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Abstract 
 
Det är tänkt att man genom detta arbete ska kunna skapa sig en uppfattning om 
hur elever, vilka huvudsakligen går nionde klass, ser på matematikämnet i 
relation till sig själva, beroende på vilket kön och vilket betyg de har. Med en 
kombination av vår egen undersökning, som har gjorts på uteslutande elever som 
går i nionde klass, och andras undersökningar samt forskande litteratur är det 
meningen att just dessa mål skall uppnås. Förhoppningen är att detta arbete skall 
öppna vägar till framtida, djupare undersökningar som kommer att främja 
matematikundervisning i ett bredare perspektiv för såväl flickor som pojkar. 
Arbetet riktar sig såväl till lärare som lärarstuderande. Det kan även vara till nytta 
för alla med ett pedagogiskt intresse för matematik.   
 
 
Ämnesord: Matematik, inställning, självinsikt, prestation och betyg, 
självuppfattning, genusperspektiv. 
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1. Syfte 

Detta arbete syftar till att belysa hur inställningen till ämnet matematik förhåller sig till 

hur elever presterar i ämnet, vi vill också se om det finns några skillnader mellan 

könen. Vidare vill vi få en uppfattning om hur elevers självuppfattning bidrar till deras 

inställning till matematik.  

 

2. Problemformulering 
Hur ser elever på sig själv i förhållande till matematik? 

 

Vilken inställning har elever till matematik? 

 

Hur speglar sig svaren på ovanstående frågor på elevernas prestation och betyg? 

 

 Finns det någon skillnad mellan tjejer och killars uppfattning i ovanstående 

frågeställningar? 

 

3. Teori 

3.1. Inledning 

Nästan varje gång man nämner för någon att man går och läser till matematiklärare 

tittar folk på en med avsmak och avsky. De har väldigt svårt att relatera till varför i 

hela friden man har valt att bli lärare i det mest hemska ämnet som finns. 

 

Matematik har under tidens gång alltid haft hög status i skolan och många anser att 

goda resultat i matematik tyder på en hög begåvning. Detta har lett till att många 

elever tappar självkänslan och självförtroendet om de inte är duktiga på matematik 

(Karin Linnanmäki, 2002).   

 

Många ifrågasätter också matematikens betydelse, då miniräknare och andra 

hjälpmedel finns att tillgå. Varför ska vi kunna räkna då det finns miniräknare som 
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kan göra jobbet åt oss? Motivationen hos elever och andra deltagare i samhället blir 

inte heller större av att målen och syftet med matematikundervisningen är väldigt 

abstrakta. Hur ska eleverna kunna motivera sig till att lära om inte läraren kan ge 

några bra svar på syfte och mål med undervisningen? Kanske finns det också ett 

samband mellan motivation och synen på matematiken som ämne, och möjligtvis så 

speglar sig detta i elevers prestationer. 

 

Den klassiska synen på matematik som ämne gör att människor uppfattar 

matematiken väldigt kall och hård. I många undervisningssituationer är detta också 

en realitet. Mogens Niss (1996) menar att det framförallt i senare år under den 

obligatoriska skolgången är på detta vis. Läraren styr undervisningen med järnhand 

och det finns små eller inga möjligheter för nyskapande och en dynamisk 

lärandesituation. I Skolverkets rapport nr 221 s.20 står det att: ”Det är en modell som 

dominerar undervisningen i matematik”. Modellen utgörs av genomgång ibland, 

enskilt arbete i boken och diagnos, alternativt prov. Läraren går runt och hjälper 

eleverna individuellt. 

 

Folk har också ofta uppfattningen att matematik är något väldigt mekaniskt och styrt, 

det här synsättet är inte något som de själva har införskaffat sig, utan det är i skolan 

som de fått detta synsätt. Om inställningen i samhället i stort är fientlig så kan man 

tänka sig att detta inte heller förbättrar elevers inställning till matematik. Kanske har 

elever en negativ inställning till matematik redan då de börjar skolan, detta kan leda 

till att de under skolgången försöker bekräfta den inställning de redan har.  

 

Historiskt sett har matematik varit ett mansdominerat ämne, och så är det till stor del 

även idag. Om man ser till antalet män och kvinnor som läser vidare efter gymnasiet 

på utbildningar med ”matematisk bas” (analytiker, ingenjörer, arkitekter mm.) så kan 

man se ett samband mellan antalet män och kvinnor. Man ser då nämligen att antalet 

män överväger antalet kvinnor (Linnanmäki, 2002). Detta kan leda en till att tro att det 

finns en skillnad mellan hur kvinnor och män uppfattar matematik som ämne. Vår 

undersökning syftar också till att undersöka huruvida det finns något samband mellan 

eventuella skillnader mellan pojkars och flickors självuppfattning och deras 

prestationer i matematik.  
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3.2. Synen på problemlösning 

 
Enligt Grugnetti och Jaquet (1996) är problemlösning en primär aktivitet för en 

matematiker. De menar att detta är något som ofta glöms bort i undervisningen i 

skolåldrarna 11-16år. Om man studerar hur en matematiklektion traditionellt 

genomförs så inser man detta ganska fort. När man studerar en sådan lektion så 

märker man att läraren ofta presenterar ett stoff eller en metod, till vilken eleverna 

sedan har övningar att genomföra, läraren sitter inne med kunskap som han/hon 

sedan för över till eleverna. Detta är framförallt väldigt vanligt på gymnasieår eller 

angränsande skolår.  

 

Rapporter visar att undervisningen ofta är traditionell med stark styrning 

av läromedel och små variationer i arbetssätt (SOU 2004:97). 

 

Enligt Grugnetti och Jaquet (1996) är eleverna väldigt bundna till de metoder som 

läraren lär ut, omformuleringar och justeringar är strängt förbjudna. Ett paket med 

metoder ges av läraren och elevernas uppgift är sedan bara att applicera dessa.  

Problemlösning har ett annat tillvägagångssätt, här ses inte eleven bara som en 

mottagare av kunskap utan ses här som en viktig aktör för sitt eget lärande. Man kan 

definiera ett problem som en ny aktivitet som är meningsfull för eleverna och som 

måste ligga ganska nära deras kunskapsnivå. Den ska däremot på något sätt skilja 

sig från det som eleverna redan har i sin kunskapsbas. Tanken är att detta ska hjälpa 

eleverna till att omformulera deras tankesätt och metoder. Problemet kan liknas vid 

en matematikers sätt att arbeta och tänka. Det är dock viktigt att eleverna har 

kunskap om vilka olika strategier som kan tänkas behövas vid problemlösning, 

såsom förståelse av problemet, hypotes, försök, verifikation, justeringar mm. 

Problemlösning är enligt Grugnetti och Jaquet (1996) åtminstone till en början en 

individuell uppgift. En elev måste till en början få tid till att reflektera över problemet 

för att kunna sätta sig in i det. Efter ett tag kan man dock börja utbyta tankar med 

andra individer.  
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3.3. Målen och rättfärdigandet med matematikundervisning 

 

I skolverkets rapport nr 221 (2001-2002) står det att bl.a. att: 
 

”Matematikens betydelse som tankeinstrument och verktyg i samhälle och vardag, som 

grundvetenskap och tillämpad vetenskap, får som konsekvens att matematik är ett 

viktigt ämne” (Skolverkets rapport nr 221, s10) 

 

Detta kan man se som ett sätt att försöka rättfärdiga matematikundervisningen. 
 

Niss (1996) menar att anledningarna till varför det är viktigt med matematik inte 

behöver vara tydliga, väl definierade eller uttalade. Mer än ofta är de däremot svaga, 

luddiga, otydliga och formar en bas som utgår från politiska, sociala, kulturella 

intressen o.s.v. Därför är det inte särskilt ofta som det finns direkta anledningar till 

varför det ska bedrivas matematisk undervisning.  

 

I alla ämnen finns det en viss terminologi att följa, så även inom matematiken. Niss 

(1996) menar att elever ofta tycker det är tråkigt att lära sig ny terminologi, men att 

det är en nödvändighet om man ska kunna hålla en seriös vetenskaplig undervisning. 

 

Genom att undersöka matematikundervisning ur ett historiskt perspektiv menar Niss 

(1996) att man kan urskilja vissa typer av fundamentala anledningar som givits till 

varför matematikundervisning ska ges. För det första så menar man att 

matematikundervisningen bidrar till den tekniska och ekonomiska utvecklingen av 

samhället i stort, eller som en tävling med andra länder. För det andra bidrar 

matematikundervisningen till samhällets politiska, ideologiska och kulturella 

underhåll. För det tredje ger matematikundervisningen individer nödvändiga 

förutsättningar som kan hjälpa dem att klara av livet i stort: Utbildning, yrke, privat 

och socialt, d.v.s. livet som en medborgare. Niss (1996) menar att dessa syften med 

matematiken egentligen inte är konkreta i sin utformning, utan snarare lite luddiga 

och svåra att ta på. Niss (1996) ger också ett förslag på ett möjligt uttalande:  
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”We polititians, administators or institution executives may not be convinced that 

mathematics education is worth its costs (in terms of economic and human resources), 

but riot and turmoil will break out among parents, teacher association, employers and 

other types of lobbyists if we made drastic changes, so we better leave it as it is” (Niss 

Mogens, International handbook of matematical education (1996), Goals of 

mathematics teaching, s14). 

