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Sammanfattning    
Abstract 
Studiens syfte är att ta reda på hur elever skattar sin förmåga i matematik, i vilken utsträckning självskattning 
beror av kön och hur självskattningen kan förstås och förklaras. Studien innehåller en litteraturstudie och en 
empirisk del. Den empiriska delen består av en undersökning. I undersökningen deltog 19 elever i år 6, som 
besvarade en enkät. Åtta av dessa elever intervjuades sedan. 
 
De resultat som framkommit genom undersökningen visar bland annat att flickor och pojkar är samstämmiga 
om att flickor har dåligt självförtroende och att pojkar har eller säger sig ha bra självförtroende. De är också 
överens om att flickor upplever mer prestationsångest, är mer osäkra, oroade och stressade i provsituationer. 
Flickor och pojkar är eniga om att flickor tänker mer på framtiden och känner större oro inför den, medan pojkar 
lever mer i nuet. Detta menar eleverna kan ha en negativ inverkan på självbilden hos flickor. Undersökningen 
visar dessutom att flickor och pojkar är överens om att pojkar är bra på att säga att de är bra på något, även då så 
inte är fallet medan flickor inte är bra på att säga att de är bra på något, inte ens då så är fallet. 
 
De huvudresultat som är samstämmiga med tidigare forskning visar till exempel på att flickor jämfört med 
pojkar upplever lägre självtillit kopplad till matematik, de har generellt sämre självförtroende och de upplever 
mer stress och oro. Den stress flickor upplever förefaller bland annat vara kopplad till provsituationer. Ett 
resultat som skiljer sig från tidigare forskning är att flickor i samma utsträckning som pojkar enligt enkätstudien 
skattar sig som bra i matematik. Resultaten från min undersökning visar också på att föräldrar inte har det 
inflytande på hur pojkar och flickor ser på matematik som tidigare forskning visat. 
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Sammanfattning 
 
Studiens syfte är att ta reda på hur elever skattar sin förmåga i matematik, i vilken 
utsträckning självskattning beror av kön och hur självskattningen kan förstås och förklaras. 
Studien innehåller en litteraturstudie och en empirisk del. Den empiriska delen består av en 
undersökning. I undersökningen deltog 19 elever i år 6, som besvarade en enkät. Åtta av dessa 
elever intervjuades sedan. 
 
De resultat som framkommit genom undersökningen visar bland annat att flickor och pojkar 
är samstämmiga om att flickor har dåligt självförtroende och att pojkar har eller säger sig ha 
bra självförtroende. De är också överens om att flickor upplever mer prestationsångest, är mer 
osäkra, oroade och stressade i provsituationer. Flickor och pojkar är eniga om att flickor 
tänker mer på framtiden och känner större oro inför den, medan pojkar lever mer i nuet. Detta 
menar eleverna kan ha en negativ inverkan på självbilden hos flickor. Undersökningen visar 
dessutom att flickor och pojkar är överens om att pojkar är bra på att säga att de är bra på 
något, även då så inte är fallet medan flickor inte är bra på att säga att de är bra på något, inte 
ens då så är fallet. 
 
De huvudresultat som är samstämmiga med tidigare forskning visar till exempel på att flickor 
jämfört med pojkar upplever lägre självtillit kopplad till matematik, de har generellt sämre 
självförtroende och de upplever mer stress och oro. Den stress flickor upplever förefaller 
bland annat vara kopplad till provsituationer. Ett resultat som skiljer sig från tidigare 
forskning är att flickor i samma utsträckning som pojkar enligt enkätstudien skattar sig som 
bra i matematik. Resultaten från min undersökning visar också på att föräldrar inte har det 
inflytande på hur pojkar och flickor ser på matematik som tidigare forskning visat. 
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Inledning 
Matematik är ett av skolans viktigaste ämnen, ett kärnämne som kräver godkänt betyg för 
vidare studier. Ett uttryck för detta är att matematikundervisningen i timplanen erhåller 900 
timmar (*60 minuter), fördelade på 9 skolår (Fejde 1998). Endast svenskämnet har tilldelats 
fler timmar (1490) (Skolverket 2000b). I en svensk nationell utvärdering i årskurs 5 höll 97 
procent av barnen med om att matematik är ett viktigt ämne (Unenge m.fl. 1994). Detsamma 
konstaterade Ljung (1990), praktiskt taget alla barn i år 5 tycker att matematik är ett viktigt 
ämne, och det menar flickor i lika hög grad som pojkar, oavsett vilken prestationsnivå de 
befinner sig på. Sandahls (1997) informanter som vid tiden för studien gick i skolår 2 till 9, 
menar också att matematik är ett viktigt ämne. Informanter från alla skolår kunde dessutom se 
framtida användningsområden för matematiken. 
 
Reuterberg & Svensson (2000) redovisar i sin studie att könsskillnader i 
matematikprestationer är små och på intet sätt signifikanta. Samma resultat visar PISA 2003 
”könsskillnaderna i resultatet är inte särskilt stora” (Skolverket 2004b, s. 72). Linnanmäki 
(1994) uppfattade då hon arbetade som speciallärare på ett högstadium, att många elever, 
speciellt flickor upplevde matematiken som väldigt jobbig, och något de helst inte ville syssla 
med. I sin pro gradu-avhandling behandlade Linnanmäki temat matematiksvårigheter och 
sökte svar på frågan ”Finns det skillnader i prestationer hos flickor och pojkar?” (Linnanmäki 
1994, s. 97). Hon kunde konstatera att skillnaderna i prestationerna var minimala. Vissa 
detaljskillnader kunde särskiljas men dessa var små och av ringa betydelse. Pojkar och flickor 
räknar alltså ungefär lika bra. Men varför är det då just flickor som säger sig tycka illa om 
matematik och skattar sig som dåliga?  
 
I läroplanen för grundskolan (Lpo-94) står det formulerat att eleven i skolan skall möta 
respekt för sin person och för sitt arbete. Skolan skall sträva efter att ge elever trygghet, vilja 
och lust att lära. ”Varje elev har rätt att i skolan få utvecklas, känna växande glädje och få 
erfara den tillfredställelse som det ger att göra framsteg och övervinna svårigheter” (Lpo-94 
1998, s. 9).  
 
I kursplanen för matematik uttrycks det att skolan i sin undervisning i matematik skall 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” 
(Skolverket 2000a). 
 
Det Linnanmäki (1994) konstaterade om flickors relation till matematik, då hon ställer sig 
frågan ”varför är det ofta flickor som säger att de antingen avskyr matematik eller att de är 
hopplöst dåliga i matematik” (Linnanmäki 1994, s. 97) rimmar illa med de mål att uppnå och 
att sträva mot som finns formulerade i läroplan och kursplan. 

1.1 Bakgrund 

Redan tidigt under min utbildning till lärare började jag fundera över vad mitt examensarbete 
skulle handla om. Aldrig hade jag kunnat drömma om att det skulle bli matematik. Under 
grundskolans tidigare år hade jag lätt för mig inom matematiken, men det vände någon gång 
under högstadiet för att sedan bli oerhört jobbigt under gymnasiet på samhällsvetenskaplig 
linje. Jag var helt inställd på att ”jag kan inte, det är inte mitt ämne”. Som inriktning på 
lärarutbildningen valde jag Grundläggande färdigheter i matematik och svenska, och jag 
började reflektera kring hur jag som lärare skulle kunna komma ut på fältet och undervisa i 
matematik med mina negativa attityder till ämnet och till mig själv som utövare. Jag bestämde 
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mig för att ge mig själv en kraftfull utmaning och sökte kursen Matematik i ett skolperspektiv, 
en didaktiskt inriktad kurs där den första delen bestod av att arbeta sig igenom grunden för 
grundskolans matematik. Efter två veckor var jag färdig att hoppa av, men stannade som tur 
var upp och funderade. Som lärare i de lägre åren får man vanligen undervisa i de flesta 
ämnen. Om jag gav upp, hur skulle jag då kunna bli en bra lärare i matematik? Det var bara 
att bita ihop, och tänka om. I dag har jag hittat tillbaka till mitt intresse för matematik och 
känner därmed att jag brinner extra för de elever som, liksom jag gjorde, skattar sig som 
dåliga och ger upp. Som framgått av citaten i inledningen så finns inga signifikanta 
begåvningsskillnader mellan flickor och pojkar i matematik, men ändå visar undersökningar 
om självskattning att flickor generellt skattar sig som sämre (Skolverket 2004b, Linnanmäki 
1994). Varför ser det ut så här? 

1.2 Syfte 

Syftet med examensarbetet är att ta reda på hur elever skattar sin förmåga i matematik, i 
vilken utsträckning självskattning beror av kön och hur självskattning kan förstås och 
förklaras. 
 
För att nå syftet har jag inledningsvis genomfört en litteraturstudie som legat till grund för en 
empirisk studie.  

2 Litteraturstudie 
I denna del redovisas de teoretiska delar som ligger till grund för studien. Inledningsvis 
klargörs hur litteraturstudien genomförts och därefter redovisas litteraturen som berör 
matematik, uppfattningar, självskattning och olika aspekter av detta. Litteraturstudien avslutas 
med en sammanfattning. 
 
För att komma igång med min litteraturstudie sökte jag i universitetsbibliotekets databaser på 
ord som matematik/utbildning/uppfattningar, matematik/utbildning/självvärdering och 
mathematics/education/beliefs och fann på så sätt relevant litteratur att starta med. Jag hittade 
förutom litteratur om tidigare studier, tidigare genomförda examensarbeten inom närliggande 
område. Jag fick också möjlighet att låna böcker och examensarbeten av min handledare. 
Genom dessa böckers och examensarbetens referenslistor kunde fler källor som berörde 
tidigare forskning påträffas. Litteraturen lånades till stor del på Linköpings universitets 
bibliotek. 
 
För att få en förståelse för vad självskattning kan grundas på, började jag med att ta reda på 
hur matematik beskrivs i kursplanen i matematik och med att läsa litteratur om elevers 
uppfattningar, och uppfattningar kopplade till matematik. 
 
I kursplanen för matematik (2000a) beskrivs matematik på följande sätt:  
 

Matematik är en levande mänsklig konstruktion som omfattar skapande, 
utforskande verksamhet och intuition. Matematik är också en av våra allra äldsta 
vetenskaper och har i stor utsträckning inspirerats av naturvetenskaperna. 
Matematikämnet utgår från begreppen tal och rum och studerar begrepp med 
väldefinierade egenskaper. All matematik innehåller någon form av abstraktion. 
Likheter mellan olika företeelser observeras och dessa beskrivs med matematiska 
objekt. Redan ett naturligt tal är en sådan abstraktion (Skolverket 2000a) 
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2.1 Uppfattningar 

Uppfattningar definieras av olika forskare på olika sätt. 
”En individs uppfattningar fungerar som osynliga linser genom vilka han eller hon uppfattar 
omvärlden. Dessa linser eller glasögon färgar individens uppfattningar och därmed även 
dennes förståelse och tolkning av yttervärlden och de företeelser som finns i den” (Pehkonen, 
i Grevholm red. 2001, s248).  
 
De uppfattningar en individ har är kopplade till varandra på ett kvasilogiskt sätt, det vill säga 
att de logiska sambanden mellan uppfattningarna definieras av individen själv och utgör på så 
sätt ett uppfattningssystem (Pehkonen 2001). Detta system av matematikrelaterade 
uppfattningar som en individ omfattar kallas för hans eller hennes syn på matematik. 
Systemet rymmer bland annat fyra huvudsakliga komponenter:  
 
1) uppfattningar om matematik,  
2) uppfattningar om sig själv som elev och som användare av matematik,  
3) uppfattningar om matematikundervisning,  
4) uppfattningar om hur matematikinlärning går till.  
(Pehkonen 2001 s. 233) 
 
Op`t Eynde, De Corte och Verschaffel (2002) lyfter fram samma komponenter som Pehkonen 
och visar genom figuren nedan hur studenters matematikrelaterade uppfattningssystem 
interagerar med varandra. De presenterar detta i form av en triangel bestående av de 
grundläggande dimensionerna. 
 

 
Figur 1 (Op`t Eynde, De Corte och Verschaffel, 2002, s27) 
 
”Students´mathematics-related beliefs are constituted by their beliefs about the class context, 
beliefs about the self, and, of course, beliefs about mathematics education” (Op`t Eynde, De 
Corte och Verschaffel 2002, s. 27). Författarna menar alltså att elevers matematikrelaterade 
uppfattningar består av tre grundläggande dimensioner: uppfattningar om mig själv som elev, 
uppfattningar om matematik och uppfattningar av det kontextuella. Dimensionerna bygger i 
sin tur på många olika komponenter. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                       Object (mathematics education) 
 
 
 
 
 
 
 
Context (class)                                                                               Self 

Students´ 
Mathematics-
related beliefs 
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Op`t Eynde, De Corte och Verschaffel (2002) har vidareutvecklat innehållet i figuren ovan 
och gjort ett försök till inramning av elevers matematikrelaterade uppfattningar. Det ser ut 
som i tabellen nedan. 
 
A framework of students`mathematics-related beliefs 
1 Beliefs about mathematics education 
a) beliefs about mathematics as a subject 
b) beliefs about mathematical learning and problemsolving 
c) beliefs about mathematics teaching in general 
2 Beliefs about the self 
a) self-efficacy beliefs 
b) control beliefs 
c) task-value beliefs 
d) goal-orientation beliefs 
3. Beliefs about the social context 
a) beliefs about social norms in their own class 
- the role and the functioning of the teacher 
- the role and the functioning of the students 
b) beliefs about socio-mathematical norms in their own class 
Tabell 1 (Op`t Eynde, De Corte och Verschaffel 2002, s28) 
 

2.1.1 Uppfattningars inverkan på lärande i matematik 

De egenskaper hos eleven som inverkar på inlärning och prestationer i skolan kan delas in i 
två områden, kognitiva aspekter och affektiva egenskaper (Linnanmäki, 1994). De kognitiva 
aspekterna kan handla om intelligenskvot, verbal förmåga, matematisk förmåga, läsförståelse 
och färdigheter i olika läroämnen. De affektiva aspekterna handlar om attityder och 
självuppfattning. Attityder till skolan och till skolämnen som baserar sig på tidigare 
erfarenheter och är en känslomässig respons. Attityder hos eleven inverkar på hur 
meningsfylld eleven upplever matematiken och därmed också hur motiverad eleven blir för 
inlärning. Den mest generella formen för självuppfattning bygger på fyra huvudområden; 
akademisk, social, emotionell och fysisk. ”Den akademiska självuppfattningen bygger till 
exempel på självuppfattning inom en grupp ämnen. Som grund för självuppfattningen på 
varje ämnesområde ligger en konkret värdering av den egna förmågan i specifika situationer” 
(Linnanmäki 1994, s. 102). Forskning visar att skolprestationer har starkare samband med 
akademisk självuppfattning än med generell självuppfattning, och den generella 
självuppfattningen påverkas kraftigare om en elev tror att han/hon är duktig än av elevens 
reella skolprestationer (Linnanmäki 1994). 
 
McLeod (1992) ser liksom Linnanmäki (1994) indelningen i affektiva respektive kognitiva 
aspekter på lärande i matematik. Han menar dock att trots att affektiva aspekter på 
matematiklärande är en central angelägenhet är forskning på området åsidosatt. Det handlar 
delvis om att det i stor utsträckning bedrivs kvantitativ forskning och att affektiva aspekter 
förefaller svårmätta med denna metod. Forskning har snarare handlat om attityder till 
matematik snarare än försök att beskriva och analysera alla komponenter som de affektiva 
aspekterna kan bestå av. McLeod (1992) konstaterar vidare att det förefaller som om 
matematikstuderande elevers affektiva erfarenheter kan delas in i tre större huvudkategorier, 
den första handlar om elevers föreställningar om ämnet och om hur de själva som utövare 
spelar en viktig roll i utvecklandet av deras affektiva respons i matematiska situationer. Den 
andra handlar om att elever upplever många olika känslor, både positiva och negativa när de 
arbetar med matematik, dessa känslor är mest noterbara då när det arbetas med nya uppgifter. 
Slutligen, det sista området innebär att eleven kommer att utveckla positiva eller negativa 
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attityder till ämnet allteftersom den möter samma eller liknande matematiska situationer om 
och om igen.  
 
Dessa tre kategorier av affektiva erfarenheter motsvarar tre undersökningsområden inom 
matematikutbildning; ”beliefs, attitudes and emotions” (McLeod 1992, s. 578). Beliefs kan 
översättas som uppfattningar, attitudes som attityder och emotions som känslor. Uppfattningar 
och attityder är oftast stabila av sig. Uppfattningar är mer av kognitiv natur och de utvecklas 
under lång tid medan känslor kan uppkomma och försvinna ganska snabbt (McLeod 1992). 
McLeod har kategoriserat det affektiva fältet som i följande tabell. 
 
Category     Exemples 
 
Beliefs 
  About mathematics   Mathematics is based on rules 
  About self    I am able to solve problems 
  About mathematics teaching   Teaching is telling 
  About the social context   Learning is competitive 
 
Attitudes    Dislike of geometric proof 
    Enjoyment of problem solving 
    Preference for discovery learning 
 
Emotions    Joy (or frustration) in solving  
    Nonroutine problems 
    Aesthetic responses to mathematics 
Tabell 2 ”The Affective Domain in Mathematics Education” (McLeod 1992, s. 578) 
 
McLeod (1992) menar vidare att forskning om självuppfattning och självförtroende vid 
matematikinlärning visar på substantiella skillnader mellan kvinnor och män. Män förefaller 
vara mer självsäkra än kvinnor, även då kvinnor har större anledning att vara det, utifrån hur 
de presterar. 
 

