Sjukgymnast
 Taxichaufför (1)
 Byggare (1)
 Elektriker (1)
 Rallyförare (1)
 Kirurg eller läkare (1)
 Snickare (1)
 Golfproffs (1)
 Bartender (1)
 Stuntman (1)
 Skådespelare (1)
 Lärare (1)
 Banracingförare (1)
 Lokförare (1)
 Stridspilot (1)
 Civilingenjör (1)
 Ingen aning (6)