 

Niss (1996) skriver också att en av anledningarna till att man generellt vill bedriva 

matematikundervisning bygger på tradition, d.v.s. vi har haft matematikundervisning 

under en längre tid och därför måste den vara bra för något. Dessutom så bedriver 

alla andra länder matematikundervisning och med rädsla för att ”halka” efter andra 

länder så är man rädd för att ta bort den från läroplanen. 

  

Niss (1996) menar att de argument som historiskt sätt givits till varför 

matematikundervisningen ska bedrivas egentligen inte har någon bekräftad validitet. 

Vidare ger han alltså en bild av att det är väldigt svårt eller i princip omöjligt att 

konkret rättfärdiga matematikundervisningen som sådan, däremot inte sagt att den 

inte är rättfärdigad.  

 

Först när man anser att det finns tillräckliga skäl till varför matematikundervisningen 

ska bedrivas, kan man börja prata om målen med matematikundervisningen. Målen 

med matematikundervisningen är även de abstrakta till sin natur, dels så kan de 

skilja sig från olika länder och dels så är de mål som finns uppsatta svåra att 

utvärdera. Givetvis finns det mål såväl som underliggande anledningar och drivande 

krafter, matematikundervisningen har inte givits till miljarder av människor av 

slumpartade anledningar (Niss, 1996). Visst finns det officiella mål med 

undervisningen, i särskilda dokument, men det är enligt Niss inte säkert att dessa mål 

verkligen är de ”riktiga” målen. Ofta sätts dessa mål upp för att stämma överrens 

med läroplanen, eller för att övertala politiker, arbetsgivare, föräldrar, kollegor i andra 

ämnen o.s.v. Dessutom så händer det att målen i läroplanen förändras med tiden. 

Sammantaget kan man säga att det är väldigt svårt att skilja mellan de mål som finns 

uppsatta och de ”riktiga målen”. För att problematisera frågan ytterligare om målen 

som bör sättas upp för matematikundervisningen, kan man tänka sig att man 

egentligen bör göra en beskrivande/analyserande utredning om matematikens roll i 

samhället. Vilken roll spelar matematiken i människors vardag samt i deras yrken? 
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Man kan inse att en sådan här uppgift verkligen inte är en enkel sak att genomföra 

(Niss, 1996). 

 

Varför är det då viktigt att försöka klargöra vilka syften och vilka mål som finns för 

matematikundervisningens existens? För det första finns det enligt Niss (1996) en 

vetenskaplig anledning. Matematikundervisning och inlärning är ett väldigt komplext 

fenomen, vilket kräver stora mängder material, tid och engagemang mm. Eftersom 

det krävs väldigt stora resurser för att bedriva matematikundervisning så är det 

naturligt att vilja se om det ”ger valuta för pengarna”. Detta är en av anledningarna, 

men Niss (1996) ser ännu en, enligt honom viktigare anledning. Han skriver att hela 

organisationen, strukturen och ramarna inför vilka matematikundervisningen bedrivs 

är beroende av rättfärdigandet och målen med den. Lärarens undervisning bygger 

också på de mål han/hon har satt upp, givetvis under ett visst inflytande av elever, 

föräldrar, kolleger mm. Slutligen så är matematiklärare inte vana vid att reflektera 

över våra syften och mål med matematikundervisningen, detta är något som vi bara 

tar för givet. Vår uppmärksamhet riktas ofta till att förbättra undervisningen och 

förbättra möjligheterna för lärande. Hur som helst så borde vi vara rustade för att 

anta en utmaning om en diskussion angående syftet och målet med undervisningen 

framförallt med eleverna, som inte alltid känner sig speciellt upplysta angående 

dessa (Niss, 1996). Vi kan nog alla relatera till att man inte känner sig särskilt 

motiverad att göra ”jobbiga” saker om vi inte vet varför vi ska göra dem. Detta tror vi 

återverkar på elevernas sätt att uppfatta matematikundervisningen, vilket vi kommer 

att ta upp senare under diskussionsdelen. Engstöm (2006) menar att vår motivation 

försvinner om det inte finns ett uttalat syfte och mål med det vi gör.  

 

Under 1800-talet startade allmän offentlig utbildning på allvar, så även 

matematikundervisning. Matematikundervisningen var däremot väldigt 

grundläggande och det var endast ett fåtal som gick vidare med matematik på en 

högre nivå. Anledningen till att matematiken fanns med i läroplanen på den här tiden 

var att man ansåg att den bidrog till samhällets politiska, ideologiska och kulturella 

underhåll, men även för att förbereda för liberala eller vetenskapliga yrken. Båda 

dessa anledningar grundade sig på två antaganden.  

För det första menade man att matematikträning ledde till ett mentalt utvecklande, 

d.v.s. att man tränade sin ”tankemuskel”. För det andra menade man att matematik 
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som en ren och applicerad vetenskap representerar en unik och överlägsen bedrift 

av mänskligheten, till vilken utbildade människor borde vara bekanta. Senare, under 

1900-talet, utvecklades tanken om att matematikundervisning ska ges till alla, inte 

bara de som väntades ha direkt yrkesmässig nytta av den.  

 

3.4. Läroplan och styrdokument 

 
I avsnittet tidigare har det diskuterats om hur svårt det är att konkretisera syftet och 

målet med matematikundervisningen. Ofta blir det väldigt abstrakt då man talar om 

varför och med vilka mål matematikundervisningen sker. I läroplanen (Lpo 94) så står 

det: 

 
”Skolans uppdrag att främja lärande förutsätter en aktiv diskussion i den enskilda 

skolan om kunskapsbegrepp, om vad som är viktig kunskap idag och i framtiden och 

om hur kunskapsutveckling sker” (Lpo 94, s.6)   

 

Detta kan man tolka som att lärare ska föra en diskussion med eleverna om vad som 

är kunskap och hur vi inhämtar den . Frågan är bara hur vi ska kunna motivera varför 

eleverna ska lära sig matematik på något högre nivå (slutet av grundskolan och 

gymnasiet). Man kan väva in begrepp som mål och syfte i detta ”uttalande” d.v.s. 

varför ska eleverna tillgodogöra sig den kunskap som de förväntas att göra? Som vi 

ser det ingår det alltså i lärarens uppdrag att förklara varför eleverna ska lära sig t.ex. 

matematik. Detta blir väldigt svårt eftersom det egentligen inte finns några konkreta 

argument för detta Niss (1996).  

 

Ett av de argument som historiskt har lagts fram till varför matematikundervisning ska 

ske handlar om att vi ska lära oss det vi behöver för att klara oss i det vardagliga 

livet. D.v.s. att vi ska vara goda medborgare som kan bidra till vår egen existens och 

till samhället. I läroplanen står det angående målen i grundskolan bl.a. att ”en elev 

som avslutat grundskolan ska behärska grundläggande matematiskt tänkande och 

kan tillämpa det i vardagslivet”. Frågan som uppstår nu är. Vad är grundläggande 

matematiskt tänkande och vad behöver vi veta för att klara oss i vårt vardagsliv? 

Återigen verkar det som om målen med matematikundervisning är ganska luddiga.  
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I kursplanerna i matematik för grundskolan tillkommer det en del andra syften med 

matematikundervisningen. Bland annat står det här att undervisningen ska syfta till 

att:  

 
 

”Ge eleven insikt i ämnets historiska utveckling, betydelse och roll i vårt samhälle. 

Utbildningen syftar till att utveckla elevens intresse för matematik och möjligheter att 

kommunicera med matematikens språk och uttrycksformer. Den skall också ge eleven 

möjlighet att upptäcka estetiska värden i matematiska mönster, former och samband 

samt att uppleva den tillfredsställelse och glädje som ligger i att kunna förstå och lösa 

problem”  

(http://www3.skolverket.se/ki03/front.aspx?sprak=SV&ar=0607&infotyp=23&skolform=1

1&id=3873&extraId=2087, 2006-11-21).  
       

3.5. Motivation till lärande och elevers självuppfattning 

 
I skolverkets rapport 221 så definierade inspektörerna som möjliggjorde 

undersökningen begreppet lust att lära (motivation) som att ”den lärande har en inre 

positiv drivkraft och känner tillit till sin förmåga att på egen hand och tillsammans med 

andra söka och forma ny kunskap” (Skolverkets rapport 221, s9). Vidare står det att 

elevernas främsta motivation i grundskolans senare del är betyg och poäng. 

Elevernas motivation för att vilja lära sig saker beror på olika faktorer. Motivation kan 

komma inifrån (inre motivation) i form av en inre drivkraft att lära sig något nytt. Den 

här strävan efter att vilja lära sig något nytt är något som är unikt för människan. 