Research on self-concept and confidence in learning mathematics indicates that 
there are substantial differences between males and females in these areas. Reyes 
(1984) and Meyer and Fennema (1988) summarize the relevant literature. In 
general, males tend to be more confident than females, even when females may 
have better reasons, based on their performance, to feel confident. The interaction 
of confidence and mathematical performance, especially in the area of nonroutine 
problem solving, is an important research topic. It seems likely that success in 
problem solving will engender a belief in one’s capacity for doing matamatical 
problems, leading to an increase in confidence, which correlates positively whit 
achievement in mathematics (Fennema 1989 i McLeod 1992, s. 580) 

 

2.1.2 Affektiva aspekter 

Lärares och elevers uppfattningar beskrivs som en dold faktor i matematikundervisningen. 
Pehkonen (2001) definierar uppfattning som ”en individs förhållandevis stabila subjektiva 
kunskaper (däri ingår även känslor) om en viss företeelse; dessa subjektiva kunskaper har inte 
alltid en hållbar objektiv grund” (Pehkonen 2001, s. 232). Skolforskning har tidigare i 
huvudsak inriktat sig på de kognitiva aspekterna när det gäller förståelse av lärandet. Något 
man ofta förefaller bortse från är en dold faktor som också styr lärandets kvalitet av de 
affektiva bieffekter av inlärning som har samband med en individs metakognitioner. Under de 
senare åren har forskare i matematik-didaktik välden över lagt allt större vikt vid 
metakognitiva aspekter av lärandet, framförallt när det gäller elevers uppfattningar. Sådana 
uppfattningar befinner sig enligt Pehkonen (2001, s. 230) i en gråzon mellan det kognitiva och 
affektiva området, då dess komponenter kan återfinnas inom båda områdena.  
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Linnanmäki (1994) refererar till olika forskare som delar in affektiva aspekter av lärande. 
Reyes till exempel, delar in de affektiva aspekter som han menar är av betydelse för inlärning 
i matematik i fyra områden. Dessa uttrycks som följande: 
 

1. Självförtroende (self-confidence) vid matematikinlärning. Denna specifika 
självuppfattning i matematik förklarar Reyes som en persons uppfattning om sin 
förmåga att klara av att lära sig nya områden i matematik, sin förmåga att prestera bra 
under matematiktimmar och därför få bra resultat i matematikprov  
2. Matematikängslan 
3. Tillskrivning av orsaker till att lyckas respektive misslyckas i matematik (attribution) 
4. Uppfattad nytta av matematik 
(Linnanmäki 1994, s. 101) 
 

Covington och Omelich (i Linnanmäki 1994) delar in forskning om affektiva aspekter vid 
inlärning i tre områden liknande Reyes områden:  
 

1 Självvärderings- eller självuppfattningsforskningen tar fasta på elevens försök att 
bibehålla en positiv föreställning om sin prestationsförmåga. Behovet av en sådan 
föreställning härstammar från samhällets tendens att jämställa prestationer med att 
lyckas. 
 
2 Inlärd hjälplöshet är som fenomen en följd av upprepade misslyckanden i att nå 
prestationsmål. Detta beskrivs som ett tillstånd av depression eller som förlust hopp, 
vilket härrör sig från en insikt om att individuella reaktioner är utan betydelse. ”Varför 
försöka, när det ändå inte lyckas och det lönar sig inte eftersom jag saknar förmåga” är 
tankar som förekommer i detta sammanhang. 
 
3 Attributionsforskningen visar att elevens anspråksnivå, prestationer och 
självmedvetande uppvisar ett starkt samband. Orsaken till att individer med högt 
prestationsbehov klarar sig bättre är att dessa individer är mera uthålliga vid 
misslyckanden. De anger hellre bristande ansträngning som orsak än bristande 
begåvning. 
(Covington och Omelich i Linnanmäki 1994, s. 101) 

 
Under senare år har elevers tankeprocesser studerats intensivt. Forskare lade för närmare 20 år 
sedan märke till att elevers uppfattningar tycktes utgöra en nyckel till förståelse av deras 
beteende, något som även gällde matematiken (Pehkonen 2001). ”Den centrala roll som 
uppfattningar spelar för framgångsrik inlärning av matematik har upprepade gånger påpekats 
av flera matematiska forskare. Följande punkter anges i detta sammanhang som förklaring till 
dessa effekter” (Pehkonen 2001, s. 238). 
 

• Uppfattningar utövar ett betydande inflytande över hur barnen lär sig och använder sig 
av matematik, och därför kan dessa uppfattningar även utgöra hinder för en effektiv 
inlärning av matematiken. 

 
• Elever som har negativa och rigida uppfattningar om matematik och 

matematikinlärning blir lätt passiva elever som fäster större vikt vid minne än vid 
förståelse under inlärningen. 

(Pehkonen 2001, s. 238). 
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2.2 Uppfattningar i relation till kön 

Det förefaller finnas en rad variabler som har inverkan på elevers matematikrelaterade 
uppfattningar. Några som belyses är variabler beroende på skola, lärare, klassrum, 
organisation i klassrummet och samspelet mellan individerna där (Grevholm 1998). Forskare 
belyser också faktorer som har att göra med samhället, till exempel medias roll vid 
attitydpåverkan, medias bilder av kvinnor och män. Föräldrars påverkan har dessutom 
studerats. Kognitiva variabler som intelligens och spatial förmåga har tagits upp. Elevers inre 
uppfattningar såsom självförtroende och självbild har studerats. Fennema och Sherman (i 
Grevholm 1998) konstaterar att pojkar i skolår 6 till 12 genomgående visade större tilltro till 
den egna förmågan än flickor.  

2.2.1 Prestationsskillnader med avseende på kön  

Inom detta område är forskare från många länder samstämmiga. Begåvningsskillnader med 
avseende på kön anges vara små. Emanuelsson och Svensson (i Öhrn 2002, s. 51) presenterar 
en jämförelse över 13-åringars resultat på begåvningstest vid fyra tillfällen mellan 1961 och 
1985. De konstaterar att 1985 års könsdifferenser är ”mycket blygsamma” (Öhrn 2002, s. 51). 
Reuterberg & Svensson (2000, s. 9) har dragit liknande slutsatser vad gäller 
begåvningsskillnader då de studerat hur skillnader i matematikprestationer mellan flickor och 
pojkar respektive mellan elever från olika socialgrupper utvecklas under högstadietiden. 
Författarna konstaterar att flickor har högre betyg i matematik när de lämnar grundskolan, än 
pojkar har. Man menar dock att könsdifferensen är ganska måttlig i jämförelse med 
socialgruppsskillnaderna som är mycket påtagliga. Däremot kan en signifikant skillnad då 
elever skattar sina prestationer i ämnet konstateras (Reuterberg & Svensson 2000). Reuterberg 
& Svensson konstaterar ett samband mellan kön och elevens bedömning av sina kunskaper i 
matematik. Flickor visar sig skatta sina kunskaper lägre än pojkar. Reuterberg & Svensson 
slutsats blir att könsskillnader i självskattning inte kan förklaras av vare sig 
begåvningsskillnader eller prestationsskillnader då det gäller år 6. Jämfört med pojkar gör 
flickor en klar underskattning av sina prestationer i matematik. 
 
I studien Självkänslan och skolans vardag (Skolverket 2003b) har man undersökt elevers 
självkänsla relaterat till skolprestationer, utifrån prestationstillit och kapacitetsupplevelse 
vilka utgör delar av motivation för att lära. Den förstnämnda innebär en allmän skattning av 
den egna förmågan och det andra mäts för specifika färdigheter och kunskaper. 
Prestationstilliten och kapacitetsupplevelsen visade sig ha ett kraftigt samband både för 
skolarbetet generellt och för matematiken. God tillit till den egna prestationsförmågan har 
alltså god inverkan på kapacitet.  
 
Undersökningen visar vidare att värdet av skolan generellt bedöms som något mer positiv än 
värdet av matematiken. Uthålligheten är också aningen större generellt än för matematiken 
specifikt. Intresset för matematiken är dock väl så högt som för skolarbetet generellt (i skolår 
5 och 9). Intresse är jämförbart med vad forskarna kallar inre motivation, ”den självdrivna 
lusten att göra saker” detta i motsats till yttre motivation som innebär att man gör något för att 
få belöning av andra (Skolverket 2003b, s. 54).  
 
En annan svensk studie visar att flickor i genomsnitt har bättre betyg än pojkar i matematik, 
både i grundskolan och i gymnasieskolan. Ändå är det betydligt färre flickor än pojkar som 
läser vidare inom matematiken (Grevholm 1998). ”Att avstå från matematiken innebär att 
välja bort en rad möjligheter på arbetsmarknaden” (Grevholm 1998, s. 77). Grevholm 
framhåller att prestationer i matematik har studerats och att resultatet i någon mån är 
motsägande. I den mån man hittar skillnader i resultat är de små, och ibland till flickors 
fördel, ibland till pojkars. Grevholm hänvisar vidare till Hanna (i Grevholm 1998) som 
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redovisat data från en internationell studie i matematik och där jämfört resultatet från 20 
länder. Hanna menar att skillnaden mellan länderna är större än skillnaderna mellan kön. 
Flickor är bättre på testen i vissa länder, pojkarna i andra. Man ger också uttryck för att 
skillnader mellan könen skulle kunna vara minskande. Grevholm (1998) fortsätter med att 
lyfta fram möjliga förklaringar till skillnader i resultat och deltagande. Till exempel har 
Fennema och Peterson hävdat att ”yttre påverkan och inflytande från samhället influerar inre 
motiverande uppfattningar och studentens [elevens] självständiga inlärningsbeteende och att 
dessa i sin tur bidrar till könsskillnader i matematikprestationer” (Grevholm 1998, s. 84). 
Detta förtydligas genom följande modell: 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
Figur 2 ”Självständigt inlärningsbeteende: En möjlig förklaring till könsrelaterade skillnader i matematik, enligt 
Fennema och Peterson” (Grevholm 1998, s. 84). 
 
Det de visar med modellen är att inflytande och påverkan från samhället har betydelse för de 
egna inre uppfattningarna, vilket influerar lärandet som i sin tur medverkar till könsskillnader 
i matematikprestationer. 
 
Internationell forskning visar att genus och matematikproblem varierar med tid och plats 
(Walkerdine 1998, s. 6). Inga entydiga skillnader i prestationsnivå har kunnat identifieras och 
graden av delaktighet, medverkan i matematik är lägre för kvinnor endast i några länder. 
Walkerdine argumenterar för att ”the powers of rationality and mathematical thinking are so 
bound up with the cultural definition of masculinity, and that the discursive production of 
femininity [is] antithetical to masculine rationality to such un extent that femininity is equated 
to poor performance, even when girl or woman is performing well” (Walkerdine 1998, s. 8). 
Med andra ord, menar hon att samhällets dominerande patriarkala ideologi tvingar samhällets 
medlemmar att se dessa skillnader även då inga skillnader finns. 
 
Fennema (i Hanna 1996) har sammanställt en lista över genusskillnader i matematik, som 
bygger på vad hennes egen och andras forskning visat. 
 

1. Gender differences in mathematics may be decreasing. 
2. Gender differences in mathematics still exist in: 

Learning of complex mathematics 
Personal beliefs in mathematics 
Career choice that involves mathematics 

3. Gender differences in mathematics vary: 
By socio-economic status and ethnicity 
By school 
By teacher 

4. Teachers tend to structure their classrooms to favour male learning. 
5. Interventions can achieve equity in mathematics. 

Fennema (i Hanna 1996, s. 14) 

Internal 
Motivational 
Beliefs 

Autonomus 
Learning 
Behaviors 

Sex-related 
Differences 
Achievement 

External/Societal 
Influences 
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Sammanfattningsvis kan konstateras att genusskillnader i matematik kan vara på väg att 
minska. Fennema (1996) konstaterar dock att skillnader fortfarande finns, bland annat då det 
gäller elevers personliga uppfattningar i matematik. Hon tror slutligen att man genom 
ingripanden, åtgärder kan åstadkomma rättvisa, jämställdhet.  
 
Leder (1992) skriver följande om genusskillnader inom matematik: 
 

The present research suggests once again that a great deal of the difference in 
mathematics achievement between men and women can be explained by 
differences in background, ability, attitudes, grades, and formal exposure to 
mathematics in the classroom. Of these, the variables measuring exposure to 
mathematics had the most influence on explaining variation in mathematics 
achievement (Leder 1992, s. 608). 

 
Det Leder menar är att de små prestationsskillnaderna mellan kvinnor och män som finns kan 
förklaras av skillnader i bakgrund, förmåga, attityd och hur mycket man stött på och arbetat 
med matematik, tidigare erfarenheter etc. 
 
Leder (1992) konstaterar också att: 
 

Some have suggested that spatial ability differences might be biologically 
determined and provide the mechanism for a biological influence on mathematics 
and science. No evidence for that view can be found (Leder 1992, s. 609) 
 

 
Det verkar rimligt att anta att aspekter av attityder, till exempel självförtroende, kan ha positiv 
inverkan då det handlar om pojkar och negativ inverkan då det handlar om flickor. Det verkar 
också rimligt att tänka sig att om dessa känslor har inflytande vid elva års ålder, kommer de 
att ha blivit mycket starkare vid 15 års ålder (Leder 1992). 

2.3 Könsperspektiv på självskattning och matematikprestationer 

Enligt flera olika undersökningar skattar sig pojkar signifikant högre än flickor.  
Hur man som elev tillskriver framgång respektive misslyckanden i matematiken, utifrån en 
genusaspekt har varit ett viktigt ämne inom utbildningsforskning. Resultaten inom denna 
forskning tillhandahåller några av de mest samstämmiga data som finns i forskningslitteratur 
inom det affektiva området. ”Males are more likely than females to attribute their success in 
mathematics to ability, and females are more likely than males to attribute their failures to 
lack of ability. In addition, females tend to attribute their success to extra effort more than 
males do, and males tend to attribute their failures to lack of effort more than females do” 
(McLeod 1992, s. 580). Det som sägs är alltså att män tillskriver framgångar i matematik till 
sin förmåga medan utebliven framgång tillskrivs brist på ansträngning. Kvinnor å andra sidan 
tillskriver misslyckanden till en avsaknad av förmåga och framgång inom matematik till extra 
ansträngning. 
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Wernersson är en av Sveriges mest framträdande forskare då det gäller matematik och genus. 
Många undersökningar vad gäller sambandet mellan könstillhörighet och 
matematikprestationer har gjorts. Wernersson (1994) lyfter fram några sammanfattande 
punkter som framkommit.  
 

• Flickor är underrepresenterade bland de extremt högpresterande. 
Genomsnittligt finns i allmänhet inga eller små könsskillnader i 
skolmatematiken. Skillnaderna t.ex. i gymnasiebetyg är ofta mycket små 
och till flickors fördel. 

 
• Det är mest under senare halvan av skoltiden som prestationsskillnaderna 

uppträder. Biologiskt betingade förändringar under puberteten är en 
förklaring som föreslagits, men sociala händelser under pubertetsperioden 
kan vara ett starkare alternativ. (Wernersson 1994, s. 165) 

 
Wernersson (1994) belyser också aspekter av individens sociala förhållningssätt, nämligen 
hur individer uppfattar konkurrens och tävlan. Hon hänvisar till tidigare studier där man 
kommit fram till att det finns ett visst könsrelaterat samband mellan förekomsten av 
tävlingsmoment i matematikundervisningen och inlärningsresultat. Pojkar tycks prestera 
bättre och flickor sämre då tävling förekommer.  
 

En möjlig tolkning av orsakerna till detta kan vara att ett mer personrelaterande 
socialt förhållningssätt, som är vanligare bland flickor, innehåller ett 
avståndstagande från konkurrens som stör prestationen i tävlingssituationer. 
Matematikämnets karaktär – t.ex. möjligheten att exakt avgöra vad som är rätt och 
fel – kan tänkas skärpa betydelsen av tävling jämfört med andra ämnen med mer 
diffusa kriterier på goda prestationer. (Wernersson 1994, s. 165) 

 
 
I Skolverkets rapport ”Lusten att lära – med fokus på matematiken” (2003a) har man kommit 
fram till att elevernas omdöme om skolan och undervisningen är mycket blandad i de senare 
grundskoleåren. ”Skillnaderna ökar markant mellan dem som förstår och får ökad självtillit 
och dem som inte förstår och så småningom förlorar både lust att lära och tilltron till sin 
förmåga att lära matematik” (Skolverket 2003a, s. 20). Man framhåller vidare i samma 
rapport att tilltron till den egna förmågan att lära, inom matematiken, framstår som den 
viktigaste faktorn för lusten att lära. Elevers inställning till sig själva och sina prestationer är 
alltså av stor vikt för hur hon tar sig an skolans uppgifter. Elever som finner tillit till den egna 
förmågan och som har en positiv bild av sig själv som en lärande individ söker också olika 
nya vägar och nya utmanande uppgifter att lösa på egen hand. Ängslan att prestera tillräckligt 
bra i skolan har både att göra med tvivel på den egna förmågan och tvivel på sig själv som 
person. Prestationsängslan är något vanligare bland flickor än pojkar (Skolverket 2003a). 
 
I en studie med elever i år 5, utförd av Lindqvist (2003) framkom en del uppgifter om hur 
bilden av den egna prestationsförmågan skapas. Det framgår exempelvis att elever skapar en 
bild av den egna förmågan utifrån jämförelse med andra klasskamrater, detta trots att många 
av eleverna i intervjun hävdade att de inte jämför sina resultat och prestationer med andra, 
utan enbart med sig själva. Det visade sig vidare, att de skriftliga proven har en central 
betydelse för hur elever skapar bilden av den egna prestationsförmågan. För vissa elever 
föreföll lärare och föräldrar ha relevans för självbilden. Detta menar Lindqvist (2003) är 
positivt då man genom gott samarbete mellan hem och skola gemensamt kan stärka elevens 
bild av den egna förmågan i en positiv riktning. 
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I PISA-undersökningen1 2003 (Skolverket 2004b) har man hos elever mätt självvärdering 
inom matematik. Elever har fått ta ställning till påståenden om den egna förmågan i 
matematik (självuppfattning) och även till hur säkra de känner sig när de ska lösa olika 
uppgifter i matematik (självtillit). Det visar sig i Sverige (bland annat) finnas ett positivt 
samband mellan självuppfattning och prestationer i matematiken. Högst 
självuppfattningsindex har pojkar i Danmark, Schweiz, Tyskland och USA, lägst 
självuppfattningsindex har flickor i Japan, Sydkorea och Norge. I alla OECD-länder har 
pojkar ett signifikant högre index än flickor. 
 