Motivation kan också komma utifrån, kanske vill man behaga föräldrar, vänner, 

arbetskolleger o.s.v. (yttre motivation) (Engström, 2006). Engstöm menar att 

elevernas motivation hänger ihop med lärarens syn på undervisning och lärande, hon 

skriver att ”Sierpinska menar att vad eleven lär och förstår beror på vem som 

bestämmer och formulerar de möjligheter eleven får” (Engström, 2006, s179). Hon 

menar att detta påvisar lärarens betydelse i klassrummet. 
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Linnanmäki (2002) skriver att självuppfattning som begrepp är något som är väldigt 

svårt att definiera. Detta beror enligt henne på att man i olika forskningsteorier om 

självuppfattning använt överlappande termer och begrepp. Vidare skriver hon att: 

 
”Individens erfarenheter bildar grunden för uppfattning av sig själv och sitt förhållande 

till omgivningen. Dessa erfarenheter kan enligt Skaalvik (1997, 56) komprimeras till 

enklare helheter eller kategorier som sedan relateras till varandra. Individens 

klassificeringssystem avspeglar den kultur där personen vuxit upp”. (Linnanmäki, 2002, 

s.157)  
 

Linnanmäki (2002) skriver att man kan anta att ett barns självuppfattning spelar roll i 

ett barns skolprestationer. Självuppfattningen förändras när en individ utvecklas och 

Linnanmäki skriver att Marsh konstaterar att självuppfattningen blir lägre i 

förpubertetsåldern, sedan blir den högre i pubertetens sista period och i början av 

vuxenlivet (Linnanmäki, 2002). I skolverkets rapport 221 står det att elevernas 

självtillit utgör den viktigaste faktorn till vad de i rapporten kallar för lust att lära. De 

menar att elevers självtillit tenderar till att höja deras prestationer. Elevers självtillit 

och deras inställning utgör en viktig del till hur de tacklar de utmaningar som de 

möter i skolan (Skolverket, 2001-2002). 

 

I PISA undersökningen har man undersökt elevers intresse samt deras 

självuppfattning vad gäller matematik. De har kommit fram till att det i de flesta länder 

finns ett positivt samband mellan elevers intresse och deras prestationer. De elever 

som har ett stort intresse för matematik presterar i allmänhet bättre i matematik än 

vad de elever som inte har något större intresse för matematik gör skolverket rapport 

209(2001). Enligt PISA undersökningen har svenska elever ett betydligt bättre 

medelvärde på deras prestationer i matematik om man jämför med övriga OECD 

länders medelvärde. De konstaterar dock utifrån deras undersökning att svenska 

elever inte är särskilt intresserade av matematik. Det visar sig också av PISA 

undersökningen att svenska elever har ett betydligt större intresse för läsning än vad 

de har av matematik. Vidare skriver de att pojkar (förutom i Portugal) i större 

utsträckning än flickor har ett intresse för matematik. De skriver också att pojkar i 18 

länder av 20 har betydligt högre självuppfattning än vad flickor har. De menar också 

att ”självuppfattningen i matematik är mer relaterad till prestationer än vad 
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självuppfattning i läsning är” (skolverket rapport 209, 2001, s68). Om man jämför 

självuppfattningen bland elever mellan olika länder visar det sig att svenska pojkar 

tillhör de åtta länderna med elever med sämst självuppfattning. Ännu värre är det 

bland de svenska flickorna som ligger bland de sex sämsta länderna vad gäller 

självuppfattning. 

 

Enligt Karin Linnanmäki har det i många undersökningar framgått att självkänsla ökar 

proportionellt med prestationen. Vidare förklarar hon att självuppfattningen inom 

matematik, har en väldigt viktig del i inverkan på inlärningen och prestationerna i 

själva ämnet matematik och att man insåg det redan på 1970 – talet. Hon skriver att 

Reyes påpekar att ”självförtroendet har ett starkare samband med prestationer än 

andra affektiva variabler” (Linnanmäki, 2002, s255). Linnanmäki utvecklar det som 

Reyes sa vidare med att det finns ett samband mellan elevers självuppfattning och 

deras intresse i att välja valbara matematikkurser. Elever med högre självuppfattning 

tenderar nämligen att i högre utsträckning välja vidare matematikkurser. Elever som 

visade sig ha högre självuppfattning i matematik, uppvisade en betydligt lägre nivå av 

ängslighet inför matematik. Vidare skriver hon att enligt Kloosterman så är 

anledningen till att självuppfattningen kontra ängslighet tagit upp mer tid av forskning 

att självuppfattning är något som berör alla elever, medan ängslighet och oro är 

något som endast berör ett visst antal (Linnanmäki, 2002). 

 

3.6. Skillnader i synen på matematik mellan flickor och pojkar. 

 

Det är ett allmänt känt faktum att det historiskt sett alltid har funnits få kvinnor inom 

matematiken. Att det var så förr har förklarats med att kvinnor inte fick läsa 

matematik, det var inte socialt accepterat vare sig av föräldrar eller av högre 

skolinsatser. Men så är det inte längre, åtminstone inte i lika stor utsträckning. 

Kvinnor är i högsta grad tillåtna att läsa matematik nu, men ändå är de en ”minoritet 

vid alla matematiska institutioner i Sverige och över hela världen” (Konferensrapport 

högskolan Luleå, 1994 s.78).  

 

Calle Jacobsson och Ylva Elvin – Nowak ställer upp en del frågeställningar. De frågar 

sig bland annat om flickor (kvinnor) har svårare för matematik än pojkar (män)? 
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Tycker flickor/kvinnor det är mindre viktigt med matematik än vad pojkar/män tycker? 

Eller är det bara så att samhället fortfarande ser matematik som ett mer manligt 

ämne, och har därigenom tjejer/kvinnor en annan uppfattning till matematik än vad 

pojkar/män har (Kvinnor och matematik,1994). 

Dessa frågor kommer vi att försöka besvara senare i diskussionsdelen, med 

utgångspunkt för vår egen undersökning. Men vi vill även undersöka vad andra har 

kommit fram till och så småningom publicerat.  

 

I en konferensrapport från högskolan i Luleå (1994),  skriver C. Jacobsson och Y. 

Elvin – Nowak ett avsnitt där de tar upp en undersökning gjord 1991/1992 som är 

gjord på matematikstuderande på grundnivå. Här försöker de ta reda på hur flickors 

och pojkars uppfattning om matematiken skiljer sig, bland annat genom att 

undersöka undervisnings- och studieklimatet. I undersökningen framkom det att 

kvinnors intresse för matematik oftast var anledningen till att de studerade just detta, 

medan mäns anledning var att de ville få möjlighet till bra arbete eller som en 

förberedelse för andra studier. Det framstod också att en tydlig skillnad vad gäller 

behovet av koppling till tillämpning finns. Kvinnor vill ha en klar och tydlig koppling till 

hur man ska tillämpa matematiken, men att de ofta inte får den, medan män inte alls 

var i samma behov av att känna detta, men att de oftast ser den ändå.  Jacobsson 

och Elvin förklarar detta med att män har större intresse för teknik än kvinnor och att 

det bland männen var fler som gått en teknisk utbildning innan. 

  

Walkerdine (1998) påpekar att flickor i engelskundervisning har mycket lättare att 

delta i diskussioner eftersom de ser en mycket tydligare social relevans. Hon tar upp 

ett test som hon utfört på 96 elever, varav 54 var flickor. Testet var uppbyggt av 25 

olika frågor med varierande svårighetsgrad, från 1 – 4 där fyra var den svåraste. Den 

första tydliga skillnaden i antal rätt svar syntes på en fråga med svårighetsgrad två. 

Det handlade om priser på varor i ett café, där det gällde att kunna leta upp priset för 

olika varor och addera dessa. Här var det betydligt fler flickor som hade rätt svar än 

pojkar och Walkerdine undrade om det var så att problemlösningsfrågor med enkla 

uträkningar i bekant miljö kändes mer relevant och därför var mycket lättare för 

flickorna att lösa. Men varför var det då så att inte så många pojkar klarade en så 

enkel uppgift? Valerie Walkerdine undrade om det inte kan vara så att det är 

enkelheten i frågan som gör att pojkar gör ”slarvfel”. En annan fråga som visade på 
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stora skillnader i korrektsvarsfrekvens var vilken av tre givna vinklar som var en rät 

vinkel. Här svarade 88% av pojkarna rätt medan endast 62% av flickorna gjorde det. 

Här drog Walkerdine (1998) slutsatsen att pojkar har mer utvecklat spatialt tänkande 

än vad flickor har. Den här frågan var klassad som en svårighetsgrad 3 fråga.  

 

Den sista uppgiften som uppvisade på könsskillnad i hur många som svarat rätt, var 

en fråga med högsta svårighet som handlade om att räkna ut medelvärdet på en 

provskrivning för först fem elever och sedan räkna ut det igen när en till elev tillkom. 

Här visade det sig att fler pojkar än flickor lyckades svara rätt.  

Det visade sig totalt sett att fler pojkar än flickor försökte lösa uppgifter som de inte 

var säkra på. En slutsats som Valerie Walkerdine (1998) och Karin Linnanmäki 

(1994) drog av detta är att pojkar har större självförtroende inom matematiken. Detta 

leder till att de vågar försöka även om de kanske inte gör rätt, vilket i sin tur leder till 

att somliga klarar att luska sig till det slutgiltiga svaret. Linnanmäki och Walkerdine 

menar att det är detta självförtroende som flickor till viss del saknar.  

 

Linnanmäki (2002) tar upp hur självuppfattningen påverkar synen på matematik och 

skolprestationen hos elever i allmänhet, men med stor vikt på det kvinnliga könet. 

Hon säger också att  det är i pubertetsåldern som flickor börjar värdera sig själva 

lägre, hon menar att detta till trots att lärare till stor del skattade deras prestationer 

mycket högre än vad de gjorde med pojkarnas. Linnanmäki lyfter fram en 

undersökning som gjorts av Robinson – Awana, Kehle och Jensen, där dessa tittade 

på hur självkänslan i olika elevgrupper relaterades till varandra. Det var 140 elever 

som deltog i undersökningen varav 40 var lågpresterande, 50 elever ”mitt i mellan” 

och 50 elever som var högpresterande. I undersökningen fick eleverna svara på 

frågor om hur de såg på sig själva och hur de trodde att det motsatta könet skulle 

svara på frågorna. 
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”Resultaten kan sammanfattas i fyra punkter: 

 

(a) Självkänslan ökade i proportion med högre skolprestation för bägge könen; 

(b) Pojkarna hade överlag högre självkänsla än flickorna; 

(c) Bägge könen tillskrev pojkarna högre självkänsla; 

(d) Högpresterande flickor utgjorde ett undantag från de två övriga flickgrupperna, genom att 

de skattade sin självkänsla signifikant högre än pojkarna”(Kvinnor och matematiken, 

(1994) s.105) 

 

 

 

Walkerdine(1998) instämmer också på detta. Hon skriver att även om flickorna hade 

kapacitet att prestera (och ofta göra så) bättre än pojkar överlag, bidrar deras brist på 

självförtroende att de inte blir inskrivna för de högsta examinationerna vilket gör att 

de inte kan få de bästa betygen. Orsaken till detta menar Walkerdine är att kvinnorna 

inte känner att de blivit hjälpta tillräckligt och inte fått den mängd stöd de behöver. 

Hon anser att en bidragande faktor till detta är den psykiska stressen/arbetet i 

klassrumsmiljön. Detta gäller tjejer som går år fyra i secondary school (mellan 11 – 

16 års ålder) i England (Walkerdine, 1998). Även i boken Gender and mathematics 

education (Barbro Grevholm och Gila Hanna, 1995), tas frågor om oro och osäkerhet 

inom matematiken upp. Enligt Andrejs Dunkels (1995), finns det två typer av lärare 

som elever kan råka ut för under matematikundervisningen vilka ökar elevernas 

osäkerhet och ångest inom matematikämnet samt inför vidare matematikstudier. 

Dessa kallar Dunkels för a replay pedagogue och crescendo pedagogue. Den första 

av dem, a replay pedagogue, är den typen av lärare som bara har ett svar att ge en 

elev på en fråga, dvs. läraren kan endast förklara på ett enda sätt till ett givet 

problem. En elev som inte har förstått första gången kan inte bli hjälpt av denna 

lärare, för om eleven skulle behöva hjälp kan läraren bara förklara på samma sätt 

igen och därigenom inte ge eleverna några nya infallsvinklar till hur man skall lösa 

problemet. Detta kan enligt Dunkels leda till att eleverna som inte har så lätt för ett 

specifikt område och behöver lite extra hjälp istället bara sitter tysta då de vet att de 

inte kan få den hjälp de kräver. Detta leder till en ”rädsla” för matematiken.  

 

Enligt Grevholm och Hanna var den andra typen som Dunkels tog upp crescendo 

pedagogue. Denna typ av lärare är väldigt lik a replay pedagogue på så sätt att även 
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här känner läraren bara till ett sätt att lösa en uppgift eller ett problem. Skillnaden 

visar sig i att crescendo pedagogue inte bara återger samma tillvägagångssätt när 

någon frågar utan han/hon gör det med högre röststyrka, detta gör han/hon för att 

poängtera att det är så man skall göra och inte på något annat sätt. Här hindras 

elever från att försöka vidga sina perspektiv för hur man kan möta matematiken och 

det skapar en ångestliknande känsla då man stöter på problem som man inte kan 

lösa, menar Dunkels (1995). Han påpekar också att både pojkar och flickor 

egentligen påverkas lika mycket av dessa två typer av lärare, dvs. med osäkerhet 

inför ämnet och en ångest då de ställs inför matematiska problem och uppgifter som 

de inte är kapabla att reda upp, men att det visar sig på olika sätt eftersom flickor och 

pojkar är uppväxta på olika premisser. För flickor är det tillåtet att visa sin ångest och 

rädsla, medan pojkar i allmänhet inte skall eller vill visa ångest och rädsla även om 

de känner likadant. Detta tar Dunkels även upp i sin slutsats där han skriver att man 

på detta sätt ser flickors oro och ångest inför matematik då de till skillnad från pojkar 

tar upp och talar om sin oro, därigenom får flickor en annan självuppfattning samt en 

annan uppfattning om matematiken. Han påstår även att det enda som behövs för att 

förhindra ångesten och oron från att få fäste, är att se till att eleverna får ett bra sätt 

att arbete med matematik så att de lär sig att tänka matematik istället bara för att 

flytta symboler, i Dunkels tycke skulle detta vara möjligt i alla stadier av 

matematikundervisning (Dunkels, 1995).  

 

Walkerdine förklarar att redan vid första året i secondary school (11-16 år) så har 

flickorna stor framgång på prov samt att de presterar bra i klassrummet, men att 

deras jobb inte värderas lika högt som pojkarnas. Det vill hon påvisa med att förklara 

hur olika läraren ser på när pojkar respektive flickor ”utmanar” lärarens kunskaper 

och ifrågasätter lärarens sätt att klara av uppgifter. Valerie menar att när pojkar gör 

detta ses det som om de är vidsynta och att de har ett brett spektrum av kunskaper 

inom ämnet, medan att det när det handlar om flickor skulle vara mer hotande och 

deras försök till sådana ifrågasättande blev hindrade i större utsträckning 

(Walkerdine, 1998). Här märker man skillnaden i tänkande vad gäller Valerie 

Walkerdine (1998) och Karin Linnanmäki (1994). 

 

Karin Linnanmäki (2002) skriver att man kan se en tydlig skillnad på hur relationen 

mellan prestation och självuppfattning varierar för flickor respektive pojkar.   

 17



 

”Enligt Skaalvik hade verbala prestationer inte signifikant effekt på den akademiska 

självuppfattningen, medan matematikprestationer klart påverkade den akademiska 

självuppfattningen för flickors del. Det motsatta förhållandet kunde noteras för 

gossarnas del.” (Linnanmäki, 2002 s.165) 

4. Undersökning 
 

4.1 Metod 

För att redogöra för hur elever uppfattar matematikämnet samt om det finns någon 

skillnad mellan pojkar och flickor vad gäller denna, och hur självuppfattningen 

påverkar elevers prestationer i matematik har vi tagit del av relevant litteratur, bl.a. en 

uppföljningsstudie i relation till skolspråk och kön av Karin Linnanmäki.   

 

För att kunna dra några relevanta slutsatser av vår undersökning valde vi att 

använda oss av en rent kvantitativ metod i form av enkäter. Denna metod valdes 

eftersom vi då kunde få en större mängd svar än vad vi hade fått med hjälp av 

intervjuer. Eftersom vi fick fler svar så kunde vi dra mer generella slutsatser. 

Enkäterna delades ut på tre olika skolor på tre olika orter i Skåne. Orterna valdes så 

att vi fick med både landsbygd och stad i undersökningen, detta för att få en så 

representativ bild som möjligt över samhället i stort. Antalet enkäter som gjordes var 

191st och bestod av åtta frågor. På varje fråga fanns fyra olika alternativ att välja 

bland, instämmer helt, instämmer delvis, instämmer inte och instämmer absolut inte. 

Eleverna skulle också kryssa i om de var kille eller tjej, detta gjordes eftersom vi ville 

se om det fanns några skillnader mellan könen angående de frågeställningar vi satt 

upp. 