Pojkar värderar alltså i allmänhet sina förmågor högre än flickor. En grupp elever i skolår 5 
värderade sina förmågor i olika ämnen och det visade sig, precis som i PISA, att flickor 
känner sig något duktigare i svenskämnet och i andra språk, samt i musik (Skolverket 2004c). 
Pojkar har dock ett stort försprång i ämnena matematik, Oä, idrott, bild, och slöjd. En 
jämförelse av en grupp elevers betyg i år 9 med hur de skattade sina prestationer visade att 
pojkarnas bedömningar av sina prestationer stämde ganska bra överens med lärarens 
bedömning medan flickorna däremot undervärderade sina egna prestationer i förhållande till 
de betyg de får. Man menar i rapporten att man kan tolka detta som att flickorna i större 
utsträckning relaterar sina uppfattningar om hur duktiga de är till sitt intresse för ämnet. Det 
räcker alltså inte att få bra betyg i ämnet för att flickor ska känna sig duktiga, de måste också 
vara intresserade av ämnena. Motivation är en återkommande viktig faktor vilket också 
konstaterats i PISA (Skolverket 2004c). Man kan också konstatera att skattning av den egna 
förmågan kommer igen då det handlar om val till gymnasiet. Då flickor (som vill söka 
naturvetenskapligt eller tekniskt program) motiverar att de väljer bort det de egentligen vill 
söka hänvisar de till att de inte anser sig klara av det, medan killar i samma situation hänvisar 
till bristande intresse för skolans naturvetenskap och teknik. Pojkar finner med andra ord 
brister i omgivningen medan flickorna finner dem hos sig själva. Man tolkar det i rapporten 
som att elevens bedömning av den egna förmågan tycks vara viktigare än den faktiska 
förmågan (Skolverket 2004c).  
 
Ytterligare en studie visar på liknande skillnader i självskattning. Då elever i år 6-8 besvarade 
frågan hur det brukar gå ämnena matematik, biologi, geografi och fysik/kemi var pojkarna 
mer nöjda i alla ämnen utom biologi. Dessa självskattningar ställdes mot resultaten i den 
internationella kunskapsundersökningen TIMSS2 1995 och som dessa elever deltog i, men 
inga särskilt starka samband finns. Detta kan tolkas som att pojkar överskattar sin förmåga 
(Skolverket 2004c). Man lyfter i rapporten också fram att vad gäller matematiken och Oä/No-
ämnena så finns det generellt en rad skillnader mellan könen, som kan ha inverkan på 
självtillit. Ett exempel är att fler pojkar än flickor tror att deras mammor tycker att det är 
viktigt att de presterar bra i matte och Oä/No-ämnen. Pojkarna lägger dessutom mer vikt vid 
att prestera bra i matematik och de känner en större press eller uppmuntran än flickorna, från 
föräldrarna att prestera bra i matte. Pojkarna håller alltså i högre grad med om påståendet att 
de vill prestera bra för att göra föräldrarna nöjda. ”Det faktum att man tycker att det är viktigt 
att prestera bra i ett ämne och att man känner en måttlig press eller stöd att lyckas kan tänkas 
påverka självtilliten i positiv inriktning” (Skolverket 2004c, s. 29). 
 
Det förefaller framförallt vara i pubertetsåldern som flickor börjar värdera sig själva lägre än 
pojkar (Linnanmäki 1994). I de flesta undersökningar där resultatet visat att flickor värderar 

                                                 
1 PISA är en förkortning av Programme for International Student Assessment. ”PISA syftar till att mäta i vilken 
utsträckning elever i slutet av grundskolan har förvärvat de kunskaper och förmågor som är nödvändiga för fullt 
deltagande i samhällslivet” (Skolverket 2004b, förord) 
 
2 TIMSS är en förkortning av Trends in International Mathematics and Science Study TIMSS-undersökningen 
genomförs vart fjärde år, och nästa gång är 2007.( timss.bc.edu/timss) 
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sig lägre än pojkar har undersökningsgrupperna bestått av elever från skolans år 6 till år 12. 
Detta trots att lärarna i samtliga ämnen och åldrar skattar flickornas prestationsnivå högre än 
pojkarnas. 
 
Sverige är ett av de länder där pojkar är markant säkrare på sin egen förmåga till inlärning. 
Flickor i Sverige har den näst sämsta självtilliten av de i studien undersökta länderna. I 
Sverige är flickor starkare än pojkar på endast två av de 13 faktorerna (intresse för läsning och 
självuppfattning i läsning). Detta avspeglar sig dock generellt inte i prestationer och betyg 
(Skolverket 2004c s. 25).  
 
Man har också kunnat konstatera att om pojkar känner sig mer säkra på att prestera väl och 
anser sig göra detsamma i större utsträckning än flickor, är ängslan att inte prestera tillräckligt 
bra i skolan vanligare bland flickor i alla skolformer. Man uttrycker det som att flickor har en 
lägre kompetensupplevelse (ordet används i detta sammanhang som en kombination av 
självförmågan och prestationstilliten) i matematik. Just matematiken är ett ämne som i 
synnerhet har negativ inverkan på prestationsängslan. Flickor med lägre kompetensupplevelse 
uppger i mindre utsträckning än pojkar, att föräldrar och vänner anser att matematikstudier är 
viktigt. Upplevelser av för höga krav är en viktig faktor för prestationsängslan, särskilt i 
matematik. Då flickor visat sig ha låg kompetensupplevelse i matematik ”kan höga krav i 
detta ämne vara en bidragande orsak till att just flickor upplever större prestationsängslan och 
lägre självtillit” (Skolverket 2004c, s. 29). Vad betyder det då att pojkar känner större tilltro 
till den egna förmågan att prestera väl i de flesta av skolans ämnen? Flickors lägre tillit till sig 
själva i Sverige kan ha betydelse för och inverkan på andra faktorer som är typiska för elever i 
lärande. En studie tyder på att kapacitetsupplevelsen (självtilliten) är en intränad 
tolkningsmekanism hos individen. ”Man lär sig att lita eller inte lita till sin förmåga och detta 
påverkar hur man ser på olika uppgifter. Kapacitetsupplevelsen/självtilliten anses påverka de 
val man gör, graden av ansträngning och uthållighet man uppvisar samt engagemang eller 
ängslan man upplever” (Skolverket 2004c, s. 30). 
 
Ängslan relateras till emotionella faktorer så som känslor av hopplöshet och emotionell stress. 
Elever har i PISA-undersökningen (Skolverket 2004b) tagit ställning till olika påståenden, 
dessa visar att svenska elever är minst ängsliga av alla OECD-länder. I alla länder finns ett 
samband mellan ängslan och prestationer i matematik. Det visar vidare att flickor är mer 
ängsliga än pojkar. De svenska pojkarna har ett signifikant större intresse och motivation, 
självuppfattning och självtillit än vad svenska flickor har. De svenska pojkarna är signifikant 
mindre ängsliga än de svenska flickorna. Resultat från studien Självkänslan och skolans 
vardag (Skolverket 2003b, s. 56) visar på samma resultat. Ängslan för prestationer är 
vanligare hos flickor och hos elever med lägre självvärdering. 

2.4 Kulturella perspektiv på läranderelaterade uppfattningar 

Närmare tvåtusen föräldrar deltog i en undersökning som genomförts vid universitetet i 
Michigan, USA. Undersökningen innefattade både att föräldrarna fick svara på enkäter och 
delta i intervjuer, där de tillfrågades om sina barns förmåga och ombads kommentera barnens 
framgångar respektive misslyckanden på prov i matematik. Det visade sig att föräldrar tycker 
att deras döttrar har större nytta av litteraturläsning än av matematik och att deras söner ska 
välja mer avancerad kurs i matematik. I de undersökta grupperna har det inte framkommit 
några mätbara skillnader mellan flickors och pojkars provresultat i matematik. Åttio föräldrar 
tillfrågades om sina barns matematiska förmåga och de ombads dessutom kommentera 
barnens framgångar eller misslyckanden på matematikprov. Det visade sig bland annat att 
”mammor till pojkar tyckte att deras barn var duktigare i matematik än mammor till flickor”, 
att ”mammor till flickor tyckte att deras barns ansträngningar i matematik var större än 
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mammor till pojkar” och att ”pappor till pojkar ansåg att deras barn inte presterade på toppen 
av sin förmåga, pappor till flickor tyckte tvärtom” (Axelsson 2003, s. 27). Det visade sig 
vidare att pojkföräldrar ansåg att begåvning var en troligare orsak till framgång i matematik 
än flickföräldrar, som snarare såg ansträngning som en trolig orsak till framgång. Det 
förefaller som om ett kopplande av framgång till begåvning har en positiv effekt medan en 
koppling till ansträngning har en negativ effekt.  
 
Slutligen undersökte man effekten av föräldrars åsikter om sina barns begåvning i matematik 
och modersmålet. Flickföräldrar värderade sina barns prestationer i engelska som bättre än i 
matematik, trots samma betyg i båda ämnen. De värderade dessutom kunskaper i 
modersmålet som viktigare för barnet än goda kunskaper i matematik. Pojkföräldrar visade 
det motsatta mönstret. Föräldrarnas åsikter om sina barns prestationer visade sig ha en direkt 
påverkan på barnets åsikter om de egna prestationerna i matematik och modersmål. Dessutom 
tycktes särskilt mammornas åsikter minska lärarnas möjlighet att påverka barnens 
självförtroende i matematik och deras intresse för ämnet. Föräldrarnas positiva värdering av 
barnets förmåga i modersmål hade en negativ inverkan på barnets åsikter om sin matematiska 
förmåga. Flickornas självförtroende då det gällde matematik försvagades av följande två 
föräldraattityder ”föräldrar överdriver hur svårt matematik är för flickor” och ”föräldrar 
överdriver sina döttrars förmåga i modersmålet” (Axelsson 2003, s. 28). 
 
Leder och Forgasz (i Grevholm & Lindberg red. 2004) har utvecklat ett forskningsinstrument 
(Who and mathematics) för att fånga elevers attityd gällande matematik och huruvida ämnet 
ses som tillhörande en kvinnlig eller manlig domän. Studien genomfördes i Australien. 
Resultaten visar att ämnet ses som könsneutralt. Vidare ansågs flickorna vara bättre i 
matematik, ”exempelvis mer kapabla, tycka om ämnet och uppfattas av sina lärare som att de 
troligtvis kommer att lyckas” (Grevholm & Lindberg red. 2004, s. 10). Instrumentet har också 
använts i Sverige. I Sverige är män starkt representerade i matematik. Andelen kvinnor 
minskar ju högre matematikstudierna är och det är större andel pojkar som väljer 
matematikdominerade gymnasieprogram. På samma sätt som i Australien har man undersökt 
om svenska elever uppfattar matematik som en manlig, kvinnlig eller neutral domän. 
Preliminära resultat visar en komplex bild. Många flickor ansåg att följande påståenden var 
mer troligt att vara sant för pojkar än för flickor: ”stör elever, gillar att använda datorn i 
matematik, ratar dem som är duktiga i matematik, gillar utmaningar i matematiska problem, 
tycker matematik är intressant, tror att de kommer att lyckas i matematik, behöver matematik 
för att optimera sina framtida arbetsmöjligheter”. Detta medan följande ansågs vara mer sant 
för flickor än för pojkar: ”oro för att inte klara sig, jobbar på, tror inte att de jobbar hårt nog 
för att lyckas, tror att det är viktigt att förstå matematik, bryr sig om ifall de lyckas, tycker 
matematik är tråkigt, föräldrar blir besvikna om de inte klarar sig” (Grevholm & Lindberg 
red. 2004, s. 10). Enkäterna pekar på att eleverna uppfattar matematik som könsneutralt. 
 
Traditionella könsmönster förefaller i västvärlden vara stadda i förändring. Forskning från 
olika länder visar förändringar i unga kvinnors och mäns villkor, förhållningssätt och 
agerande. Utbildningsforskning rapporterar om könsmönster som delvis avviker från tidigare 
kända mönster. Studier från alltfler länder visar att flickor som grupp presterar bra i skolan 
och att de har akademisk framgång. Flickor framstår inte heller som en lika tydligt likformig 
underordnad grupp som tidigare varit fallet. Studier från 1990-talet visar en mer varierad bild 
av flickors och pojkars agerande i skolan och det är flickor som i högre grad än tidigare är 
synliga aktörer. Vissa menar till och med att det är pojkar som träder fram och framstår som 
systemets förlorare (Öhrn 2002, s. 10).  
 
Sandqvist (i Öhrn 2002) har genomfört en delstudie inom ett nationellt representativt urval 
om 5000 13-åringar som gjort matematiska och verbala test. Hon menar att ”verbala pojkar 
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och matematiska flickor, mindre ofta fick korrekt feedback från betyg om sin förmåga än 
verbala flickor och matematiska pojkar” (Öhrn 2002, s. 51). Sandqvist drar av det slutsatsen 
att betygen har en tendens att framställa matematiska flickor som mindre matematiska och 
verbala pojkar som mindre verbala. 

2.5 Sammanfattning av litteraturstudie 

Sammanfattningen av litteraturstudien sker i punktform. De punkter som lyfts fram är särskilt 
intressanta för den empiriska studien. 
 

• Elever är överens om att matematik är ett viktigt ämne (Ljung 1990; Sandahl 1997; 
Unenge m.fl. 1994). 

• Matematikrelaterade uppfattningar bygger på uppfattningar kring olika komponenter: 
uppfattningar om matematikutbildning, uppfattningar om mig själv som utövare och 
uppfattningar om den sociala kontexten (Op`t Eynde, De Corte och Verschaffel 2002; 
Pehkonen 2001). 

• Uppfattningar kan delas in i kognitiva och affektiva aspekter. Forskning har tidigare 
främst fokuserat på de kognitiva aspekterna då de är lättare att mäta kvantitativt 
(Linnanmäki 1994; McLeod 1992; Pehkonen 2001). 

• De affektiva aspekterna kan delas in i attityder och självförtroendet och forskare anser 
att uppfattningar kring dessa har stor betydelse för hur elever presterar i matematik då 
uppfattningar utövar ett betydande inflytande över hur elever lär sig och använder sig 
av matematik, och att dessa uppfattningar därför även kan utgöra hinder för en effektiv 
inlärning av matematiken (Linnanmäki 1994; Pehkonen 2001). 

• Några signifikanta genusskillnader i matematikprestationer finns inte (Grevholm 
1998; Reuterberg & Svensson 2000; Walkerdine 1998; Öhrn 2002) 

• Flickor skattar sig signifikant som sämre i matematik än pojkar trots att inga skillnader 
i matematikprestationer finns (Skolverket: 2004b; 2004c). 

• Flickor upplever större prestationsängslan och lägre självtillit än pojkar (2004c). 
• Det finns ett visst könsrelaterat samband mellan förekomsten av tävlingsmoment i 

matematikundervisningen och inlärningsresultat. Pojkar tycks prestera bättre och 
flickor sämre då tävling förekommer (Wernersson 1994) 

• Föräldrar förefaller ha inflytande på elevers självförtroende i matematik (Axelsson 
2003; Lindqvist 2003). 

• Betygen har en tendens att framställa matematiska flickor som mindre matematiska 
och verbala pojkar som mindre verbala (Öhrn 2002). 

 

2.6 Egen användning av begreppen 

Efter att ha genomfört litteraturstudien har behovet av att påtala hur begreppen kommer att 
användas i den empiriska delen av studien uppstått. Begreppet uppfattningar används som ett 
mer generellt och övergripande begrepp. Jag har vid utformandet av den empiriska delen 
bestämt mig för att använda mig av McLeods (1992) och Linnanmäkis (1994) indelning av 
uppfattningar, i affektiva och kognitiva aspekter av lärande. Detta för att det förefaller vara en 
gängse indelning som flera forskare på området gör och för att dessa indelningar passar bra in 
på hur studien utformats. 
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3 Empirisk studie 
I denna del skildras utformningen av den empiriska studien, hur frågeställningen formulerats, 
hur val av metod och urval av informanter gjorts. En viktig punkt som tas upp i metoddelen 
berör forskningsetiska principer. Slutligen beskrivs hur bearbetning av data gått till. 

3.1 Frågeställning 

Genomförandet av litteraturstudien har resulterat i att en frågeställning för studien har 
formats. Litteraturstudien bildar därmed grunden för den empiriska studien. 
 
Forskning visar att flickor skattar sig som sämre än pojkar i matematik, detta trots att inga 
signifikanta prestationsskillnader finns. Det har också visat sig att puberteten har betydelse för 
när denna självskattning eskalerar. Jag har därmed valt att genomföra en undersökning i en år 
6-klass. 
 
Den övergripande frågan för studien lyder: 
 

• Hur skattar elever sin förmåga i matematik och hur kan skattningen förstås. Vilka 
skillnader finns mellan flickor och pojkar? 

 

3.2 Metod 

I detta avsnitt skildras i stora drag vilka förhållanden som råder där den empiriska delen av 
studien genomförts och hur val av studiens utformning gjorts. Detta för att på bästa sätt uppnå 
syftet och för att kunna svara på den tillhörande frågeställningen.  
 

Forskningsstrategi, undersökningsdesign och metod avpassas efter den specifika 
frågeställning eller problemformulering man arbetar utifrån. Om man är 
intresserad av att få fram den relativa betydelsen som ett antal orsaker till en social 
företeelse har, är det mest sannolika att en kvantitativ strategi kommer att passa 
bäst, eftersom mätning eller klargörande av orsaker är grundtanken i en sådan 
strategi. Om man istället är intresserad av vilken världsbild eller livssyn 
medlemmarna i en bestämd social grupp har, passar en kvalitativ strategi bättre för 
att fånga individens uppfattningar och tolkningar av den verklighet de lever i 
(Bryman 2002, s. 39). 

 
Då jag i denna undersökning är intresserad av att klargöra generellt hur elever skattar sig i 
matematik utifrån olika tänkbara aspekter och vad det kan finnas för djupare bakgrund till 
detta har jag valt att genomföra en studie innehållande både en kvantitativ och en kvalitativ 
del. Resultatet av undersökningen har slutligen ställts mot resultatet av litteraturstudien.  

3.3 Forskningsetiska principer 

För området humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning antogs 1990 forskningsetiska 
principer. Forskning är viktigt och nödvändigt för både individernas och samhällets 
utveckling.  
 