 

Frågorna som vi använt oss av uppkom efter diskussioner med varandra samt vår 

handledare om vad vi ville få ut av enkäterna. En del frågor riktar sig till att utreda 

vilken inställning eleverna har till ämnet matematik. En del till att få svar på hur 

eleverna ser på sig själv i förhållande till matematik. De frågor som slutligen 

användes i enkätundersökningen är de frågor som vi anser lämpade sig bäst för 

ändamålet med vårt arbete.  
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Enkäterna delades ut utan några direkta anvisningar till dem. Eleverna ombads att 

läsa igenom frågeställningarna noggrant för att undgå missförstånd. En maxtid på 

5min sattes, varefter enkäterna samlades in. Detta gjordes eftersom vi ville att 

eleverna skulle svara spontant och undvika att de skulle börja fundera på vilket svar 

som är ”det rätta”. Att vi gjorde på detta vis ledde till att vi inte fick något bortfall att 

tala om. 

 

Då vi fått in alla enkäterna påbörjades analysen av svaren. Vi delade upp enkäterna 

vid varje fråga efter betyg och kön. Därefter ställde vi upp svaren i tabeller i excel. 

Genom att använda oss av excel kunde vi sedan omvandla det till procentuell 

fördelning (se bifogade tabeller). Därefter påbörjades en analys av svaren, vilka är 

redovisade under diskussion och slutsats. 
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4.2 Resultat 

Vår enkätundersökning omfattar 191 elever i åk 9 i grundskolans senare del. 

Undersökningen bestod av åtta olika frågor. På varje fråga finns fyra olika 

svarsalternativ, instämmer helt, instämmer delvis, instämmer inte samt instämmer 

absolut inte. Vi kommer här att presentera frågorna var för sig, med uppdelning efter 

kön och betyg. Svaren redovisas som procentuell fördelning. Eftersom antalet elever 

med IG som senaste betyg var få till antalet har vi valt att slå samman pojkar och 

flickor till en grupp vad gäller dessa elever. Enkäten ligger som en bilaga. 

 

 
Totalt antal svarande. 
 

 Tjej Kille Totalt 
antal svarande: 90 101 191 
    
IG: 6 9 15 
G. 32 41 73 
VG: 33 39 72 
MVG: 19 12 31 

Tabell 1 
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Fråga 1: Jag har alltid haft lätt för matematik. (procentuell fördelning) 

Tabell 2a (tjejer) 

 instämmer helt instämmer delvis instämmer inte 
instämmer 
absolut inte 

IG (killar & tjejer) 0 20,0 46,7 33,3 
G 3,1 46,9 28,1 21,9 
VG 18,2 45,5 27,3 9,1 
MVG 52,6 36,8 10,5 0 

 instämmer helt instämmer delvis instämmer inte 
instämmer absolut 
inte 

IG (killar & tjejer) 0,0 20,0 46,7 33,3 
G 4,9 48,8 24,4 22,0 
VG 23,1 69,2 2,6 5,1 
MVG 83,3 16,7 0,0 0,0 

Tabell 2b (killar) 

 

Här ser man att elever med högt betyg (MVG och VG) i större utsträckning anser att 

de alltid har haft lättare för matematik. Om man t.ex. jämför elever med G som 

senaste betyg och elever med MVG som senaste betyg bland tjejerna ser man en 

tydlig skillnad, bland tjejerna har 52,6% elever med MVG som senaste betyg svarat 

att de instämmer helt med att de alltid haft lätt för matematik medan endast 3,1% av 

de elever med G som senaste betyg instämmer helt. Man ser också att killar i större 

utsträckning, oavsett betyg, svarat att de alltid har haft lätt för matematik än tjejer. Vi 

kan se att flertalet av de elever som anser att de alltid haft lätt för matematik också 

har svarat att de tycker att matematik är ett viktigt ämne. Vidare ser vi också att de 

tenderar till att svara att de tycker bäst om problemlösningsuppgifter, där man får 

sitta och fundera ett tag innan man kommer fram till svaret. Vi kan också se att dessa 

elever är överrepresenterade på svarsalternativen instämmer helt och instämmer 

delvis på att man blir bättre på matematik ju mer man pluggar.   
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Fråga 2: Jag tycker om matematiska utmaningar t.ex. 
problemlösningsuppgifter, där man får sitta och fundera lite innan man 
kommer fram till svaret. 
(procentuell fördelning) 

Tabell 3a (tjejer) 

 instämmer helt instämmer delvis instämmer inte 
instämmer 
absolut inte 

IG (killar & tjejer) 6,7 33,3 33,3 26,7 
G 3,1 18,8 56,3 21,9 
VG 18,2 33,3 24,2 24,2 
MVG 47,4 47,4 5,3 0,0 

 

 instämmer helt instämmer delvis instämmer inte 
instämmer absolut 
inte 

IG (killar & tjejer) 6,7 33,3 33,3 26,7 
G 2,4 31,7 36,6 29,3 
VG 15,4 51,3 23,1 10,3 
MVG 66,7 33,3 0,0 0,0 

Tabell 3b (killar) 

 

Man ser att i generella drag så har killarna svarat att de tycker bättre om 

problemlösningsuppgifter än tjejer. Om man t.ex. jämför MVG tjejer med MVG killar 

så ser man att 47,4% av tjejerna mot 66,7% av killarna instämmer helt. Skillnaden blir 

sedan mindre markant, men om man slår ihop svarsalternativen instämmer helt och 

instämmer delvis för VG eleverna ser man att ca 51,6% av tjejerna har svarat på 

detta vis jämfört med 66,6% av killarna. För G eleverna är skillnaden återigen stor 

(21,9% för tjejer på svarsalternativ 1&2 mot 34,1% för killar) Vidare ser man att 

elever med högre betyg, svarat att de tycker bättre om problemlösningsuppgifter än 

de elever med lägre betyg. Om vi jämför svarsfrekvenserna på alternativen 

instämmer helt och instämmer delvis på denna fråga, ser vi att dessa elever i lägre 

utsträckning svarat att de tycker att matematik är roligast då man direkt vet vad man 

ska göra och bara kan räkna på än övriga elever. 
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Fråga 3: matematik är roligast när jag vet direkt hur jag ska göra och bara kan 
räkna på. (procentuell fördelning) 
 

 instämmer helt instämmer delvis instämmer inte 
instämmer absolut 
inte 

IG (killar & tjejer) 33,3 46,7 20 0 
G 59,4 28,1 9,4 3,1 
VG 48,5 33,3 15,2 3,0 
MVG 10,5 52,6 31,6 5,3 

Tabell 4a (tjejer) 

 

 instämmer helt instämmer delvis instämmer inte 
instämmer absolut 
inte 

IG (killar & tjejer) 33,3 46,7 20 0 
G 43,9 46,3 4,9 4,9 
VG 51,3 38,5 7,7 2,6 
MVG 41,7 33,3 25,0 0,0 

Tabell 4b (killar) 

 

Här ser man att andelen elever som svarat att de tycker att matematik är roligast då 

de direkt vet hur de ska göra och bara kan räkna på generellt sett är högre ju lägre 

ner man kommer i betygskalan (bortsett från killarnas svarsfrekvens på instämmer 

helt). Detta gäller uppenbarligen både för killar och för tjejer. Det verkar som om 

eleverna generellt tenderar till att hålla med om att matematik är roligast då jag direkt 

vet hur jag ska göra och bara kan räkna på, men att de inte i lika hög grad håller med 

om att problemlösningsuppgifter är roligast. Vi kan också, om vi jämför 

svarsfrekvenserna mellan dessa frågor se att svarsfrekvensen på fråga två, för elever 

med högt betyg sjunker något jämfört med svarsfrekvensen för fråga tre. Däremot 

ökar svarsfrekvensen på alternativen instämmer helt och instämmer delvis för elever 

med lägre betyg på fråga tre jämfört med fråga två.    

 

Om man jämför tjejer med killar ser man att resultaten är ganska lika. En skillnad kan 

man dock se vad gäller MVG eleverna. Här har 10,5% av tjejerna svarat att de 

instämmer helt mot 41,7% av killarna. 
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Fråga 4: Matematik är ett svårt ämne. (procentuell fördelning) 
 

 instämmer helt instämmer delvis instämmer inte 
instämmer absolut 
inte 

IG (killar & tjejer) 33,3 40,0 26,7 0 
G 25,0 50,0 21,9 3,1 
VG 24,2 51,5 21,2 3,0 
MVG 10,5 52,6 26,3 10,5 

Tabell 5a (tjejer) 

 

 instämmer helt instämmer delvis instämmer inte 
instämmer absolut 
inte 

IG (killar & tjejer) 33,3 40,0 26,7 0 
G 22,0 56,1 19,5 2,4 
VG 10,3 46,2 35,9 7,7 
MVG 16,7 33,3 33,3 16,7 

Tabell 5b (killar) 

 

Det visar sig att den procentuella fördelningen över svarsalternativet instämmer helt 

stiger med lägre betyg oavsett kön, bortsett från killarna med MVG och VG som 

senaste betyg (16,7% mot 10,3% på instämmer helt). Man ser också att det finns en 

skillnad i fördelningen för svarsalternativet instämmer absolut inte. Däremot är den 

procentuella fördelningen av svarsalternativen instämmer delvis och instämmer inte 

ganska lika oavsett betyg. För tjejerna ser vi t.ex. att 52,6% med MVG som senaste 

betyg mot 50% med G som senaste betyg svarat att de instämmer delvis. För killarna 

ser vi bland annat att 46,2% av eleverna med VG som senaste betyg mot 56% av 

eleverna med G som senaste betyg svarat att de instämmer delvis.  