Samhället och samhällets medlemmar har därför ett berättigat krav på att forskning 
bedrivs, att den inriktas på väsentliga frågor och att den håller hög kvalitet. Detta 
krav, som här kallas forskningskravet, innebär att tillgängliga kunskaper utvecklas 
och fördjupas och metoder förbättras. Samhällets medlemmar har emellertid 
samtidigt ett berättigat krav på skydd mot otillbörlig insyn t.ex. i sina 
livsförhållanden. Individer får inte heller utsättas för psykisk eller fysisk skada, 
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förödmjukelse eller kränkning. Detta krav som här kallas individskyddskravet, är 
den självklara utgångspunkten för forskningsetiska överväganden. 
(Vetenskapsrådet 2002, s. 5). 

 
 

Utifrån individskyddskravet som beskrivs ovan kan fyra huvudkrav för forskning 
konkretiseras. Dessa krav benämns: informationskravet, samtyckeskravet, 
konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.  
 
Informationskravet innebär att forskaren skall informera berörda om den aktuella 
forskningens syfte, att deltagande är frivilligt och att de uppgifter som samlas in enbart 
används i forskningssyfte. Enligt detta krav är det också viktigt att eventuella risker för 
obehag och skada redovisas för inblandade. Samtyckeskravet innebär att deltagare i 
undersökningen har rätt att själva bestämma över sin medverkan. Forskaren ska inhämta 
uppgiftslämnarens och undersökningsdeltagares samtycke, och detta i vissa fall även från 
förälder/vårdnadshavare. Det tredje kravet, konfidentialitetskravet går ut på att uppgifter om 
alla i en undersökning ingående personer skall ges största möjliga konfidentialitet och att de 
personuppgifter som datamaterialet omfattar förvaras på så sätt att obehöriga ej kan ta del av 
dem. Nyttjandekravet som är det sista kravet innebär att insamlade uppgifter om enskilda 
personer endast får användas för forskningsändamål (Vetenskapsrådet 2002, Bryman 2002). 
 
Jag har inledningsvis noga övervägt och diskuterat med handledaren hur studien och därmed 
de frågor som ingår i enkäter och intervjuer bör utformas för att undvika risker för obehag och 
skada. Innan genomförandet av undersökningen har läraren i klassen informerats om vad 
studien handlar om. I ett informationsbrev till elevernas vårdnadshavare beskrivs vad 
undersökningen handlar om. I informationsbrevet erbjuds möjligheten att kontakta mig eller 
handledaren om det finns frågor, oklarheter eller om man som vårdnadshavare inte vill att ens 
barn inte ska delta i studien (se bilaga 1 informationsbrev föräldrar). Dessutom har eleverna 
informerats innan enkät och intervjuns genomförande, om att deltagande är frivilligt, att man 
som deltagare har rätt att avbryta deltagande och att den data som samlas in enbart kommer 
att användas i denna undersökning. Slutligen har jag informerat deltagande lärare, elever och 
dess vårdnadshavare om att jag kommer att behandla all data konfidentiellt. Uppgifter som är 
identifierbara kommer att utelämnas eller skrivas om så att de avidentifieras. 
(Vetenskapsrådet 2002). 

3.4 Enkät som kvantitativ metod för datainsamling 

Under denna rubrik beskrivs inledningsvis vad som kan vara viktigt att tänka på vid 
utformning och genomförande av enkäter. Därefter redogörs för vilka ställningstaganden som 
ligger bakom utformandet av enkäterna. Avslutningsvis redogörs för förhållanden för 
genomförande under rubriken undersökningstillfället. 
 
Enkät innebär på svenska ”en skriftlig förfrågan som går ut till flera” (Kylén 2004, s. 8). 
Vanligen består en enkät av flera frågor. Svaren lämnas in skriftligt på den blankett som 
lämnats ut. Enkäter kan besvaras både enskilt och i grupp. Enkäten innebär att alla får samma 
frågor och att man kan göra meningsfull statistik över svaren (Kylén 2004). Såväl vid 
konstruktion av enkäten som vid tolkning av svaren måste man som undersökare vara klar 
över vad som avser mätas (Kylén 2004, Ejlertsson 2005). Ett sätt att börja är att formulera 
problemområden, det vill säga frågeområden utifrån syfte och frågeställning. Därefter bryts 
frågeområdena ner och utifrån detta konstrueras frågor som ska täcka alla delområden 
(Ejlertsson 2005).  
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Man ska alltid försöka anpassa språket i enkäten efter sin målgrupp, frågorna skall förstås av 
människor i allmänhet (Ejlertsson 2005). Att ge enkäten en attraktiv layout som gör den 
lockande och lätt att besvara är viktigt (Bryman 2002). Dessutom bör man tänka på att varken 
göra enkäten för lång eller för tät, då kan den förefalla tråkig och svår att fylla i (Ejlertsson 
2005). Man måste också ta ställning till hur man ska utforma sina svarsalternativ och hur 
många det ska finnas. Om man väljer att ha ett jämnt antal svarsalternativ är motiveringen ”att 
man skall tvinga respondenten att ta ställning” (Ejlertsson 2005, s. 82). Man menar att det kan 
finnas en tendens hos den svarande att vid osäkerhet, eller möjligen lathet, välja 
mittalternativet. För att eliminera sådana tendenser kan man undvika mittalternativet vid 
frågekonstruktionen.  
 
Vid enkätutformandet kan man välja mellan att använda öppna eller slutna frågor. På öppna 
frågor kan respondenten svara med sina egna ord och tvingas inte använda forskarens ordval 
och de lämnar dessutom utrymme för ovanliga eller oförutsedda svar och rektioner. Vid slutna 
frågor är det lätt att bearbeta svaren och möjligheten att jämföra ökar (Bryman 2002). 
 
Bedömning av kompetens, i form av enkätundersökningar sker såväl i skolor som i 
arbetslivet. Det kan göras av varje person själv lika väl som av lärare. Från skolan vet man att 
elevers egna bedömningar har högre validitet än lärarnas, både då det avser egenbedömning 
och av klasskamrater (Kylén 2004).  

3.5 Intervju som kvalitativ metod 

Intervjuformen är troligen den mest använda metoden i kvalitativ forskning. Då man som 
forskare är intresserad av ett djupare resonemang faller valet troligen på denna metod. 
Fördelar med intervjun som forskningsmetod är till exempel att man som forskare är 
närvarande vid undersökningstillfället vilket gör att man har möjlighet att utveckla och 
förklara frågor som upplevs som svåra att förstå. Man har möjlighet att ställa kompletterande 
frågor om behovet uppstår. Möjligheten att ställa mer djupgående frågor finns dessutom vid 
intervjuformen till skillnad från vid genomförandet av en enkät. Viktigt att tänka på är att 
mycket talar för att egenskaper hos intervjuaren kan påverka respondentens svar. Svårigheter 
med att informanten vill ge en så socialt önskvärd bild av sig själv som möjligt förekommer 
också. Många menar att resultatet ofta bygger på forskarens uppfattningar om vad som är 
viktigt och betydelsefullt (Bryman 2002). 
 
Nackdelar med intervjun som metod för undersökningar förefaller vara att den ter sig väldigt 
tidskrävande. Intervjuer tar tid och bör alltid spelas in och sedan dessutom transkriberas för 
ett så korrekt resultat som möjligt vilket också är tidskrävande. Fördelen med detta å andra 
sidan, är dock att man får ner allt på papper och på så sätt kan man läsa materialet mer 
överskådligt och eventuellt hitta nyanser och kategorier, vilket underlättar analysarbetet. 
Transkribering bidrar dessutom till att förbättra vårt minne. Även när intervjun används som 
forskningsmetod är det viktigt att utgå från syfte och frågeställning för studien då man 
formulerar frågor till intervjun. Viktigt att tänka på då man genomför intervjuer är att använda 
ett begripligt språk, att låta informanterna tala till punkt och att inte lägga orden i munnen på 
dem. Det är vidare viktigt att ge dem den tid de behöver för att fundera och svara. Det 
förefaller också nödvändigt att se till att miljön är så ostörd som möjligt och att informanterna 
känner sig trygga med mig som intervjuare (Bryman 2002).  
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3.6 Studiens enkäter och intervjuer 

I denna del av arbetet presenteras hur studiens enkäter (se bilaga 2) och intervjuer (se bilaga 
3) utformats och vilka val som legat till grund för utformandet. 
 
För att kunna utforma enkäter som passade denna undersökning genomfördes först en 
litteraturstudie inom det område studien behandlar. Utifrån övergripande syfte och 
frågeställning och med litteraturstudien som grund utkristalliserades kategorier som sedan 
enkät byggdes på. Delar av de påståenden jag använt i enkäterna är hämtade från Skolverkets 
rapporter (2003b; 2004a; 2004b; 2005). De bygger på den Nationella utvärderingen av 
grundskolan 2003 och PISA 2003 som ”syftar till att mäta i vilken utsträckning elever i slutet 
av grundskolan har förvärvat de kunskaper och förmågor som är nödvändiga för fullt 
deltagande i samhällslivet” (2004b, förord).  
 
De kategorier som slutligen valdes som utgångspunkt för enkäten är: 
 

• Allmänna påståenden 
• Affektivt inriktade påståenden 
• Kognitivt inriktade påståenden 
• Både kognitivt och affektivt inriktade påståenden 
• Kulturellt inriktade påståenden 

 
Vid utformandet av enkäten har jag valt att ha en relativt jämn fördelning mellan positivt och 
negativt formulerade påståenden för att inte riskera att förmedla en upplevelse av att det ena 
eller andra överväger. 
 
Avsikten har varit att skapa en enkät som inte känns alltför lång, eller språkligt svår att fylla i. 
Jag har valt att ha fyra svarsalternativ till varje påstående för att respondenterna skall 
”tvingas” ta ställning (Ejlertsson 2005). Dessutom finns det i slutet av enkäten två påståenden 
av öppen karaktär. 
 
Utifrån det som framkom vid analysen av enkäterna formades generella frågor till 
intervjuerna. Jag har valt att använda det Bryman (2002) benämner semistrukturerade 
intervjuer eftersom det enligt denna intervjuform förefaller viktigt att ha teman, specifika 
områden, att utgå från under intervjuerna. Det bör dock finnas utrymme för valfrihet av 
frågeordning och möjlighet att lägga till frågor om behovet uppstår. En för studien passande 
intervjuguide har utformats, en intervjuguide definieras ”en lista över förhållandevis specifika 
teman som ska beröras. Men intervjupersonen har stor frihet att utforma svaren på sitt eget 
sätt” (Bryman 2002, s. 301). Intervjufrågorna bygger vidare på resultaten från enkäten och 
innehåller därmed också frågor av affektiv, kognitiv och kulturell karaktär, detta för att kunna 
svara på och få en djupare förståelse för studiens frågeställning. Frågorna har utformats för att 
inte uppfattas som personligt riktade mot informanten eller specifika företeelser i den 
skolklass de befinner sig i. Exempelvis lyder en fråga som följer:  
Många flickor som går i år 6 i Sverige tycker att de är ganska bra på matematik men är ändå 
oroade för framtiden, varför tror du att de tänker så? 
 

3.6.1 Urval av informanter  

Efter inledande tillfrågan av klassläraren i den deltagande klassen har studien genomförts i en 
år 6-klass innehållande 19 elever, 8 flickor och 11 pojkar. Skolan är en liten mellanstadieskola 
belägen på landet, utanför en ganska stor mellansvensk stad. Jag har kommit i kontakt med 
klassen genom att jag själv är förälder och därmed har kontakter inom skolvärlden och jag 
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känner eleverna och läraren i klassen tämligen väl. Detta kan tänkas ha haft inverkan på 
resultatet, vilket tas upp utförligare i resultatdiskussionen. Det nyligen bedrivits ett 
matematikprojekt i klassen vilket kan också ha fått betydelse för resultatet i undersökningen.  
 
Urval av informanter har skett genom att eleverna först informerats om vad studien handlar 
om och om de forskningsetiska principerna. De har därefter tillfrågats om de kunde tänka sig 
genomföra enkäten vilket alla i klassen ville. Att samtliga elever fyllde i och lämnade in 
enkäten betraktas som ett aktivt beslut att delta i undersökningen. 
 
Efter insamlandet av enkäterna har data analyserats och utifrån de resultat som kunnat 
konstateras har en intervjuguide utformats. Intervjuguiden bygger på generella frågor för 
djupare semistrukturerade intervjuer. Urvalet till intervjuerna har gjorts slumpmässigt utifrån 
det Bryman (2002) benämner bekvämlighetsurval som består av ”sådana personer som för 
tillfäller råkar finnas tillgängliga för forskaren” (Bryman 2002, s. 114). Urvalet elever som 
deltog i intervjuerna var elever som varit intresserade av att delta, och som ansetts som 
verbala. Åtta elever intervjuades, fyra flickor och fyra pojkar. Detta då det förefaller vara av 
högsta intresse för studien att få en jämn könsfördelning hos informanterna. 

3.6.1.1 Utprovning av enkät 
Innan genomförandet av enkäten kontaktades en elev som går i samma skolår som de i 
informantgruppen. Eleven ombads läsa igenom frågorna och fundera kring om det var någon 
fråga som var svår att förstå, någon som var konstig eller väldigt svår att svara på. Eleven 
gjorde detta och uttryckte sedan att alla frågor gick att förstå, det fanns inga otydligheter eller 
konstigheter. Konstruerandet av enkäten, både innehållsmässigt och språkmässigt är något 
som tagit mycket tid i anspråk. Både handledaren och en grupp andra vuxna studenter har 
tagit del av den och kommit med konstruktiv kritik för att enkäten ska bli så tydlig och lätt att 
förstå som möjligt. Det har varit viktigt att låta utformandet av enkäten ta sin tid, eftersom den 
är grunden för hela undersökningen. 

3.6.2 Undersökningstillfället 

Vid undersökningstillfället fick eleverna information om att jag håller på att genomföra en 
undersökning, som ett slutarbete på lärarutbildningen. De fick också information om vilken 
hjälp de kunde ge genom att deltaga. Jag berättade att jag är intresserad av hur de tänker kring 
matematik och att de utifrån detta skulle få fylla i enkäter. Frivilligheten att delta togs upp och 
likaså att enkäterna endast kommer att läsas av mig och användas i detta arbete. Då det senare 
skulle bli aktuellt med intervjuer med några av eleverna ombads samtliga elever skriva namn 
på enkäterna, men samtidigt poängterades det att deras namn inte kommer att finnas med i 
undersökningen. Vi gick gemensamt igenom hur ett påstående och dess svarsalternativ kunde 
se ut, detta för att tydliggöra genomförandet och besvarandet för eleverna. Jag berättade också 
vad de olika svarsalternativen stod för, att till exempel det första alternativet ”stämmer 
mycket bra” är att man helt instämmer, medan ”stämmer ganska bra” innebär att man 
instämmer delvis. Detsamma förklarades tydligt om de två svarsalternativen som innebär att 
man inte instämmer. Om man fyller i svaret ”stämmer mycket dåligt” tar man helt avstånd 
medan det andra påståendet innebär att man tar avstånd men bara delvis. De två öppna 
påståendena i slutet av enkäten förklarades. Det klargjordes också att ifyllandet var 
individuellt och inget man gjorde tillsammans med kompisen. Eleverna ombads vidare att 
fylla i sina svar tydligt så att avläsandet skulle underlättas. De informerades slutligen om att 
de vid oklarheter kunde räcka upp handen för att få frågan förklarad för sig och innan 
enkäterna delades ut erbjöds tillfälle för frågor inför ifyllandet.  
 
Eleverna fyllde i enkäterna på lektionstid vilket tog ungefär 20 minuter. Jag gick runt till dem 
som räckte upp handen och förklarade hur jag menade. Flera elever upplevde det som svårt att 
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det bara fanns fyra svarsalternativ och inget mellanting. Många av eleverna reagerade på de 
påståenden som tar upp pojkar och flickors förhållningssätt till matematik, genom att de 
uttryckte sig negativt kring dessa påståenden. 
 
Vi intervjutillfällena informerades eleverna om valfrihet och rätten att hoppa av, även mitt 
under pågående intervju. De informerades vidare om vad materialet skall användas till, att jag 
har tystnadsplikt och att materialet efter studiens slutförande kommer att förstöras. De fick 
också veta att de som läser studien inte kommer att kunna känna igen de som svarat. 
Intervjuerna spelades in på band och transkriberades senare för att underlätta analysarbetet. 
 
Eleverna intervjuades en och en och varje intervju tog cirka tjugo minuter. Jag hade tillgång 
till ett grupprum där vi kunde sitta avskilt och jag var noga med att ge informanterna gott om 
tid för att tänka hur de skulle svara. Flera av eleverna uttryckte att det var svåra frågor att 
svara på, och syftade då på innehållet, inte på frågornas utformning och ordval. Fördelen med 
intervjun som datainsamlingsmetod är då att man som intervjuare finns närvarande och 
därmed har möjlighet att förklara och utveckla frågor som upplevs svårbesvarade. Denna 
möjlighet ökar ytterligare då man använder den semistrukturerade intervjun, eftersom valet av 
frågeordning och stöttefrågor är friare med den (Bryman 2002). Vid ett flertal tillfällen fick 
jag utveckla intervjufrågorna eller ställa följdfrågor som underlättade elevernas förståelse. 
Intervjuguiden finns som bilaga 3. 

3.6.2.1 Analysens genomförande 
För att kunna analysera enkäterna sammanställdes tabeller för varje elev och påståendesvar. 
Flickors, pojkars och det totala svarsmedelvärdet räknades fram för varje påstående i enkäten. 
Enkätpåståendena har sedan kategoriserats utifrån de kategorier som presenterades i 
metoddelen, allmänna påståenden, affektivt inriktade påståenden, kognitivt inriktade 
påståenden, både kognitivt och affektivt inriktade påståenden och slutligen kulturellt inriktade 
påståenden. Resultatet från enkäten presenteras utifrån dessa kategorier. 
 
Analys av intervjudata inleddes med transkribering. Då detta gjorts delades svaren upp på 
flickor respektive pojkar. Data färgkodades sedan utifrån vilka frågor informanterna svarat på. 
Till exempel kunde alla svar på frågan om varför flickor säger sig vara ganska bra på 
matematik och ändå är oroade målas röda. Sedan sammanställdes alla ”röda” svar för att få en 
tydligare bild av om informanterna svarat samstämmigt eller om de avgivit svar som går isär 
väldigt mycket. Intervjudata redovisas sedan i resultatdelen utifrån de intervjufrågor som efter 
analysen föreföll höra ihop, utifrån hur eleverna svarat. Till exempel redovisas frågor och svar 
om relationen mellan intresse och förmåga under samma rubrik. 