Om man jämför svarsalternativen mellan killar och tjejer ser man att det bland 

tjejerna är fler som svarar att de instämmer helt eller delvis än bland killarna. Om vi 

jämför svaren på denna fråga med svaren på fråga fyra ser vi att det inte finns något 

direkt samband mellan dessa svar. De elever som tycker att matematik är svårt har 

alltså i lika hög grad svarat att de tycker matematik viktigt som de elever som har 

svarat att de inte tycker det är svårt med matematik har gjort.     
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Fråga 5: Jag tycker att matematik är ett allmänt jobbigt och tråkigt ämne. 
(procentuell fördelning) 
 

 instämmer helt instämmer delvis instämmer inte 
instämmer absolut 
inte 

IG (killar & tjejer) 46,7 33,3 6,7 13,3 
G 21,9 46,9 25,0 6,3 
VG 3,0 24,2 45,5 27,3 
MVG 0,0 5,3 63,2 31,6 

Tabell 6a (tjejer) 

Tabell 6b (killar) 

 instämmer helt Instämmer delvis instämmer inte 
instämmer absolut 
inte 

IG (killar & tjejer) 46,7 33,3 6,7 13,3 
G 29,3 36,6 22,0 12,2 
VG 2,6 38,5 33,3 25,6 
MVG 0,0 0,0 16,7 83,3 

 

 

I ovanstående tabeller ser man att den procentuella fördelningen går mer åt vänster 

med sjunkande betygsskala. Elever med lägre betyg tenderar alltså i högre grad på 

att instämma på att matematik är ett allmänt jobbigt och tråkigt ämne. Om man jämför 

tjejer med killar så ser man att det inte finns någon direkt skillnad. Om vi gör en 

jämförelse mellan svaren på fråga fem och fråga fyra ser vi att de elever som tycker 

att matematik är ett svårt ämne i stor utsträckning också tycker att matematik är ett 

allmänt jobbigt och tråkigt ämne. Vidare ser vi också att de elever som svarat 

instämmer inte och instämmer absolut inte på fråga tre återfinns på svarsalternativen 

instämmer inte och instämmer absolut inte på fråga fyra. Vi kan dock se att det finns 

elever som anser att matematik är ett svårt ämne men som ändå inte tycker att 

matematik är ett allmänt jobbigt och tråkigt ämne.      
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Fråga 7: Jag tycker det är viktigt med matematik. (procentuell fördelning) 

Tabell 7a (tjejer) 

 instämmer helt instämmer delvis instämmer inte 
instämmer absolut 
inte 

IG (killar & tjejer) 60 13,3 20,0 13,3 
G 34,4 28,1 28,1 9,4 
VG 48,5 42,4 6,1 3,0 
MVG 52,6 36,8 10,5 0,0 

 

 instämmer helt instämmer delvis instämmer inte 
instämmer absolut 
inte 

IG (killar & tjejer) 60 13,3 20,0 13,3 
G 29,3 48,8 17,1 4,9 
VG 51,3 38,5 10,3 0,0 
MVG 83,3 16,7 0,0 0,0 

Tabell 7b (killar) 

 

Som synes i tabellerna så ökar antalet elever som tycker att matematik är viktigt, i 

relation till vilket betyg som de fick senast. Störst skillnad märks när man tittar på hur 

killar och tjejer har svarat, där kan man tydligt se att hela 100% av killarna som fått 

MVG som senaste betyg instämmer helt eller delvis medan det för tjejerna är 10,5% 

som inte tycker att matte är viktigt. Det enda som sticker ut speciellt är att elever med 

IG som senaste betyg överlag tycker att matematik är viktigt ändå. Om vi jämför 

svarsfrekvenserna på denna fråga med svarsfrekvenserna på fråga två och tre kan vi 

se en markant skillnad. De elever som har svarat att de tycker om matematiska 

utmaningar t.ex. problemlösningsuppgifter, där man får sitta och fundera lite innan 

man kommer fram till svaret,  i högre grad än de elever som har svarat att matematik 

är roligast då de räknar uppgifter där de direkt vet vad de ska göra och bara kan 

räkna på har svarat på svarsalternativen instämmer helt och instämmer delvis på att 

matematik är viktigt.    
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Fråga 6: Ju mer man pluggar desto bättre blir man på matematik. (procentuell 
fördelning) 

Tabell 8a (tjejer) 

 instämmer helt instämmer delvis instämmer inte 
instämmer absolut 
inte 

IG (killar & tjejer) 33,3 20,0 40,0 6,7 
G 12,5 43,8 34,4 9,4 
VG 24,2 66,7 9,1 0,0 
MVG 26,3 57,9 15,8 0,0 

 instämmer helt instämmer delvis instämmer inte 
instämmer absolut 
inte 

IG (killar & tjejer) 33,3 20,0 40,0 6,7 
G 36,6 34,1 22,0 4,9 
VG 43,6 35,9 17,9 2,6 
MVG 66,7 25,0 8,3 0,0 

Tabell 8b (killar) 

 
 
Fråga 8: Det spelar ingen roll hur mycket man pluggar, matematik är något man 
kan eller inte kan. (procentuell fördelning) 
 

 instämmer helt instämmer delvis instämmer inte 
instämmer absolut 
inte 

IG (killar & tjejer) 6,7 46,7 6,7 13,3 
G 21,9 40,6 31,3 6,3 
VG 0,0 36,4 42,4 21,2 
MVG 0,0 42,1 42,1 15,8 

Tabell 9a (tjejer) 

 instämmer helt instämmer delvis instämmer inte 
instämmer absolut 
inte 

IG (killar & tjejer) 6,7 46,7 6,7 13,3 
G 14,6 43,9 31,7 9,8 
VG 2,6 48,7 30,8 17,9 
MVG 25,0 33,3 25,0 16,7 

Tabell 9b (killar) 

 

Fråga 6 och 8 är kopplade till varandra karaktärsmässigt så resultaten redovisas 

tillsammans. Mönstret som framgår av dessa frågor syns rätt klart. Eleverna med 

högre betyg menar i större utsträckning att det hjälper ju mer man pluggar på 

matematik samt att killar har en starkare övertygelse om att det hjälper att plugga 

mer än vad tjejer har överlag. Detta relaterat till svaren i fråga 8, där man ser samma 
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trend (i alla fall för tjejerna) d.v.s. att de elever med högre betyg anser att det visst 

hjälper att plugga på matematiken och inte endast att det är ett ämne som man bara 

kan. Detta kan egentligen sägas generellt för både tjejer och killar, med ett stort 

undantag vilket syns direkt och det är killar som har MVG som sitt senaste betyg där 

hela 25% helt instämmer i att matematik är ett ämne som man antingen kan eller inte 

kan, samt 33,3% som delvis instämmer med ovanstående påstående. Detta 

avvikande lär vi återkomma till under diskussionsdelen.  

 

4.3 Felkällor för enkätundersökningen 

 
Antalet svarande på enkätundersökningen var 191st. För att öka tillförlitligheten för 

undersökningen hade det naturligtvis varit bra att ha betydligt fler svarande. För att få 

en mer representativ bild över elever i hela landet, hade det också varit bra att 

utvidga undersökningen till fler områden än endast Skåne. För att få fram eventuella 

brister och feluppfattningar i undersökningen så hade det varit bra att komplettera 

med några intervjuer. Detta ger möjligheter till följdfrågor, vilket skulle kunna leda till 

en mer övergripande bild av vad eleverna tycker och tänker. 

 

Vi frågade på fråga ett om eleverna anser att de alltid haft lätt för matematik, det visar 

sig att elever med G såväl som IG anser att de alltid haft lätt för matematik. Det hade 

varit intressant att med hjälp av intervjufrågor luska fram hur detta hänger ihop med 

deras betyg. På fråga fem har vi formulerat en fråga, där vi ville få fram om eleverna 

tycker det är svårt med matematik. Risken finns att en del elever har missuppfattat 

denna fråga och istället svarat det de tror är den allmänna uppfattningen. Det hade 

också varit intressant att på fråga sju följa upp med intervjufrågor. På detta sätt hade 

vi kunnat få svar på varför de tycker det är viktigt med matematik. 
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5. Diskussion och slutsats 
 

Linnanmäki skriver att det finns ett samband mellan elevers självuppfattning och 

deras skolprestationer. Om en elev har en hög självuppfattning tenderar den eleven 

till att prestera bättre resultat (Linnanmäki, 2002). I PISA undersökningen har man 

även där kommit fram till att det finns ett positivt samband mellan elevers 

självuppfattning och deras prestationer. Vidare har de kommit fram till att flickor i 18 

länder av 20 har lägre självuppfattning än pojkar, de menar också att 

självuppfattningen i matematik är mer relaterad till prestationer än vad den är vad 

gäller läsning (Skolverket, rapport 209 2001). I en annan rapport av skolverket så har 

man även där kommit fram till att självtilliten till den egna prestationen i hög grad 

bidrar till att höja den (Skolverkets rapport nr 221, 2001-2002). 