4 Resultat 
I detta kapitel redovisas resultatet av den empiriska undersökningen. Resultat består av två 
delar, den första delen bygger på resultat från enkätundersökningen och den andra på resultat 
från intervjuerna.  

4.1 Enkätundersökning 

Enkätundersökningen omfattar 19 elever i år 6 och den genomfördes i november 2005. 
 
Jag har valt att redovisa resultatet utifrån de kategorier jag byggt enkäterna på. Då det rör 
påståenden av kulturell karaktär har jag valt att dela in dem på flera underkategorier såsom 
föräldrar, fördel för något kön etc. Detta har jag gjort för att resultatet skall framgå så tydligt 
som möjligt.  
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För varje enkätpåstående fanns följande fyra svarsalternativ:  
 

• stämmer mycket bra 
• stämmer ganska bra 
• stämmer dåligt  
• stämmer mycket dåligt.  

 
Detta medförde att det inte fanns något mittalternativ. Eleverna blev således tvungna att ta 
ställning för eller emot, mer eller mindre starkt. Vid sammanställandet av enkäterna valde jag 
att sätta siffran fyra för det första alternativet stämmer mycket bra, tre för det andra stämmer 
ganska bra, två för det tredje stämmer dåligt och ett för det sista stämmer mycket dåligt. (Se 
figuren nedan). 
 
                    Positiva svar                                        Negativa svar 
Stämmer mycket bra          Stämmer ganska bra          Stämmer dåligt          Stämmer mycket dåligt 
              4                                          3                                        2                                      1 
 
En fyra som svar innebär därmed att eleven tycker att påståendet stämmer mycket bra överens 
med elevens uppfattning av påståendet medan en etta tyder på det motsatta. Svarskategorierna 
kommer att redovisas i form av stapeldiagram och det som redovisas på y-axeln i diagrammet 
motsvarar alltså elevernas medelvärdesfördelning på respektive påstående. 
 
För att exemplifiera detta hänvisas till första diagrammet (4.1). Man kan här konstatera att 
medelvärdet för flickors svar ligger på 3,5, det vill säga mittemellan svarsalternativet stämmer 
mycket bra och stämmer ganska bra.  
 
Efter varje diagram finns text som beskriver vad diagrammen visar. Varje påstående lyfts 
fram för sig för att tydliggöra innebörden. Jag har tolkat fyror och treor som att respondenten 
håller med (i större eller mindre utsträckning) och tvåor och ettor som att respondenten tar 
avstånd från påståendet. I vissa fall där många svarat med ytterligheterna 4 eller 1, lyfts detta 
fram. Då jag är intresserad av hur genusfördelningen ser ut i svaren har jag valt att redovisa 
resultaten uppdelade på medelvärde för flickor, medelvärde för pojkar och medelvärde totalt. 
 
På vissa påståenden har inte alla elever tagit ställning, och någon har fyllt i flera svar vilket 
medfört ett bortfall. Bortfallet har handlat om en eller två på några få påståenden. Jag har vid 
varje påstående redovisat antalet svarande flickor och pojkar. Det är 8 flickor och 11 pojkar 
som deltagit, totala antalet svarande elever är därmed 19. 
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4.1.1 Matematikens användning 
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kommer ha användning för senare i livet 

 
Figur 3 
 
Påstående: Jag lär mig mycket i matematiken som jag kommer att ha användning för senare i 
livet. 
Antal svarande: 8 av 8 flickor, 10 av 11 pojkar 
Alla elever (utom 1 som angett flera svarsalternativ) instämmer i påståendet att de lär sig 
mycket i matematiken som de kommer att ha användning för senare i livet. Det är 10 av 
eleverna som tycker att detta stämmer mycket bra. 6 av dem är pojkar och 4 flickor. 
Observera att detta diagram kan tyckas missvisande då graderingen på y-axeln är hårfin. 
Skillnaden mellan flickor och pojkar förefaller enligt diagrammet vara stor men är i själva 
verket marginell. Både flickor och pojkar är positivt inställda till påståendet. Flickors 
medelvärde ligger på 3,5 medan pojkars ligger på 3,6. 
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4.1.2 Känslor för matematiken 
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Figur 4 
 
Påstående: Jag tycker om matematik 
Antal svarande: 8 av 8 flickor, 10 av 11 pojkar 
Alla flickor instämmer med påståendet att de tycker om matematik medan sex av pojkarna 
instämmer. 
 
Påstående: Jag löser matematikuppgifter för att jag tycker att det är roligt. 
Antal svarande 7 av 8 flickor, 11 av 11 pojkar 
4 av flickorna instämmer med detta påstående och 7 av pojkarna tar avstånd.  
 
Påstående: Jag ser fram emot matematiklektionerna. 
Antal svarande: 8 flickor, 11 pojkar (samtliga) 
5 av flickorna instämmer med påståendet medan 7 av pojkarna tar avstånd. 
 
Påstående: Jag är bra på matematik 
Antal svarande: 8 av 8 flickor och 10 av 11 pojkar. 
På detta påstående instämmer nästan alla. 1 pojke har inte svarat men övriga instämmer. 1 
flicka tar avstånd medan övriga instämmer. 14 av eleverna svarar att påståendet stämmer 
delvis. Det är endast 3 elever, 1 flicka och 2 pojkar som instämmer helt med påståendet.  
 
 
 
 
 
 
 
 



 30 

4.1.3 Den egna förmågan 
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Figur 5 
 
Påstående: Jag förstår även de svåraste uppgifterna på matematiklektionerna. 
Antal svarande: 8 flickor och 10 av 11 pojkar 
 
Övervägande del av flickorna, 6, svarar att påståendet stämmer ganska bra medan 2 inte håller 
med om att de förstår även de svåraste uppgifterna. Av pojkarna är det 7 av 10 som svarar att 
de instämmer med påståendet och 3 pojkar som inte instämmer.  
 
Påstående: Jag lär mig matematik snabbt 
Antal svarande: 8 flickor 11 pojkar (samtliga) 
Detta påstående håller alla elever utom 2 pojkar med om. 3 av pojkarna tycker att påståendet 
stämmer mycket bra. 
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4.1.4 Självtillit 
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Figur 6 
 
Påstående: Jag är intresserad av matematik. 
Antal svarande: 8 flickor 11 pojkar (samtliga) 
6 av 8 flickor menar att det stämmer bra att de är intresserade av matematik medan endast 4 
av 11 pojkar, alltså färre än hälften säger sig vara intresserade av matematik.  
 
Påstående: Jag brukar alltid räkna rätt. 
Antal svarande: 8 flickor 11 pojkar (samtliga) 
Hälften av flickorna instämmer i påståendet att de brukar räkna rätt, medan alla pojkar svarar 
att det stämmer bra. Ingen av dem svarar dock att påståendet stämmer mycket bra. 
 
Påstående: Jag har alltid tyckt att matematik är ett av mina bästa ämnen. 
Antal svarande: 8 flickor 11 pojkar (samtliga) 
Endast 3 av flickorna instämmer i påståendet att matematik är ett av deras bästa ämnen medan 
7 av pojkarna svarar att det inte stämmer att matematik alltid varit ett av deras bästa ämnen. 4 
pojkar menar till och med att det stämmer mycket dåligt. 
 
Påstående: Jag kommer få bra betyg i matematik. 
Antal svarande: 7 av 8 flickor och 10 av 11 pojkar. 
3 av flickorna instämmer i påståendet om bra betyg medan resten inte instämmer. Av 
pojkarna är det 8 som instämmer i påståendet. 
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4.1.5 Matematikängslan 

Negativt formulerade affektiva påståenden 

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

Medel flickor Medel pojkar Medel totalt

Jag känner mig hjälplös när jag löser
matematikuppgifter 
Jag oroar mig för att det kommer att bli
svårt på matematiklektionerna 
Jag oroar mig för att jag ska få dåliga
betyg i matematik 
Jag blir mycket nervös när jag löser
matematikuppgifter 
Jag blir väldigt spänd när jag måste göra
hemuppgifter i matematik 

 
Figur 7 
 
Påstående: Jag känner mig hjälplös när jag löser matematikuppgifter. 
Antal svarande: 8 flickor 11 pojkar (samtliga) 
Samtliga flickor tar avstånd från påståendet att de känner sig hjälplösa då de löser 
matematikuppgifter. 9 av 11 pojkar tar avstånd medan 2 instämmer med påståendet.  
 
Påstående: Jag oroar mig för att det kommer att bli svårt på matematiklektionerna. 
Antal svarande: 8 av 8 flickor och 10 av 11 pojkar. 
2 av flickorna instämmer med att de oroar sig för lektionerna medan 4 av pojkarna instämmer. 
Sammanlagt är det 12 av 18 elever som inte oroar sig för matematiklektionerna. 
 
Påstående: Jag oroar mig för att jag ska få dåliga betyg i matematik. 
Antal svarande: 8 flickor 11 pojkar (samtliga) 
Alla flickor utom 2 instämmer med att de oroar sig för betygen medan endast 3 av pojkarna 
instämmer med påståendet. Det är alltså 8 pojkar som svarar att de inte oroar sig för dåliga 
betyg. 
 
Påstående: Jag blir mycket nervös när jag löser matematikuppgifter. 
Antal svarande: 8 flickor 11 pojkar (samtliga) 
Endast 1 elev, en flicka har svarat att hon instämmer med detta påstående, ingen av de andra 
eleverna har svarat instämmande. Detta påstående var det påstående som fick lägst 
medelvärde: 1,42. 
 
Påstående: Jag blir väldigt spänd när jag måste göra hemuppgifter. 
Antal svarande: 8 flickor 11 pojkar (samtliga) 
Samtliga elever tar avstånd från att de blir spända då de måste göra hemuppgifter. 
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4.1.6 Negativ inställning till matematik och den egna förmågan 

Negativt formulerade affektiva och kognitiva påståenden 
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Figur 8 
 
Påstående: Jag är inte intresserad av matematik. 
Antal svarande: 8 flickor 11 pojkar (samtliga) 
6 av flickorna menar att detta påstående inte stämmer, de är intresserade av matematik, 2 
svarar motsatsen. 6 pojkar, fler än hälften menar att de inte är intresserade av matematik 
medan resten svarar att detta inte stämmer, det vill säga de är intresserade  
 
Påstående: Jag är helt enkelt inte bra i matematik 
Antal svarande: 8 flickor 11 pojkar (samtliga) 
Det är 7 av 8 flickor som tar avstånd från påståendet att de helt enkelt inte är bra i matematik. 
7 av 11 pojkar håller inte med om att de ”helt enkelt inte är bra” på matematik medan de 
andra 4 tycker att detta stämmer. 
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4.1.7 Flickors och pojkars föreställningar om sig själva och varandra i 
förhållandet till matematiken 
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Figur 9 
 
Påstående: Pojkar är smartare på matte. 
Antal svarande: 8 flickor 10 av 11 pojkar  
Ingen av flickorna håller med om att pojkar är smartare på matte, men endast 3 av flickorna 
svarar att det stämmer mycket dåligt. 7 av 10 pojkar håller med om att pojkar är smartare på 
matte och av dem är det 3 som tycker att påståendet stämmer mycket bra. 
 
Påstående: Pojkar har lättare att lära matematik än flickor. 
Antal svarande: 7 av 8 flickor 10 av 11 pojkar.  
1 flicka håller med om att pojkar har lättare för matematik, 6 tycker inte det stämmer. Av de 6 
är det hälften som tycker att påståendet stämmer mycket dåligt. 6 pojkar instämmer med att 
pojkar har lättare för att lära matematik än flickor. 
 
Påstående: Flickor är smartare på matte. 
Antal svarande: 8 flickor 11 pojkar (samtliga) 
15 av 19 elever instämmer inte med att flickor är smartare på matte. Av de 4 som instämmer 
är endast 1 flicka. 4 av pojkarna har angett en etta på detta påstående, stämmer mycket dåligt. 
 
Påstående: Flickor har lättare att lära matematik än pojkar. 
Antal svarande: 7 av 8 flickor och alla 11 pojkar. 
15 av 18 svarande elever tycker inte att det stämmer att flickor har lättare för att lära 
matematik än pojkar, medan 3 tror att det stämmer. Av de 3 är endast 1 flicka. 
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4.1.8 Pojk- eller flickämnen? 
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Figur 10 
 
Påstående: Flickor är bättre på att läsa och skriva än på matte. 
Antal svarande: 8 flickor 11 pojkar (samtliga) 
På påståendet att flickor är bättre på att läsa och skriva än på matematik svarar 15 elever att 
detta stämmer dåligt. 4 elever, varav 3 är pojkar, tror att detta stämmer. 
 
Påstående: Om man är pojke eller flicka har inget att göra med om man är bra i matte. 
Antal svarande: 7 av 8 flickor har svarat och 10 av 11 pojkar. 
Alla 17 elever som svarat på detta påstående instämmer, och 12 elever (varav 7 flickor) tycke 
att det stämmer mycket bra. Påståendet Om man är flicka eller pojke har inget med om man är 
bra på matematik fick högst totalpoäng av alla, det totala medelvärdet ligger på 3,71. 
 
Påstående: Pojkar är bättre på att läsa och skriva än på matte. 
Antal svarande: 8 flickor 11 pojkar (samtliga) 
Ingen av flickorna håller med om detta påstående och 4 av dem tycker till och med att det 
stämmer mycket dåligt medan 3 av pojkarna, mer än hälften av dem instämmer med 
påståendet. 
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4.1.9 Föräldrar 

Kulturellt formulerade påståenden 
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Medel flickor Medel pojkar Medel totalt

Jag tror att mina föräldrar tycker att
svenska, läsning och skrivning är viktigare
än matte 
Jag tror att mina föräldrar tycker att
matematik är viktigare än läsning och
skrivning 

 
Figur 11 
 
Påstående: jag tror att mina föräldrar tycker att svenska, läsning och skrivning är viktigare än 
matte. 
Antal svarande: 7 av 8 flickor och 11 av 11 pojkar 
Alla svarande elever har svarat att påståendet stämmer dåligt. 4 elever, varav 3 flickor svarar 
till och med att det stämmer mycket dåligt. 
 
Påstående: jag tror att mina föräldrar tycker att matte är viktigare än skrivning och läsning 
Antal svarande: 7 av 8 flickor och 11 pojkar. 
Alla elever utom 2 pojkar, har svarat att detta stämmer dåligt eller mycket dåligt. 
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4.2 Sammanfattning av enkätresultat 

Under denna rubrik kommer de resultat som anses som viktigast för denna studie att 
sammanfattas. Det är också dessa resultat som ligger till grund för intervjufrågorna. 
 

• Alla elever (utom en som angivit flera svarsalternativ) ser en framtida användning av 
det de lär sig i matematiken, men det är en något större andel flickor än pojkar som 
säger sig tycka om matematiken.  

• Det är betydligt större andel flickor än pojkar som är intresserade av ämnet matematik.  
• Både flickor och pojkar instämmer i påståendet att de är bra på matematik.  
• Det är betydligt större andel flickor än pojkar som oroar sig för huruvida de kommer 

få bra matematikbetyg i framtiden. 
• Det är få av eleverna som instämmer i påståendet att de ”helt enkelt inte är bra i 

matematik”, och det är fler pojkar som instämmer. Detta svar kontrasterar att eleverna 
tidigare instämt i att de är bra på matematik. 

• Pojkar tycker att pojkar är smartare på matte. 
• Flickor tycker inte att flickor är smartare på matte. 
• Generellt håller både flickor och pojkar med om att kön inte har betydelse för 

framgång i ämnet matematik 
• Alla elever tar avstånd från att föräldrar skulle tycka att svenska, läsning och skrivning 

är viktigare än matte och alla utom två tar även avstånd från motsatsen, att föräldrarna 
tycker att matte är viktigare än svenska. 

 
Resultatet från påståendena av öppen karaktär som fanns i slutet av enkäten gav inte någon 
information utöver det som redan framgått, varför jag valt att inte redovisa den. Detta tas upp 
i metoddiskussionen. 

4.3 Intervjuundersökningen 

Sammanställningen av enkätresultatet gav upphov till nya frågor. För att få svar på studiens 
frågeställning gick jag vidare med att utforma intervjuer som bygger vidare på 
enkätresultaten. Det jag i mina intervjuer ville nå djupare förståelse för var hur det kommer 
sig att flickor som tycker att de är ganska bra i matematik ändå är oroliga för framtiden medan 
pojkar inte säger sig vara det. Vidare ville jag få en uppfattning om varför pojkarna svarar att 
de är bättre än flickor på matte medan flickor inte svarar att flickor är det. 
 
Denna del av arbetet beskriver vad som framkommit vid intervjuerna. Intervjuerna omfattar 
åtta elever och genomfördes i december 2005. Av de åtta eleverna som intervjuades var fyra 
flickor och fyra pojkar. Jag har valt att sammanfatta elevernas svar fråga för fråga eller utifrån 
kategorier som jag anser hör samman. Exempel på detta är ”Matematikens nytta och nöje”, 
där svar på frågorna om användning, framtida sysselsättning, intresse och huruvida eleverna 
tycker om matematik, redovisas tillsammans eftersom detta visar sig höra samman för flera av 
eleverna. Vidare redovisas svaren uppdelat på flickor och pojkar. Ibland sammanfaller dock 
deras svar och då nämns detta. De öppningsfrågor som ställts vid intervjuerna är understrukna 
i redovisningen. Vid intervjutillfället utvecklades frågorna med hjälp av följdfrågor. Elevcitat 
från intervjuerna återges kursiverade.  
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4.3.1 Matematikens nytta och nöje  

Har du någon användning för det du lär dig i skolan? 
Har du funderat på vad du vill göra i framtiden? Gymnasiet? Yrke? 
 
Både flickor och pojkar menar att de lär sig saker på matematiklektionerna som de har och 
kommer att ha användning för i framtiden. Det kan handla om användning för framtida yrke, 
för att kunna sköta sin ekonomi, klara av att handla etc. 
 
Då det handlar om vilka gymnasieutbildningar respektive yrken eleverna funderar på inför 
framtiden är pojkarna mer säkra på vad de vill göra medan flickorna svarar att de inte vet. 
Pojkarna menar att de vill: gå it-linje, gå fotbollsgymnasium (flera), bli kirurg och pilot. 
Någon av flickorna svarar ”kanske affär”, medan ett par funderar på ”något med djur”. 
 