 

I vår enkätundersökning kom vi fram till att elever som anser sig själva vara duktiga 

på matematik presterar bättre än vad elever som anser att de inte är duktiga på 

matematik gör. T.ex. anser 83,3% av de pojkarna som hade MVG som senaste betyg 

att de alltid har haft lätt för matematik mot endast 4,9% för elever med G som 

senaste betyg. Om man jämför elevernas syn på om de alltid har haft lätt för 

matematik med deras senaste betyg ser man en tydlig skillnad. De elever som har 

fått ett bra senaste betyg anser också i större utsträckning att de alltid har haft lätt för 

matematik. Vi ser också en skillnad mellan könen. Pojkar anser i högre grad än 

flickorna att de alltid har haft lätt för matematik. Om man t.ex. jämför flickor med 

pojkar oavsett betyg, ser man att pojkarna ligger i majoritet på svarsalternativet 

instämmer helt. Linnanmäki skriver att Marsh konstaterar att självuppfattningen blir 

lägre i förpubertetsåldern, sedan blir den högre i pubertetens sista period och i början 

av vuxenlivet. Däremot skriver Linnanmäki att Bosacki menar att det är i puberteten 

som flickor börjar värdera sig lägre än pojkar. Detta verkar stämma med vårt resultat, 

då vi kan se att flickor i högre grad än pojkar har lägre självuppfattning (Linnanmäki, 

2002). 

 

Grevholm och Hanna (1995), skriver att Dunkels menar att det är socialt accepterat 

för flickor att visa rädsla och ångest, medan det för pojkar inte är det i samma 
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utsträckning. Detta tar Dunkels även upp i sin slutsats där han skriver att man på 

detta sett ser flickors oro och ångest inför matematik då de till skillnad från pojkar tar 

upp och talar om sin oro, därigenom får flickor en lägre självuppfattning samt en 

annan uppfattning om matematiken. Detta kan vara en bidragande faktor till att 

flickorna i vår enkätundersökning i högre grad än pojkarna svarade att de inte alltid 

haft lätt för matematik. 

 

Grugnetti och Jaquet (1996), menar att problemlösning är något som matematik till 

stor del handlar om. De anmärker på detta och skriver att man i skolan har glömt bort 

denna, en matematikers primära aktivitet. De lägger upp en bild av att man i skolan 

presenterar ett stoff för eleverna vars enda syfte är att applicera ”detta stoff”. Denna 

bild ges även av skolverket som i rapport nr 221 (2001-2002) har kommit fram till att 

den dominerande rollen i undervisningssituationer är att läraren har genomgång, följt 

av enskilt arbete då läraren går runt och hjälper eleverna individuellt.  

 

 Vi har i vår enkätundersökning kommit fram till att intresset för problemlösning är 

högre för elever med högre betyg. T.ex.. Har 47,4% av flickorna med MVG som 

senaste betyg instämt helt med att de tycker om matematiska utmaningar t.ex. 

problemlösningsuppgifter, där man får sitta och fundera lite innan man kommer fram 

till svaret, mot endast 3,1% av flickorna med G som senaste betyg. Vid en jämförelse 

mellan pojkar och flickor ser man en skillnad. Det verkar enligt vår undersökning vara 

så att pojkar generellt sett tycker bättre om problemlösningsuppgifter än flickor. 

Under teoridelen har en bild av att flickors självuppfattning generellt är lägre än vad 

den är för pojkar lagts upp. Detta leder enligt Walkerdine (1998) till att pojkar i högre 

grad än flickor vågar försöka sig på uppgifter som de tycker är svåra även om de 

kanske inte gör rätt. Eftersom det visade sig i vår undersökning att pojkar tycker 

bättre om matematiska utmaningar t.ex. problemlösningsuppgifter, där man får sitta 

och fundera lite innan man kommer fram till svaret än tjejer kan man dra slutsatsen 

att det beror på att pojkar överlag har bättre självuppfattning (självförtroende) än 

flickor vilket gör att de är mer benägna att ge sig på uppgifter som de inte är säkra 

på. Det visar sig också i vår undersökning att andelen elever som svarat att de tycker 

att matematik är roligast då de direkt vet hur de ska göra och bara kan räkna på 

generellt sett är högre ju lägre ner man kommer i betygskalan. Detta gäller 

uppenbarligen både för killar och för tjejer. Detta tror vi kan hänga samman med 
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inställningen till matematik. De elever som har insett att matematik till stor del handlar 

om att lösa problem där man verkligen får tänka är de elever som också innehar de 

högsta betygen. I skolverkets rapport nr 221  står det att elever överlag tycker det 

viktigaste att räkna på och ligga långt fram i boken, inte att förstå och utveckla 

resonemang och begrepp. Detta tror de har att göra med att läraren ofta inte har tid 

till att diskutera grundläggande principer och hjälpa eleven att själv reflektera över 

dessa. Då tenderar eleverna till att bara kopiera lärarens och lärobokens metoder att 

lösa uppgifter. Eftersom vi i vår undersökning har kommit fram till att elever i hög 

grad instämmer med att matematik är roligast då jag direkt vet hur jag ska göra och 

bara kan räkna på kan vi också dra slutsatsen att detta är något som de känner sig 

motiverade till att göra. 

 

Man kan tänka sig att de elever som har ett lågt betyg i matematik uppfattar själva 

ämnet som svårare än de elever som har ett högt betyg i matematik gör. Detta var 

också fallet i vår undersökning. Vi kan dock inte se en markant skillnad i denna 

uppfattning. Både elever med högt betyg och elever med lågt betyg uppfattar 

matematik som ett svårt ämne. På alternativen instämmer delvis och instämmer inte 

ser vi att eleverna ligger närma varandra i svarsfrekvens oavsett betyg. Lil Engström 

tar i sin bok Möjligheter till lärande i matematik (2006) upp att matematik anses vara 

ett svårt och frustrerande ämne. Anledningen till att eleverna oavsett betyg i hög grad 

anser att matematik är ett svårt ämne tror vi kan hänga ihop med att detta är den 

allmänna uppfattningen av matematik i samhället. 

 

På frågan om eleverna anser att matematik är ett allmänt jobbigt och tråkigt ämne 

har vi fått blandade svar. Det är dock uppenbart att elever med sämre betyg tenderar 

till att instämma på detta i högre grad än elever med högt betyg. Linnanmäki (2002) 

skriver att matematik alltid har haft hög status i skolan och att höga prestationer i 

detta ämne anses tyda på hög begåvning. Detta leder enligt henne till att elever som 

presterar lågt i matematik förlorar självkänslan. Detta behöver alltså inte betyda att 

elever som presterar dåligt i matematik egentligen uppfattar ämnet i sig som tråkigt, 

utan att detta kan vara en följd av den frustration som kan följa av att självkänslan 

ifrågasätts. Mogen Niss skriver att matematikläraren ofta styr lektionerna med 

järnhand, och att det inte finns utrymme för nyskapande och en mer dynamisk 

lärandesituation (Niss,1996). Läraren presenterar ett ”stoff” med metoder, det är 
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sedan bara upp till eleverna att applicera detta ”stoff”. Med denna 

undervisningsfilosofi är det kanske inte så konstigt att eleverna upplever ämnet som 

tråkigt och jobbigt. Vi har i teoridelen lagt fram åsikter om att det är svårt eller omöjligt 

att lägga fram konkreta argument för varför matematik ska bedrivas. Om eleverna 

inte känner att det finns ett uttalat konkret syfte och mål med vad de gör så kan detta 

leda till att de mister motivationen och vem tycker det är roligt att göra ”jobbiga” saker 

om man inte är motiverad till det? Matematik är ett ämne som kräver en hel del 

tankekraft och detta kräver en hel del av eleverna som ofta upplever detta som 

jobbigt. Mogen Niss menar att det är viktigt att läraren är beredd att ge sig in i en 

diskussion om målen och syftet med matematiken. 