Vad tycker du om matematik? 
Är du intresserad av matematik? 
 
Gemensamt för eleverna är att hur arbetet med matematiken går, har inverkan på om eleverna 
tycker att det är roligt eller ej. Ett par av flickorna uttrycker att de inte är så intresserade av 
matematiken. En av flickorna svarar att det beror på arbetsklimatet i klassrummet.  
 
”Jag är inte så värst intresserad och det som inte är kul kan man liksom inte intressera sig 
över” 
”Kul om det inte är stökigt i klassrummet så det inte går att jobba, det går inte att 
koncentrera sig” 
 
Ingen av pojkarna säger sig vara så särskilt intresserad av matematik. De anser dock alla fyra 
att det kan vara kul med matte om det går bra och tråkigt om det inte går bra. 
 
”Matte kan vara kul om du tycker att du kan förstå men om det är för krångligt och man sitter 
och håller på med samma spår flera gånger så blir det tråkigt, men om det går framåt så är 
det kul”  
 

4.3.2 Självskattning och oro 

Det är många flickor i år 6 i Sverige som tycker att de är rätt bra på matte men ändå är de 
oroade för framtiden och för betyg, varför tror du de tänker så? 
 
Fickorna uttrycker tveksamhet och har svårt för att svara. De föreställningar som lyfts fram i 
samband med denna fråga är att flickor är mer spända, oroade och nervösa än pojkar. Det 
menar de kan bero på att flickor reflekterar över fler saker än vad pojkar gör. Att oron handlar 
om framtiden framkommer uttryckligen. Tankar om att flickor har sämre självförtroende lyfts 
också fram. 
 
”Det känns som att man inte klarar av det eller så är man bara nervös” 
”Tjejer är mer spända och oroade, tjejer tar allt så himla läskigt, så blir de oroliga” 
”Tjejer kanske inte har så bra självförtroende jämt…” 
”Man kanske inte tror att man gör så bra fast man gör bra” 
”Tjejer kanske tänker mer på annat, hur det ska gå i framtiden i matten och så, killar tar det 
mer som det kommer” 
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Pojkarna är överens om varför tjejer är oroade för framtid och betyg: tjejer har sämre 
självförtroende! Anledningar till detta menar en av pojkarna kan finnas i stressiga 
hemförhållanden. Pojkarna är också överens om att flickor generellt blir mer stressade, till 
exempel i provsituationer.  
 
”De [tjejerna] har dåligt självförtroende” 
”Kanske vågar de inte riktigt tro på sig själva, de är väl rädda, kanske för att de inte ska få 
något bra arbete, eller för att det ska gå dåligt för dem” 
”De blir mer stressade, på proven till exempel, och det är ju det man får betygen på” 
”Det kanske är stressigt på proven, så att man inte tänker lika bra” 
”De [tjejerna] kanske bryr sig lite mer om sina betyg och så, de kanske tänker mer på 
framtiden, vad som ska hända” 
 
Det är många pojkar i år 6 i Sverige som tycker att de är ganska bra på matte och som är 
lugna inför framtiden, vad gör dem lugna och inte som flickorna oroade? Hur tror du de 
tänker? 
 
Flera av flickorna svarar att pojkarna har en förmåga att ta saker som de kommer. Pojkar blir 
inte lika stressade menar flickorna, dessutom ger flickorna uttryck för att killar generellt har 
bättre självkänsla.  
 
”Många killar tror ju mer på sig själva, vågar göra lite fel och så” 
”Jag tror killar är mer lugnare till sättet liksom, tar det mer som det kommer liksom” 
 
Pojkarna är överens om att pojkar har bättre självförtroende. Det förefaller inte heller vara så 
att pojkarna oroar sig för framtiden på samma sätt som flickorna. Detta menar pojkarna kan 
bero på att de tar en sak i taget och fokuserar på det de gör för stunden. 
 
”De [killar] har bättre självförtroende” 
”Killar blir inte så stressade tror jag” 
”Killar är inte lika nervösa” 
”Jag är inte orolig för betyg, jag vet faktiskt inte, det kan också bero på olika skäl, att man är 
mer självsäker på grund av att man råkat ut för mycket och så där att man är lite van, och det 
händer nått och man vet hur man ska göra, och man tar en sak i taget i stället för att titta 
framåt så mycket så kör man, nu kör vi, nu är jag här och ligger lite efter, nu får vi köra 
istället för att tänka vidare, liksom det är bara att ta ett steg i taget”. 
 

4.3.3 Relationen mellan intresse och förmåga 

Det är många killar som säger att de inte är intresserade av matematik men som ändå tycker 
att de är bra på det. Varför tror du att de tänker så? 
 
Ett par av flickorna menar att detta kan bero på att pojkar är bra på matematik men inte roade 
av att arbeta med det. Det föreslås vidare att pojkar jobbar på i matematiken för att de ser en 
framtida användning av ämnet. Flickorna ger uttryck för att pojkar inte tycker om matematik. 
 
”De tycker det är ett tråkigt ämne, de kan fast de inte har lust att göra det, men de kan ändå” 
”De tycker det är jobbigt att räkna” 
”För att de måste bli bättre och för att det ska gå bra i framtiden” 
 
Tankar om att detta kan bero på pojkars självförtroende framkommer under intervjuerna. En 
av pojkarna lyfter även fram motsatsen, att det handlar om att pojkar inte vill inse att de är 
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mindre bra eller svaga. Samma pojke uttrycker också att pojkar är bättre på att så att säga 
peppa sig själva, om de skulle komma efter. 
 
”De [killar] kanske tycker att det är jobbigt att räkna, men de tycker att det är rätt så lätt, i 
alla fall för mig” 
”Det kan hända att en kille ligger lite efter, men han kan då tänka att kom igen nu, jag är bra, 
ta det lugnt, nu kör vi bara, så om man koncentrerar sig riktigt ordentligt så är man ganska 
duktig” 
 
Det är många flickor som säger sig vara intresserade av ämnet och är ganska bra, men ändå är 
de osäkra på om de är duktiga, varför tror du de tänker så? 
 
Gemensamt för flera av flickorna är att de uttrycker att de tidigt upplevt sig ha svårt med 
matematikämnet. Reflektioner om att flickorna upplever sig vara sämre än de andra i klassen, 
då de sällan tycker sig kunna svara på frågor framkommer. Uttryck för att flickor har sämre 
självförtroende och upplever större osäkerhet på den egna förmågan lyfts fram även på denna 
fråga. 
 
”Jag är lite så ibland att man vet att man är ganska bra på det men man är osäker på om 
man gör rätt, eller fel, så frågar man, så har man gjort rätt” 
”Det är många tjejer som har dåligt självförtroende, de [tjejer] tycker väl att andra är mycket 
bättre och då blir man mycket osäker på hur bra man själv kan räkna”  
 
Flera av pojkarna kommer in på att det har att göra med flickors dåliga självförtroende och 
oro, vad detta kan bero på har pojkarna svårt att svara på. Föreställningar om att flickor inte 
vågar skryta om sig själva av rädsla för att förlora vänner framkommer, så även 
föreställningar om att pojkar har lättare för att prata och uttrycka sig. 
 
”De kanske tycker typ så här att alla andra är bättre än mig, och tycker att jag [flickan] nog 
inte är så speciellt bra egentligen”  
”De kanske inte tror på sig själva, har dåligt självförtroende, och de oroar sig mer” 
”Vi killar kanske vågar prata lite mer, typ att jag tycker det här är ganska lätt men jag tycker 
det här är skitsvårt” 
 

4.3.4 Skillnader i självtillit 

Det är många killar som tror att killar är smartare på matte, varför tror du att de tänker så? 
 
Gemensamt för flickorna är att de hänvisar till pojkars självförtroende som anledning till 
varför pojkar svarar att pojkar är smartare på matematik. Flickorna uttrycker dock att de själva 
tror att matematisk kompetens inte är relaterat till kön. Funderingar kring om flickor påverkas 
mer än pojkar av samhällets utseendeideal ges som en förklaring till varför flickor har sämre 
självförtroende. 
 
”De [killarna] är för självsäkra” 
”Kanske killarna har bättre självförtroende, så att de tror att de är jättebra, alltså att de tror 
att killarna är mycket bättre än tjejerna” 
”Nästan alla tjejer är jätteutseendefixerade /…/tjejer tänker ju ofta på utseendet också, och 
då kanske de tycker att jag ser inte bra ut, de andra ser mycket bättre ut och då får man ju 
sämre självförtroende, sånt tänker inte killarna så mycket på” 
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Samtliga pojkar svarar att de inte brukar tänka att pojkar är smartare. Även bland pojkarna 
finns åsikter om att matematisk kompetens inte har att göra med kön. Två av pojkarna svarar 
dock att de tror att flickor är smartare på matte, eftersom de ofta är snabbare och bättre på att 
koncentrera sig. Men varför svarar då pojkar i enkäten att de är smartare på matte? Tre av 
pojkarna utvecklar sina svar på intervjufrågan med att det handlar om att pojkar har bättre 
självförtroende, ”är mer lugna och coola”. En av pojkarna anser att de säger så för att skryta. 
 
Det är inte så många tjejer som tror att tjejer är smartare på matte, varför tror du att det är så? 
 
Två av flickorna tror inte att detta svar har att göra med självförtroende hos flickor, eftersom 
de hävdar att matematisk förmåga inte är bundet till könet. Det framkommer dock i de andra 
flickornas svar att det handlar om flickors oro och bristande tilltro till den egna förmågan 
 
”Flickor är mer spända och oroliga för att det ska gå dålig.” 
”Tjejer är mer osäkra på det de gör, man kanske har rätt men man tror att det är fel” 
 
Samtliga pojkars svar är samstämmigt, flickor har en bristande tilltro till den egna förmågan. 
Flickor har dåligt självförtroende och är osäkra. Pojkarna uttrycker också att pojkar kanske tar 
för mycket plats, vilket i sin tur kan ha en negativ inverkan på flickor. En av pojkarna 
uttrycker att det dåliga självförtroendet kan bero på tonåren och att flickor kan tänkas bli mer 
vuxna tidigare, och därmed också ansvarstagande tidigare än pojkar. Flickor upplevs 
dessutom tänka för mycket på allt svårt som kan inträffa. 
 
”Tjejer tror inte på sig själva” 
”De [tjejer] är osäkra och har dåligt självförtroende” 
”Kanske tycker tjejer att killar tar för mycket plats och tar åt sig” 
”De [tjejerna] kanske blir lite mer vuxna före killarna liksom och tänker, måste tänka mer 
smart att tänk om det blir så och så, jag får inte klanta till mig nu för då kanske det inte går 
bra, de [tjejerna] tänker lite för mycket”. 
 

4.3.5 Prestationsskillnader 

Vilka tror du är bäst på matematik, killar eller tjejer? 
 
Flickorna tror inte att framgång i matematik är kopplat till kön, det går inte att svara generellt 
att tjejer eller killar är bättre. Samtliga menar att det är olika i olika klasser och förmåga är 
mer kopplat till intresse och ansträngning, än kön. 
 
Hos pojkarna framkommer flera olika reflektioner kring denna fråga. Två av pojkarna tror att 
flickor är bättre på matematik, den ena har tagit del av en undersökning och tror sig där ha läst 
att så är fallet. Den andra gissar att flickor är bättre eftersom hans uppfattning är att flickor 
koncentrerar sig lättare. En pojke tror att pojkar är bättre på matematik och hänvisar till att 
flickor förefaller vara mer oroade inför till exempel provsituationer. Endast en pojke svarar 
som flickorna, att framgång i matematik inte är kopplat till kön, han tror att flickor och pojkar 
är lika bra. 
 
”Killar är lite bättre för att tjejer oroar sig mer, kanske är nervösa inför alla prov och så” 
”Det spelar ju liksom ingen roll, det är inget jag går runt och skryter med att woooow 
killarna är bättre än tjejerna på matte, jag tror inte att det spelar någon roll” 
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4.3.6 Självskattning 

Vilka av flickor och pojkar är bäst på att säga att de är bra på något? 
 
På frågan om vilka som är bäst på att skatta sig positivt är samtliga informanter överens, 
pojkar är bättre än flickor på att säga att de är bra på saker. Flera av flickorna tror att detta kan 
bero på att pojkar har en större tilltro till den egna förmågan, att killar är mer säkra på sig 
själva, att de vill verka smarta och att de skryter. Att man som pojke har lätt för att skatta sig 
själv positivt tror en av flickorna kan ha att göra med att man egentligen är ganska dålig och 
alla andra är bra.  
 
”Då vill man inte vara den enda som är dålig, så man säger att man är bra”.  
 
Flera av pojkarna uttrycker också att det handlar om självförtroende och skryt. Två av 
pojkarna ger en annan bild, en bild som närmar sig det flickan uttryck i citatet ovan. De menar 
att skrytet handlar om att dölja att man egentligen är svag på något. En pojke menar att pojkar 
är lite egoistiska, och att de dessutom vågar mer, och har större behov av att vara tuffa. Pojkar 
tänker inte heller lika mycket som flickor på vad andra tycker, uttrycker någon av pojkarna. 
 
”Killar vill ju typ alltid vara bäst så mycket som möjligt” 
”Killar säger att de är bättre än man är” 
”killar kanske inte vågar erkänna att de är dåliga” 
”Tjejer tänker mer på vad andra tycker” 
 
Är det så att killar alltid säger att de är bra fast det inte alltid stämmer och att tjejer aldrig 
säger att de är bra fast de är det? 
 
Samtliga flickor instämmer med att pojkar oftast säger att de är bra, även då det inte är helt 
befogat. Detta medan flickor är mer blygsamma i sina utlåtanden om sig själva, även då de 
ibland tycker sig vara duktiga. Att flickor i alltför liten utsträckning skattar sig positivt tror 
informanterna beror på osäkerhet och tvivel på den egna förmågan. Vad som skulle kunna 
ändra på detta är svårt att svara på, men en av flickorna uttrycker att hon har behov av någon 
som stöttar och tror på henne, när det är svårt, och som berättar mer generellt om 
tankestrategier snarare än att hjälpa till med den enskilda uppgiften. Hon vill också känna att 
det är okej att fråga hur många gånger som helst, utan att behöva känna sig dum. 
 
”Jag går inte direkt runt och säger att jag är bra, vi [tjejer] är osäkra helt enkelt” 
”Det är som att alla tjejer liksom nästan tvivlar på allting medan killar är mer framåt, tjejer 
säger att de tror att de inte är bra på nåt och det är mer tjejer som säger så än killar” 
”Om man har någon som stöttar en när det är svårt, såhär och berättar hur man ska tänka 
och inte bara berättar hur man kan tänka om ett tal, och att man kan fråga hur många gånger 
som helst utan att det gör nånting” 
 
Pojkarna är tämligen samstämmiga om att flickorna inte i någon större utsträckning skattar sig 
själva positivt. De menar att flickor alltid uttrycker att de är sämre än de egentligen är och 
ibland trots att provresultat bevisar motsatsen. Pojkarna har svårt att förstå vad detta beror på 
men uttryck om att det handlar om osäkerhet framkommer liksom tidigare. En av pojkarna 
yttrar att han tror att föräldrar och omgivning har stor betydelse. 
 
”Tjejer brukar alltid säga att de är mycket sämre än de är. Tjejer säger att jag är jättedålig, 
förvänta er inget av mig, eller jag är jättedålig på det här, så har de alla rätt på prov” 
”Nä, de brukar inte säga att de är bra, de brukar säga typ, jag är väl sådär, på det…” 
”Det beror på deras omgivning, det beror på vad deras föräldrar gör och har gjort och så”. 
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4.3.7 Externa faktorer 

Det finns mammor och pappor som säger till sina tjejer att satsa på svenska och pojkar att 
satsa på matten, varför tror du det är så? 
 
Svaren på denna fråga går isär. Ingen av de åtta informanterna har hört talas om någon 
förälder som stöttar sina barn olika beroende på kön. Flera olika tänkbara anledningar varför 
föräldrar skulle uppmuntra söner och döttrar olika ges dock.  
 
En flicka uttrycker att det kanske handlar om vad föräldrarna själva var bra på och att 
föräldrarna vill att barnet också ska bli bra på det. En annan menar att det är olika i olika 
familjer, men att det kanske kan bero på att föräldrarna tycker att det är lättare att satsa på ett 
ämne som svenska för att man kan få en viss typ av jobb med det, medan andra tycker matten 
är viktigast. En flicka föreslår att killar kanske är sämre på matte och därmed behöver träna 
mer och att tjejer kanske är sämre på att stava och behöver öva det mer. Den fjärde flickan 
föreslår att ”de [föräldrarna] kanske tycker att killar har lättare att lära sig matte och tjejer 
skriver bättre och snyggare och har lättare för att stava kanske” 
 
Även bland pojkarna finns delade meningar, på ungefär samma sätt som bland flickorna. 
Någon tror att det är för att pojkars föräldrar tycker att pojkar är smartare och att pojken 
därmed ska satsa på det. En pojke kommer med förslaget att det beror på om föräldrarna var 
bra på matte då de gick i skolan, men att de hade problem med stavning och därmed borde 
barnet satsa mer på stavningen. Två pojkar tror att det kan bero på att pojkar har lättare för 
svenska och därmed borde satsa mer på matematiken och att flickor tvärtom har lätt för 
matematik och därmed ska satsa på svenskan. 
 

4.4 Sammanfattning av intervjuresultat 

• Flickor och pojkar är överens om att flickor har dåligt självförtroende. 
• Flickor och pojkar är överens om att pojkar har eller säger sig ha bra självförtroende.  
• Flickor och pojkar är överens om att flickor är mer oroliga, osäkra och stressade, till 

exempel i provsituationer. 
• Flickor och pojkar är överens om att flickor tänker mer på framtiden och känner oro 

inför den, medan pojkar förefaller leva mer ”här och nu”. Eleverna ger uttryck för att 
detta kan ha en negativ inverkan på självbilden hos flickor. 

• Flickor och pojkar är överens om att pojkar är bra på att säga att de är bra på något 
även då så inte är fallet. 

• Flickor och pojkar är överens om att flickor inte är bra på att säga att de är bra på 
något, inte ens då så är fallet. 

• Eleverna, såväl flickor och pojkar uttrycker olika åsikter om vilka de tror är bäst på 
matematik. Någon direkt koppling mellan matematisk kompetens och kön finns inte. 

• Flickor och pojkar är samstämmiga då det gäller externa faktorer såsom föräldrars 
inverkan på elevers matematikrelaterade uppfattningar. Eleverna upplever inte att 
föräldrar tycker att matematik är viktigare än svenska eller tvärtom. 
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5 Resultatet från den empiriska studien i relation till 
litteraturstudien 

Syftet med denna del av arbetet är att knyta ihop den empiriska studien med litteraturstudien 
för att på så sätt kunna urskilja likheter och skillnader mellan denna studies resultat och 
tidigare forskning. Utifrån sammanfattningen av intervjuresultaten har några övergripande 
huvudresultat utkristalliserats. Dessa huvudresultat lyfts fram och jämförs alltså med tidigare 
forskning. 

5.1 Självförtroende, intresse och prestationer 

I enkätundersökningen svarar samtliga flickor och nästan alla pojkar att de tycker sig vara 
ganska bra på matematik. Detta är inte samstämmigt med de forskningsresultat jag tagit del 
av. Det har visat sig finnas stora skillnader mellan flickor och pojkar då det handlar om att 
skatta sig själv i ämnet matematik och det förefaller vara i puberteten som flickor börjar skatta 
sig som sämre än vad pojkar gör (Linnanmäki 1994). Skolverkets rapporter (2004b, 2004c) 
visar att flickor i femtonårsålders skattar sig signifikant som sämre än pojkar. Det finns dock 
forskning från olika länder som visar att förändringar kan vara på väg, förändringar i unga 
kvinnors och mäns villkor, förhållningssätt och agerande. Utbildningsforskning rapporterar 
om könsmönster som delvis avviker från tidigare kända mönster. Studier från alltfler länder 
visar att flickor som grupp presterar bra i skolan och att de har akademisk framgång. Flickor 
framstår inte heller som lika tydligt likformig underordnad grupp som tidigare varit fallet 
(Öhrn 2002).  
 
Då det handlar om huruvida pojkar eller flickor är bäst på matematik har pojkarna i 
enkätundersökningen svarat att de anser att pojkar är bättre, medan flickor svarat att flickor 
inte är det. I intervjuundersökningen har dock flera av eleverna svarat att de inte tror att det 
finns någon koppling mellan matematisk kompetens och kön. Vid intervjutillfällena har 
pojkarna inte längre stått fast vi att pojkar är bäst på matematik utan uttrycker då att andra 
faktorer, så som till exempel att oro och självförtroende spelar in på hur man presterar. 
Forskare förefaller vara samstämmiga då det handlar om prestationsskillnader mellan flickor 
och pojkar i matematik. Skillnaderna är små eller obefintliga, ibland presterar flickor aningen 
bättre och ibland pojkar (Öhrn 2002, Reuterberg & Svensson 2000, Grevholm 1998, 
Walkerdine 1998).  
 
Det framkommer både genom enkätundersökningen och intervjuerna att det finns en betydligt 
större oro och osäkerhet hos flickorna än hos pojkarna och det är endast en av flickorna som 
vid intervjun säger sig vara ganska bra på matematik. Både flickor och pojkar ger starkt 
uttryck för att flickor har dåligt självförtroende och att pojkar har eller säger sig ha bra 
självförtroende. Skolverket har i en rapport (2004b) konstaterat att pojkar skattar sig 
signifikant högre än flickor och Linnanmäki (1994) har fastställs att det förefaller vara i 
puberteten som flickor börjar värdera sig lägre än pojkar. Forskare har också kunnat fastslå att 
pojkar känner sig säkrare på sin förmåga till inlärning, på att prestera väl och att pojkar också 
i större omfattning anser sig göra det (Skolverket 2004c). Samma undersökning visar att 
flickor har lägre kompetensupplevelse. Detta menar man har betydelse för en rad olika 
faktorer. Till exempel har det betydelse för hur man ser på olika uppgifter, vilka val man gör, 
hur mycket man anstränger sig, vilken uthållighet man uppvisar, vilket engagemang man 
känner och vilken ängslan man upplever (Skolverket 2004c). Grevholm & Lindberg (2004) 
hänvisar till en studie där flickor och pojkar fått ta ställning till olika påståenden. Bland annat 
följande påståenden ansåg eleverna vara mer sanna för pojkar än flickor: gillar utmaningar i 
matematiska problem, tycker matematik är intressant, tror de kommer att lyckas i matematik, 
behöver matematik för att optimera sina framtida arbetsmöjligheter. Följande påståenden 
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ansågs av eleverna vara mer sant för flickor än för pojkar: oro för att inte klara sig, jobbar på, 
tror inte att de jobbar hårt nog för att lyckas, bryr sig om i fall de lyckas, tycker matematik är 
tråkigt. 
 
I enkätundersökningen säger sig betydligt fler flickor än pojkar vara intresserade av ämnet 
matematik. Detta medan nästan alla elever vid intervjutillfällena svarade att de inte är särskilt 
intresserade av matematik. Kanske svarar flickorna i enkäten så som de tror att de förväntas 
svara, medan pojkarna är mer ärliga i sina svar? Anledningen till att pojkar säger sig vara bra 
på matematik trots att de inte har intresset menar eleverna beror på att pojkar inte behöver 
vara intresserade för att prestera väl, de ser en framtida användning och anstränger sig 
därmed. Flickorna svarar alltså vid intervjuerna att de inte är så intresserade av ämnet 
matematik och de säger sig heller inte vara särskilt bra på det. I en av Skolverkets 
undersökningar (2004c) tolkar forskarna detta som att flickorna i större utsträckning relaterar 
sina uppfattningar om hur duktiga de är till intresset för ämnet. Det räcker alltså inte med att 
ha bra betyg för att flickor ska känna sig duktiga, det krävs också ett intresse för ämnet.  
 

5.2 Provsituationer 

Resultatet från både enkät- och intervjuundersökningen visar på en större stress och 
framtidsoro hos flickor än hos pojkar. Både flickor och pojkar uttrycker att denna oro och 
stress hos flickorna bland annat förknippas med test- och provsituationer. Wernersson (1994) 
som belyst hur individer uppfattar konkurrens och tävlan har konstaterat att det finns ett visst 
könsrelaterat samband mellan förekomsten av tävlingsmoment i matematikundervisningen 
och inlärningsresultat. Pojkar förefaller prestera bättre och flickor sämre då tävling 
förekommer. Lindqvist (2002) konstaterar i sin studie att de skriftliga proven har en central 
betydelse för hur elever skapar bilden av den egna prestationsförmågan. Eftersom matematik 
hör till ett av de mest provtäta ämnena i skolan kan detta i kombination med flickors stress 
och oro i provsituationer vara det som fäller flickors självtillit i matematik. 
 

5.3 Framtiden  

Alla elever i enkät- och intervjuundersökningen instämmer i att matematik är ett viktigt ämne. 
Samtliga elever såg också en framtida användning för de kunskaper de utvecklar i ämnet. 
Både Sandahl (1997), Unenge m.fl. (1994) och Ljung (1990) har i sina undersökningar 
konstaterat detsamma. 
 
Både enkät- och intervjuundersökningen visar på att flickor hyser större oro, ängslan och 
osäkerhet än pojkar för framtiden, vad gäller betyg i matematik och generellt. Pojkar 
förefaller leva mer i nuet än flickor. I PISA-undersökning3 2003 (Skolverket 2004b) relateras 
ängslan till emotionella faktorer som känslor av emotionell stress och hopplöshet. Det finns i 
alla undersökta länder ett samband mellan ängslan och prestationer i matematik. Flickor visar 
sig vara mer ängsliga än pojkar. De svenska pojkarna visar sig vara signifikant mindre 
ängsliga än svenska flickor. Studien visar också att pojkar har ett signifikant större intresse 
och motivation för matematik. Detta är inte samstämmigt med min undersökning där de 
visade sig vara få pojkar som var intresserade av ämnet matematik. 
 

                                                 
3 PISA är en förkortning av Programme for International Student Assessment. ”PISA syftar till att mäta i vilken 
utsträckning elever i slutet av grundskolan har förvärvat de kunskaper och förmågor som är nödvändiga för fullt 
deltagande i samhällslivet” (Skolverket 2004b, förord) 
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Pojkar uttrycker i intervjuerna betydligt mer storslagna framtidsplaner än flickorna. Trots att 
flickorna förefaller tänka mer på och oroa sig för framtiden än pojkarna har de inga direkta 
visioner om vad de vill utbilda sig till eller arbeta som. Detta medan pojkarna genomgående 
ger uttryck för planer om fotbollskarriär, kirurg, advokat och pilot. Det förefaller rimligt att 
tänka sig att den som har en god självbild och en hög tilltro till den egna förmågan ser inte 
hinder på samma sätt som den som har en sämre självbild och en lägre tilltro till den egna 
förmågan. 
 

5.4 Normer - att passa in i mallen 

Pojkarna och flickorna i min undersökning är överens om att pojkar är bra på att säga att de är 
bra oavsett om så är fallet. Eleverna är också överens om att flickor inte är bra på att säga att 
de är bra även då så är fallet. Jag frågar mig om flickor har dåligt självförtroende och om 
pojkar har bra självförtroende eller kan det handla om att passa in i en norm som genomsyrar 
samhället. Fennema och Peterson (i Grevholm 1998, s. 84) hävdar att ”yttre påverkan och 
inflytande från samhället influerar inre motiverande uppfattningar och studentens [elevens] 
självständiga inlärningsbeteende och att dessa i sin tur bidrar till könsskillnader i 
matematikprestationer”. Några av eleverna gav vid intervjuerna uttryck för att pojkar 
framställer sig som bra för att skyla en underliggande osäkerhet. Medan flickorna inte vill 
hävda sig av rädsla för att förlora kompisar eller för att verka skrytsamma. Leder (1992) har 
konstaterat att det verkar rimligt att anta att aspekter av attityder som till exempel 
självförtroende kan ha positiv inverkan då det handlar om pojkar och negativ inverkan då det 
handlar om flickor. Forskare har kunnat fastslå att flickor har lättare att hänvisa till brister hos 
sig själva då de till exempel ska motivera sina gymnasieval, medan pojkar hänvisar till brister 
i omgivningen (Skolverket 2004c). McLeod (1992) visar i sina forskningsresultat att flickor 
och pojkar har olika sätt att tillskriva sina misslyckanden och framgångar. Flickor tillskriver 
framgång med att de ansträngt sig extra och misslyckanden med att de inte har förmågan. 
Pojkar gör precis tvärtom, de tillskriver framgång till egen förmåga och misslyckanden till att 
de inte ansträngt sig tillräckligt. 

5.5 Föräldrar 

Varken enkätundersökningen eller intervjuerna tyder på att eleverna upplever att deras 
föräldrar tycker att matematik är viktigare att satsa på än svenska, eller tvärtom. Eleverna har 
vid intervjuerna olika funderingar vad detta skulle kunna bero på, ingen av dem har hört talas 
om föräldrar som uppmuntrar ett ämne framför det andra. Mitt resultat står helt i motsats till 
undersökningen som Axelsson (2003) beskriver, där döttrar uppmuntras att satsa mer på 
modersmålet medan pojkar uppmuntras att satsa på matematiken.  
 
Ingenting som framkommit i min undersökning tyder på att eleverna ser matematik som ett 
mer manligt eller kvinnligt ämne. Eleverna ger uttryck för att matematisk kompetens inte har 
med kön att göra. Detta resultat är koherent med den undersökning Grevholm & Lindberg 
(2004) refererar till, som visade att eleverna uppfattar matematik som könsneutralt.  
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6 Avslutande diskussion 
Det avslutande kapitlet av arbetet är uppdelat i två delar: metoddiskussion och 
resultatdiskussion. I den första delen lyfts bland annat för- och nackdelar med metodval fram 
och metodrelaterade faktorer som kan ha inverkat på resultatet diskuteras. I den andra delen 
tillåter jag mig att reflektera kring och komma med egna kommentarer om hur 
undersökningens resultat kan användas i lärares arbete. Resultatdelen avslutas med förslag till 
fortsatt forskning och en sammanknytning av arbetet.  

6.1 Metoddiskussion 

Under denna rubrik diskuteras den metod som valdes för undersökningen. Studien har 
genomförts i en klass med 19 elever, som går i år 6. Syftet med detta arbete var att ta reda på 
hur elever skattar sig i ämnet matematik, i vilken utsträckning självskattningen beror av kön 
och hur skattningen kan förstås och förklaras. För att ta reda på detta gavs studien både en 
kvantitativ och en kvalitativ prägel. Den kvantitativa formen för datainsamling bestod av en 
enkät som genomfördes med alla 19 elever. Från resultatet av enkäten utformades sedan en 
intervjuguide som grund för den kvalitativa datainsamlingen. Sammanlagt intervjuades åtta 
elever, fyra flickor och fyra pojkar.  
 
Enkäten användes för att få en bild av hur eleverna skattar sig i matematik. Flera av eleverna 
upplevde svårigheter med att det fanns fyra svarsalternativ och inget mittenalternativ. Detta 
kan ha lett till att vissa elever valde att avstå från att svara på vissa frågor, eller att de fyllde i 
flera alternativ. Båda varianterna ledde till bortfall, vilket kan ha påverkat studiens resultat. 
Bortfallet var dock marginellt. Valet att ha fyra svarsalternativ förefaller rätt då det kan ha 
medfört att fler tog ställning än vad som annars skulle ha varit fallet. Ett misstag som 
upptäcktes för sent var att ett av påståendesvaren var felaktigt formulerat. I stället för 
”stämmer ganska dåligt” som det skulle stått står det stämmer dåligt. Detta kan ha haft 
inverkan på hur eleverna valde att svara. Jag förklarade dock noggrant de olika 
svarsalternativens innebörd vid genomförandet i tron om att det stod rätt. Jag gav också 
exempel på påståenden där jag talade om hur de kunde fylla i om de exempelvis inte helt 
instämde och inte heller helt tog avstånd, nämligen att de tyckte att påståendet ”stämde 
ganska dåligt”. Som en del av enkäten fanns en sida med två öppna påståenden. De svar som 
lämnades på dessa två påståenden tillförde inte något nytt till studien. Detta medförde att ett 
beslut om att utesluta denna del av studien togs. 
 
Inför studiens genomförande har jag tagit del av forskning där man undersökt elevers 
självkänsla relaterad till skolprestationer, utifrån prestationstillit och kapacitetsupplevelse 
vilka utgör delar av motivation för att lära. Prestationstillit innebär en allmän skattning av den 
egna förmågan och kapacitetsupplevelse mäter specifika färdigheter och kunskaper. 
(Skolverket 2003b). I denna undersökning används inte ett rent kunskapsprov för att mäta 
kapacitetsupplevelse. Anledningarna till detta är flera, för det första har jag mest intresserat 
mig för de emotionella aspekterna av självskattning och dessa förefaller man bäst nå genom 
samtal. Vidare har jag varit intresserad av hur eleverna upplever sig själva och deras 
upplevelse är inget som kan kontrolleras med kunskapsprov, upplevelsen är deras egen.  
 
För att komma närmare svaret på varför elever skattar sig som de gör, och hur skattningen kan 
förstås genomfördes intervjuer, utformade utifrån enkätresultaten. De frågor som togs upp var 
enligt informanterna svåra frågor. Det är dock inte säkert eller ens troligt att en 
omformulering av frågorna hade underlättat, detta då frågorna inte upplevdes svåra att förstå 
utan svåra att finna svar på. Tanken från början var att intervjua fyra elever, men under dessa 
intervjuer visade det sig att eleverna inte hade så utförliga svar att komma med varpå beslut 
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togs om att intervjua fyra elever till. Det var inte svårt att få eleverna att ställa upp, det fanns 
många frivilliga elever att välja bland, för intervjuerna.  
 
Intervjuguiden fungerade tillfredställande och det var bra att inte ha alltför fasta frågor att 
utgå från. Alla elever behövde olika sorts stöttefrågor, vilket inte medförde några svårigheter 
eftersom intervjuguidens utformning gav utrymme för detta. Intervjuerna spelades in på 
ljudband. En av eleverna föreföll tycka detta var lite störande, och satt därför med ansiktet 
nästintill bortvänd från bandspelaren. De andra sju eleverna verkade dock inte påverkas av att 
intervjun spelades in, de tyckte att det var spännande att få lyssna på sin egen röst efter 
intervjun. Att jag kände eleverna sedan tidigare kan ha haft inverkan på hur de svarade på 
frågorna både i enkäterna och vid intervjuerna. Jag upplevde dock att det på ett positivt sätt 
medförde att jag emellanåt vågade så att säga ”driva frågorna lite längre” vid intervjuerna och 
inte nöja mig med ett ”jag vet inte”. En fråga man kan ställa sig efter att ha genomfört 
intervjuer är huruvida eleverna är ärliga eller inte då de svarar. Det förefaller omöjligt att veta 
säkert, men min uppfattning är att de elever som intervjuades var måna om att hjälpa mig att 
få svar på mina frågor och därmed försökte svara så gott de kunde.  
 
Valet att utforma frågorna mer generellt, att utgå från hur elever i år 6 i Sverige svarat kring 
matematikfrågor kan ha medfört att informanterna upplevde det lättare att svara. Detta då 
frågorna inte känns lika personliga som om man ställer frågor utifrån hur just den eleven eller 
eleverna i klassen svarat på enkäten. 
 
När studien inleddes var avsikten att jämföra elevers självskattning med deras resultat från 
Nationella proven i år 5, och med hur deras lärare skattar eleverna i ämnet matematik. Detta 
medförde att jag samlade in och sammanställde klassens provresultat och att även läraren fick 
svara på en enkät om varje elev. Under arbetets gång har jag dock kommit fram till att jag inte 
är intresserad av att ställa elevers självskattning mot någon form av kontrollinstrument. Det 
förefaller svårt att avgöra vad som är korrekt, är det de Nationella proven som ger en korrekt 
bild eller är det läraren som vet bäst? Det är min uppfattning att eleven känner sig själv bäst 
och eleven är därmed också den som vet bäst varför den skattar sig som den gör.  
 