 

På fråga sju frågade vi eleverna om de tycker det är viktigt med matematik. På denna 

fråga kan man se att eleverna i hög grad instämmer med detta påstående. Det verkar 

alltså som att eleverna trots att det inte finns ett konkret uttalat syfte och mål med 

matematikundervisningen anser att detta är ett viktigt ämne. Vi kan dock se att killar i 

större utsträckning än tjejer anser att matematik är ett viktigt ämne. Detta kan 

förklaras med att tjejer tenderar till att vilja ha en tydlig koppling till hur man ska 

tillämpa matematiken, men att de ofta inte får den, medan, män inte alls var i samma 

behov av att känna detta, men att de oftast ser den ändå (Konferensrapport 

högskolan Luleå, 1994). I ett tidigare avsnitt har vi beskrivit att den klassiska 

undervisningssituationen för matematik bedrivs i klassrummet, med lite eller ingen 

anknytning till praktiska moment. Walkerdine (1998) har genom ett test dragit 

slutsatsen att flickor har lättare för att lösa uppgifter som de känner en praktisk 

anknytning till. Walkerdine (1998) undrade därför om det var så att 

problemlösningsfrågor med enkla uträkningar i bekant miljö kändes mer relevant och 

därför var mycket lättare för flickorna att lösa. Eftersom tjejer enligt Walkerdine 

(1998) har ett behov av detta och ofta inte får detta behov tillgodosett har de svårt att 

se relevansen av matematikundervisningen. I en undersökning gjord av skolverket 

(skolverkets rapport 221) fick de fram att 85% av eleverna i grundskolans senare del 

är medvetna om skolans värde för den egna framtiden medan 64% gör detsamma för 

matematik. Detta visar alltså att elever inte håller vikten av matematik lika högt som 

vikten av skolan i stort.   
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Fråga sex och fråga åtta har en liknande karaktärisk uppbyggnad, de är egentligen 

samma fråga ställd på två olika sätt. Det visar sig i vår undersökning att elever med 

högt betyg i större utsträckning anser att ju mer man pluggar desto bättre blir man på 

matematik. Varför det är på detta vis kan man naturligtvis spekulera kring. Vår egen 

teori är att de elever som presterar bra är elever som har insett att det lönar sig att 

studera matematik. En annan slutsats kan också vara att de elever som anser att det 

inte lönar sig att plugga matematik, eftersom matematik är ett ämne som man kan 

eller inte kan, har fått denna uppfattning genom erfarenhet. Om man vid ett flertal 

tillfällen har ”brottats” med matematiken, utan resultat kan en slutsats man då drar 

vara att det inte lönar sig att plugga. 

 

6. Sammanfattning 
 

Vi har i vårt arbete utgått från en del frågeställningar. Genom att använda oss av 

litteraturstudier där vi tagit del av relevant forskning och genom att använda oss av 

en enkätstudie gjord på tre skolor på tre olika orter i Skåne har vi försökt få svar på 

de frågeställningar vi satt upp. Med utgångspunkt av de frågor vi har använt oss av i 

vår enkätstudie tar vi nu upp de viktigaste resultaten.  

 

De frågeställningar som vi ställt upp är: 

 
• Hur ser elever på sig själv i förhållande till matematik? 

 

• Vilken inställning har elever till matematik? 

 

• Hur speglar sig svaren på ovanstående frågor på elevernas prestation och 

betyg? 

 

• Finns det någon skillnad mellan tjejer och killars uppfattning i ovanstående 

frågeställningar? 

 

En analys av vår enkätundersökning och av litteraturen som vi använt, leder oss till 

följande svar på våra frågor. 

 33



 

Vi tycker oss se ett samband mellan elevers prestationer och elevers 

självuppfattning. Det verkar som om elever med ett högt senaste betyg (MVG och 

VG) i betydligt större utsträckning än elever med lågt betyg (G och IG) anser att de 

alltid haft lätt för matematik. Vidare kan vi också se att pojkar i högre grad anser att 

de alltid haft lätt för matematik än flickor. Detta stämmer också överrens med vad 

andra författare har skrivit i andra sammanhang. Vidare kan vi se att elever oavsett 

kön och betyg anser att matematik är ett svårt ämne. Elever med lägre betyg tycker 

dock detta i högre grad än elever med högt betyg.  

 

Vi kan också se ett samband mellan elevers senaste betyg och deras inställning till 

matematik. Vi kan t.ex. se att andelen elever som anser att matematik är ett allmänt 

jobbigt och tråkigt ämne är större ju längre ned man kommer i betygsskalan. Vi kan 

även se att elever oavsett kön och betyg anser att matematik är ett svårt ämne, vi 

kan också se en skillnad mellan könen, då det är fler tjejer än killar som instämmer 

helt eller delvis på att matematik är ett svårt ämne.  

 

Eleverna anser dock i hög utsträckning att matematik är ett viktigt ämne, detta 

oavsett betyg och kön. Vi kan emellertid se en skillnad även här vad gäller könen. 

Det verkar som om killar i högre utsträckning än tjejer anser att matematik är ett 

viktigt ämne. 

 

Vi kan också se att elever med högt betyg anser att det lönar sig att lägga ned tid på 

matematiken, däremot anser elever med lägre betyg inte detta i samma utsträckning, 

då de menar att matematik är något som man kan eller inte kan.   
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Bilagor: 

 Elever med IG som senaste betyg   
Fråga Instämmer helt Instämmer delvis instämmer inte instämmer absolut inte

1. 0 3 7 5 
2. 1 5 5 4 
3. 5 7 3 0 
4. 5 6 4 0 
5. 7 5 1 2 
6. 5 3 6 1 
7. 9 2 3 2 
8. 1 7 1 2 

 

 Elever med G som senaste betyg Tjejer  
Fråga Instämmer helt Instämmer delvis instämmer inte instämmer absolut inte

1. 1 15 9 7 
2. 1 6 18 7 
3. 19 9 3 1 
4. 8 16 7 1 
5. 7 15 8 2 
6. 4 14 11 3 
7. 11 9 9 3 
8. 7 13 10 2 

 

 Elever med G som senaste betyg Killar  
Fråga Instämmer helt Instämmer delvis instämmer inte instämmer absolut inte

1. 2 20 10 9 
2. 1 13 15 12 
3. 18 19 2 2 
4. 9 23 8 1 
5. 12 15 9 5 
6. 15 14 9 2 
7. 12 20 7 2 
8. 6 18 13 4 
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 Elever med VG som senaste betyg Tjejer  
Fråga Instämmer helt Instämmer delvis instämmer inte instämmer absolut inte

1. 6 15 9 3 
2. 6 11 8 8 
3. 16 11 5 1 
4. 8 17 7 1 
5. 1 8 15 9 
6. 8 22 3 0 
7. 16 14 2 1 
8. 0 12 14 7 

 

 Elever med VG som senaste betyg Killar  
Fråga Instämmer helt Instämmer delvis instämmer inte instämmer absolut inte

1. 9 27 1 2 
2. 6 20 9 4 
3. 20 15 3 1 
4. 4 18 14 3 
5. 1 15 13 10 
6. 17 14 7 1 
7. 20 15 4 0 
8. 1 19 12 7 

 
 Elever med MVG som senaste betyg Tjejer  

Fråga Instämmer helt Instämmer delvis instämmer inte instämmer absolut inte
1. 10 7 2 0 
2. 9 9 1 0 
3. 2 10 6 1 
4. 2 10 5 2 
5. 0 1 12 6 
6. 5 11 3 0 
7. 10 7 2 0 
8. 0 8 8 3 

 

 Elever med MVG som senaste betyg Killar  
Fråga Instämmer helt Instämmer delvis instämmer inte instämmer absolut inte

1. 10 2 0 0 
2. 8 4 0 0 
3. 5 4 3 0 
4. 2 4 4 2 
5. 0 0 2 10 
6. 8 3 1 0 
7. 10 2 0 0 
8. 3 4 3 2 
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 Uppfattning om matematik 
-En studie vid högskolan Kristianstad.  
  
 
 
Kille    Tjej    
 
 
Mitt senaste betyg i matematik. 
 
IG   G   VG   MVG    
 
 
1. Jag har alltid haft lätt för matematik.  
                                
Instämmer     Instämmer  Instämmer    
   Instämmer  
helt  delvis   inte  absolut inte 
 
 
2. Jag tycker om matematiska utmaningar, t.ex problemlösnings uppgifter, där 
man får sitta och fundera lite innan man kommer fram till svaret. 
                                
Instämmer     Instämmer  Instämmer    
   Instämmer  
helt  delvis   inte  absolut inte 
 
 
 
3. Matematik är roligast när jag direkt vet hur jag skall göra och bara kan räkna 
på. 
                                 
Instämmer     Instämmer  Instämmer    
   Instämmer  
helt  delvis   inte  absolut inte 
 
 
 
4. Matematik är ett svårt ämne. 
                                 
Instämmer     Instämmer  Instämmer    
   Instämmer  
helt  delvis   inte  absolut inte 
 
 
 
5. Jag tycker att matematik är ett allmänt jobbigt och tråkigt ämne. 
                                 
Instämmer     Instämmer  Instämmer    
   Instämmer  
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helt  delvis   inte  absolut inte 
 
 

 40



6. Ju mer man pluggar desto bättre blir man på matematik. 
                                 
Instämmer     Instämmer  Instämmer    
   Instämmer  
helt  delvis   inte  absolut inte 
 
 
7. Jag tycker det är viktigt med matematik.  
                                 
Instämmer     Instämmer  Instämmer    
   Instämmer  
helt  delvis   inte  absolut inte 
 
 
8. Det spelar ingen roll hur mycket man pluggar, matematik är något man kan 
eller inte kan. 
                                 
Instämmer     Instämmer  Instämmer    
   Instämmer  
helt  delvis   inte  absolut inte 
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