Har jag verkligen undersökt det jag säger mig undersöka? Är resultaten tillförlitliga? 
”Reliabilitet handlar om följdriktighet, överensstämmelse och pålitlighet hos ett mått på ett 
begrepp” (Bryman 2002, s. 86). ”Validitet rör frågan om huruvida en eller flera indikatorer 
som utformats i syfte att mäta ett begrepp verkligen mäter just det begreppet” (Bryman 2002, 
s. 87). Flera av de påståenden som ingår i enkäten är hämtade från Skolverkets studier 
(2003b; 2004a; 2004b; 2005). Att jag delvis använt mig av påståenden utformade och 
använda i andra undersökningar torde medföra att det som åsyftats att efterfrågas verkligen 
varit det som efterfrågats. Vid en jämförelse mellan denna studies resultat och tidigare 
forskning återfinns en hög grad av samstämmighet. Det pekar på att det finns en god validitet 
i undersökningen. Det kan dock tänkas att resultatet sett annorlunda ut om undersökningen 
genomförts i en annan klass. 

6.2 Resultatdiskussion 

Jag har i min undersökning gått från det generella, teorin och tidigare forskning i ämnet, till 
enkäter för att få en förståelse för om det i en skolklass med elever i år 6 ser ut som det ser ut 
enligt tidigare forskning. Efter att ha konstaterat att det både finns likheter och skillnader har 
jag genom intervjuer intresserat mig för just de elever som deltar i undersökningen för att 
närma mig svaret på varför flickor och pojkar skattar sig olika.  
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Undersökningens resultat visar att självskattning inom matematik har med självförtroende att 
göra, och både flickor och pojkar är överens om att flickor har sämre självförtroende än 
pojkar. Vad detta dåliga självförtroende grundar sig i är svårt att komma åt. Det kan tänkas 
bero på samhällets normer om hur saker och ting ska vara. Det kan också tänkas bero på 
vilket stöd man får från sin omgivning och hur man uppmuntras. Öhrn (2002) skriver att 
könsmönster i västvärlden förefaller stadda i förändring och att pojkarna träder fram som 
systemets förlorare. Några av de elever som intervjuats menar att pojkar framställer sig som 
om de har gott självförtroende medan de i själva verket försöker dölja att de inte har det. 
Utifrån egna upplevelser i skolvärlden, både som förälder till två pojkar och som lärare, ligger 
det något i de tankar informanterna ger uttryck för. Ofta är det de mest osäkra pojkarna med 
låg självkänsla som upplevs som tuffa och självsäkra. En intressant följdfråga blir därmed: 
varför har inte de osäkra flickorna denna tuffa fasad? Det finns tyvärr inte utrymme för vidare 
diskussioner kring detta i denna undersökning, men de är väl värda att reflektera över. 
 
I intervjuundersökningen ger både pojkar och flickor uttryck för att flickor skattar sig lägre, 
har större prestationsångest, är mer oroliga, ängsliga och stressade än pojkar. Flickor ger 
dessutom uttryck för att de är mer oroade för hur det ska gå med betygen i framtiden. Denna 
stress och oro tar sig till exempel uttryck i att flickorna upplever provsituationer som 
jobbigare än pojkar förefaller göra. Det här är det resultat som jag ser som intressantast. 
Varför tänker flickor mer på framtiden, varför kan de inte leva i nuet som pojkarna uttrycker 
att de gör? Kräver vi som föräldrar att flickor ska ta ansvar tidigare än pojkar och att flickor 
ska bli självständiga fortare? Hur kan vi hjälpa flickor att hantera sin stress i till exempel 
provsituationer, eller undvika att de hamnar i den?  
 
Matematik är ett av de mest provfyllda ämnen som finns i skolan. Som eleverna ger uttryck 
för i intervjuerna så bygger ofta betygen till största delen på provresultat. Det förefaller troligt 
att anta att detta medför att flickor som säger sig vara oroliga och stressade i provsituationer, 
och har hög prestationsångest, skattar sig som dåliga i matematik. Kanske borde det utformas 
andra instrument för att kontrollera kunskap i matematik, kanske borde inte proven vara så 
betygsgrundande utan snarare fungera som diagnosunderlag för att kunna utgå från var eleven 
befinner sig. Kanske skulle det underlätta mycket om det vid provsituationer gavs den tid 
varje elev behövde? Eller om inte alla elever satt tillsammans, så att man som elev slipper 
uppleva att alla andra skriver ihärdigt, medan man själv inte förstår alls? Kanske skulle det 
underlätta för många att få muntligt uttrycka hur de går tillväga då de löser uppgifter? 
 
Då jag under utbildningen varit ute på VFU4 har jag vid ett flertal tillfällen arbetat med 
problemlösning i matematiken. Min upplevelse har vid flera tillfällen varit att detta är något 
flickorna tycker är jobbigt medan pojkarna oftare så att säga biter tag i problemet och försöker 
hitta en lösning. Flickornas inställning har vid ett flertal tillfällen varit uppgiven. 
Problemlösning utanför matematikläromedlet är inget eleverna varit vana vid. När jag 
genomfört min undersökning och nu reflekterar kring resultaten ställer jag mig frågan om 
problemlösning för ovana elever kan upplevas som liknande en provsituation? Ett problem 
som ska lösas, inte enligt bokens trygga instruktioner, och under den stress som uppstår då 
”alla andra kan”. Kan det vara så att flickor har svårare för problemlösning för att de upplever 
den stress, oro och prestationsångest som infinner sig vid provsituationer? Och vad kan 
läraren i så fall göra åt det? Min uppfattning är att allt som man inte är van vid kan skapa just 
oro, stress och prestationsångest och därmed ska läraren skapa en vana vid att arbeta med 
problemlösning eftersom det är en oerhört viktig del av skolan och av livet i stort.  
 
Ett resultat som förvånade var att enkätundersökningen visade att både flickor och pojkar 
skattade sig som ganska bra i matematik. En annan bild framträdde då intervjuerna 
                                                 
4 VFU är den verksamhetsförlagda delen av lärarutbildningen. 
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genomfördes, en bild som visade på stora skillnader vad gäller flickors och pojkars 
självskattning i matematik. Kanske berodde detta på att de fyllde i en enkät som de inte öppet 
behövde stå till svars för och att det då blev lättare att skriva att de tyckte sig vara bra.  
 
Det framkom genom undersökningen att föräldrar i klassen inte förefaller ha så stor inverkan 
på vilket av ämnena svenska eller matematik eleverna ska satsa särskilt mycket på. Det verkar 
troligt att detta har inflytande på att flickor och pojkar inte sammankopplar matematisk 
kompetens med kön, utan snarare ser det som något som varierar mellan individer. 
 
Det skulle vara intressant att forska vidare i varför flickor har sämre självförtroende och oroar 
sig mer än pojkar förefaller göra och om killar verkligen har bättre självförtroende. Eller om 
deras attityd är en försvarsmekanism för att dölja dålig självkänsla och för att passa in i den 
mall som finns i samhället. Det synes också vara av intresse att ta reda på hur mycket 
inflytande föräldrar har på elevers självskattning. Denna studie visar att flickor generellt har 
mer prestationsångest, känner sig mer stressade, osäkra, oroade för framtiden och inför 
provsituationer. Det vore också av stort intresse att se hur en förändrad kunskapskontroll 
skulle påverka självskattning. Jag tänker främst på att använda andra mätande verktyg än just 
prov och diagnoser. Min hypotes är att detta kraftfullt skulle gynna flickor. 
 
För att knyta samman mitt arbete vill jag återgå till hur det hela började. Vad var det som 
gjorde att mitt självförtroende ökade i matematik? Vad var det som gjorde att jag åter känner 
glädje i matematiken? Svaren på dessa frågor kan knytas till mina resultat. Under en av 
intervjuerna sa en flicka att det som skulle få henne att känna sig duktig i matematik var om 
hon hade någon som stöttade henne och trodde på henne. Någon som förklarade övergripande 
strategier och inte enskilda tal, någon hon kunde fråga hur många gånger som helst tills hon 
förstod, utan att behöva känna sig dum. Jag fick allt detta då jag gick kursen Matematik i ett 
skolperspektiv. Det första jag gjorde mig av med var mina tankar om att ”jag kan inte sådant 
här”, bara det var ett stort kliv i rätt riktning. Jag fick också lära mig mer övergripande 
strategier, och jag kunde fråga hur många gånger som helst utan att känna mig dum. Dessa 
erfarenheter, både från barndomens skoltid och från lärarutbildningen tar jag med mig som 
några av de viktigaste för mitt framtida yrke.  
 
Mitt enklaste tips för de som känner att de vill åstadkomma en liten om än oerhört viktig 
förändring är: tänka på att berömma tjejer för att de är bra på det de gör, för övrigt, beröm 
varken killar och tjejer utifrån kön utan utifrån vilka de är som människor! 
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Bilagor 
Bilaga 1 Informationsbrev föräldrar  

Till föräldrar i XX    
 
Linköpings universitet 2005-11-10 
 
Hej! 
 
Bakgrund 
Jag heter Jenny Hernström Elfsberg och jag läser till lärare i matematik och svenska vid 
Linköpings universitet. Jag är nu inne på min sista termin och håller på med mitt 
examensarbete som kommer att handla om elevers inställningar till och tankar om matematik.  
 
Upplägg 
Jag kommer att genomföra en elevenkät i ditt barns klass på skoltid. Eventuellt kommer jag 
även att intervjua några av eleverna vid senare tillfälle, också på skoltid. Intervjuer kommer 
att spela in samtalen på band. Materialet kommer enbart att användas till min undersökning, 
och jag är den enda som har tillgång till materialet. Uppgifter som är identifierbara utelämnas 
eller skrivas om så att de avidentifieras. 
 
Deltagande 
Att deltaga i studien är givetvis frivilligt och eleverna har rätt att avbryta ifyllandet av enkäten 
eller deltagandet i intervjun om de skulle vilja. Om du som förälder inte samtycker till att ditt 
barn deltar har du rätt att säga ifrån, lämpligast till ditt barns lärare.  

Min förhoppning är att alla barn i klassen vill vara med i min studie. Om du har några frågor 
får du gärna kontakta mig eller min handledare.  

Vänliga hälsningar  
 
 
 
 
 
 
 
 
Studerande Handledare 
Jenny Hernström Elfsberg Maria Bjerneby Häll 
Telenr: xxx-xxxxx Telenr: xxxx-xxxxxx 
E-post: jenel893@student.liu.se E-post: mahal@mai.liu.se 
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Bilaga 2 Enkät 

Namn____________________ 
Enkät 
Välj bara ett svarsalternativ, det som stämmer bäst med din egen uppfattning, ringa in 
det. 
Jag tycker om matematik 
 
Stämmer mycket bra  

Stämmer ganska bra  

Stämmer dåligt 

Stämmer mycket dåligt 

Jag förstår inte vad jag ska ha för användning av matematik 
 
Stämmer mycket bra  

Stämmer ganska bra  

Stämmer dåligt 

Stämmer mycket dåligt 

Flickor är smartare på matte 
 
Stämmer mycket bra 

Stämmer ganska bra  

Stämmer dåligt 

Stämmer mycket dåligt 

Jag löser matematikuppgifter för att jag tycker att det är roligt 
 
Stämmer mycket bra  

Stämmer ganska bra  

Stämmer dåligt 

Stämmer mycket dåligt 

Jag är inte intresserad av matematik 
 
Stämmer mycket bra  

Stämmer ganska bra  

Stämmer dåligt 

Stämmer mycket dåligt 

Flickor är bättre på att läsa och skriva än på matte 
 

Stämmer mycket bra  

Stämmer ganska bra  

Stämmer dåligt 

Stämmer mycket dåligt 
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Jag ser fram emot matematiklektionerna 

 
Stämmer mycket bra  

Stämmer ganska bra  

Stämmer dåligt 

Stämmer mycket dåligt 

Jag känner mig hjälplös när jag löser matematikuppgifter 
 

Stämmer mycket bra  

Stämmer ganska bra  

Stämmer dåligt 

Stämmer mycket dåligt 

Jag lär mig mycket i matematiken som jag kommer att ha användning av senare i livet 
 
Stämmer mycket bra  

Stämmer ganska bra  

Stämmer dåligt 

Stämmer mycket dåligt 

Jag är helt enkelt inte bra i matematik 
 

Stämmer mycket bra  

Stämmer ganska bra  

Stämmer dåligt 

Stämmer mycket dåligt 

Flickor har lättare att lära matematik än pojkar 
 
Stämmer mycket bra  

Stämmer ganska bra  

Stämmer dåligt 

Stämmer mycket dåligt 

Jag förstår även de svåraste uppgifterna på matematiklektionerna 
 
Stämmer mycket bra  

Stämmer ganska bra  

Stämmer dåligt 

Stämmer mycket dåligt 

Jag oroar mig för att det kommer bli svårt på matematiklektionerna 
 

Stämmer mycket bra  

Stämmer ganska bra  

Stämmer dåligt 

Stämmer mycket dåligt 
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Pojkar har lättare att lära matematik än flickor 

 
Stämmer mycket bra  

Stämmer ganska bra  

Stämmer dåligt 

Stämmer mycket dåligt 

Jag är intresserad av matematik 
 
Stämmer mycket bra  

Stämmer ganska bra  

Stämmer dåligt 

Stämmer mycket dåligt 

Jag tror att mina föräldrar tycker att svenska, läsning och skrivning är viktigare än 
matematik 
 
Stämmer mycket bra  

Stämmer ganska bra  

Stämmer dåligt 

Stämmer mycket dåligt 

Jag brukar alltid räkna rätt 
 

Stämmer mycket bra  

Stämmer ganska bra  

Stämmer dåligt 

Stämmer mycket dåligt 

Jag oroar mig för att jag ska få dåliga betyg i matematik 
 
Stämmer mycket bra  

Stämmer ganska bra  

Stämmer dåligt 

Stämmer mycket dåligt 

Pojkar är smartare på matte 
 
Stämmer mycket bra  

Stämmer ganska bra  

Stämmer dåligt 

Stämmer mycket dåligt 

Jag är bra på matematik 
 

Stämmer mycket bra  

Stämmer ganska bra  

Stämmer dåligt 

Stämmer mycket dåligt 
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Jag blir mycket nervös när jag löser matematikuppgifter 

 
Stämmer mycket bra  

Stämmer ganska bra  

Stämmer dåligt 

Stämmer mycket dåligt 

Jag tror att mina föräldrar tycker att matematik är viktigare än läsning och skrivning 
 
Stämmer mycket bra  

Stämmer ganska bra  

Stämmer dåligt 

Stämmer mycket dåligt 

Om man är pojke eller flicka har inget att göra med om man är bra i matte 
 

Stämmer mycket bra  

Stämmer ganska bra  

Stämmer dåligt 

Stämmer mycket dåligt 

Jag lär mig matematik snabbt 
 
Stämmer mycket bra  

Stämmer ganska bra  

Stämmer dåligt 

Stämmer mycket dåligt 

Jag har alltid tyckt att matematik är ett av mina bästa ämnen 
 
Stämmer mycket bra  

Stämmer ganska bra  

Stämmer dåligt 

Stämmer mycket dåligt 

Jag blir väldigt spänd när jag måste göra hemuppgifter i matematik 
 
Stämmer mycket bra  

Stämmer ganska bra  

Stämmer dåligt 

Stämmer mycket dåligt 

Pojkar är bättre på att läsa och skriva än på matte 
 
Stämmer mycket bra  

Stämmer ganska bra  

Stämmer dåligt 

Stämmer mycket dåligt 
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Jag kommer få bra betyg i matematik 
 

Stämmer mycket bra  

Stämmer ganska bra  

Stämmer dåligt 

Stämmer mycket dåligt 
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När jag tänker på matematik känner jag 

mig………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 

 
Genom matematik lär jag 

mig………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 
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Bilaga 3 Intervjuguide 

Intervjuguide examensarbete      
Tacka för deltagande!  
Inledande information 
Du har rätt att avbryta om du vill. Det som sägs kommer att spelas in och det är bara jag som 
kommer att lyssna på det och jag har tystnadsplikt, det kommer endast att användas till denna 
studie. De som läser studien kommer inte att kunna förstå att det är du som svarat. 
Påminn om enkäten 
Jag försöker förstå hur tjejer och killar tänker kring matematik och jag behöver din hjälp!!! 
 
Inledande frågor 
Vilket/vilka ämnen tycker du att du är bäst på/är roligast? 
Tycker att det du lär dig i skolan är viktigt, nytta av det? 
Har du funderat på vad du vill göra efter 9: an? Gymnasiet? Arbete? 
 
Matematik 
Jag intresserad av matte 
Vad tycker du om matematik?  
Är du intresserad av matematik? Varför? 
Har du användning för det du lär på matematiklektionerna? 
 
Påminna: Jag försöker förstå hur tjejer och killar tänker kring matematik och jag 
behöver din hjälp. 
Generella frågor utifrån enkätsvar 
 
Det är många flickor i 6: an Sverige som tycker att de är rätt bra på matte men ändå är 
det oroade för framtiden/tror att de kommer få dåliga betyg, varför tror du att de 
tänker så? 
 
Det är många pojkar i 6: an i Sverige som tycker att de är ganska bra på matte och som 
är lugna inför framtiden, vad tror du gör att de är lugna? Och inte som många flickor 
oroade? Varför tror du att de tänker så? 
 
Det är många killar som säger att de inte är intresserade av matte men som ändå tycker 
att de är bra på det, varför tror du att de tänker så? 
 
Det är många flickor som säger sig vara intresserade av ämnet och är ganska bra, men 
ändå är de osäkra på om de är duktiga, varför tror du att de tänker så? 
 
Det är många killar som tror att killar är smartare på matte, varför tror du att de 
tänker så?? 
 
Det är inte så många tjejer som tror att tjejer är smartare på matte, varför tror du att 
de tänker så?? 
 
Vilka tror du är bäst på matte? Tjejer eller killar?  
 
Är det så att grabbar alltid säger att de är bra hur de än är och tvärtom att tjejer aldrig 
säger sig vara bra fast de är det? Vilka tror du har lättast för att säga att de är bra på 
något? Varför tror du att det är så? 
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Det finns mammor och pappor som säger till tjejer att satsa på svenska och pojkar att 
satsa på matten, varför tror du att de är så? Tror du att det kan vara så? Har du hört 
någon som tycker så?  
Gå tillbaka till jobbfrågan? 
 
Har du kommit på något du vill tillägga? 
 
Tacka så mycket för din hjälp!!! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


