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SAMMANFATTNING 
Rapportens syfte är att undersöka hur kvinnor och män vid en gymnasieskola ser 
på matematikundervisningen, vad kvinnorna säger om alternativa undervisnings-
metoder samt hur jag som lärare kan öka intresset för matematik hos framförallt 
kvinnor. De undersökningsmetoder som användes var observation av elevers 
arbete i grupp med att själva konstruera en matematikuppgift, enkät bland elever 
på gymnasiets NV, MSP och TE-linjer samt kvalitativa intervjuer med kvinnor ur 
den tidigare observerade matematikklassen. Även en litteraturstudie utfördes. 
Enkätresultat och intervjuer tyder på att eleverna, såväl manliga som kvinnliga, i 
hög grad är nöjda med undervisningen. Det engagemang eleverna visade under 
det observerade arbetspasset, samt resultatet från intervjuerna, tyder på att det 
även är intressant och lärorikt för eleverna att själva få skapa problem som sedan 
presenteras för övriga klasskamrater. För att öka intresset för matematik – inte 
bara hos kvinnor – vore det därför bra att ibland variera den klassiska 
matematikundervisningen med andra arbetsformer. Enligt GeMa-projetets 
(Brandell m fl, 2005) resultat anser både kvinnliga och manliga elever på 
gymnasienivå att det är främst männen som tycker om utmanande 
matematikproblem. Denna undersökning visar tvärtom att de är kvinnorna som är 
mest positiva till sådant arbete, både som ensamarbeten och grupparbeten. Boalers 
(2002) resultat – att flickor har en önskan att samarbeta och att förstå – stämmer 
väl överens med de resultat som framkommit i denna undersökning. 
 
Nyckelord:  
alternativa undervisningsmetoder, gymnasieskola, könsskillnader, 
matematikundervisning. 
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INLEDNING 
 

Matematik är en av våra äldsta vetenskaper, en del av vårt kulturarv, men 
också en vetenskap som hela tiden utvecklas. Detta gäller också skolämnet 
matematik. Det är ett nödvändigt verktyg för såväl andra ämnen inom 
gymnasieskolans utbildning som för flertalet ämnesområden inom 
eftergymnasiala studier. Matematik förmedlar ett sätt att undersöka och 
strukturera teoretiska och praktiska problem.  (Skolverket, 1998) 

 
Matematik anses vara ett av skolans viktigaste ämnen och i gymnasieskolan är det 
ett kärnämne. Men enligt statistik från SCB (Brandell m fl, 2005) är matematik på 
högre nivå och bland professionella matematiker fortfarande starkt 
mansdominerad. Att kvinnor väljer att inte studera matematik kan ha ett flertal 
orsaker. Den stora mansdominansen bland högskolans lärare kan innebära ett 
hinder (Brandell m fl, 2005). Vid samtal med några gymnasielärare framkom 
uppfattningen att det inte är matematiken i sig, utan de ämnen som förknippas 
med matematiken, som verkar avskräckande på kvinnor. Det har även föreslagits 
att kvinnor genetiskt skulle ha svårare för matematik, att matematik anses tillhöra 
den manliga domänen (Brandell m fl, 2005) samt att skolans undervisnings-
metoder gynnar männen (Boaler, 2002). Av dessa påståenden är det den sista jag i 
min framtida yrkesroll har störst möjlighet att påverka. Kanske är det så att 
kvinnor tvingas studera på männens villkor? För att kunna skänka ett bidrag till 
den matematiska jämställdheten på skolor och i samhället har jag därför valt att i 
detta arbete undersöka om kvinnor är missnöjda med rådande 
undervisningsmetoder, om synen på den individuella inlärningen ser olika ut hos 
män och hos kvinnor samt om andra arbetssätt kan få kvinnor mer intresserade av 
matematik. Jag vill undersöka vad jag som gymnasielärare kan göra för att bättre 
motivera kvinnor till att fortsätta med matematik på högre nivåer. Hur vill 
gymnasiets kvinnliga elever ha sin matematikundervisning? 
 
Även läroplanen tar upp jämställdhet:  
 

Skolan skall aktivt och medvetet främja kvinnors och mäns lika rätt och 
möjligheter. Eleverna skall uppmuntras att utveckla sina intressen utan 
fördomar om vad som är kvinnligt och manligt (Lpf 94). 

 
Vidare påpekas att undervisningen skall anpassas till varje elevs förutsättningar 
och behov. Både kvinnliga och manliga perspektiv ska speglas i undervisningens 
innehåll och upplägg. 

Historik 
För att få en bild av bakgrunden till dagens attityder ges här en tillbakablick på 
den svenska skolans historia och den tidigt rådande synen på skillnader mellan 
manliga och kvinnliga studenter.  
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Gymnasieskolan har sina äldsta rötter på två håll. Det ena är medeltidens skrå- 
och lärlingsväsende som gav grunderna till ett yrke. Det andra är katedral- och 
latinskolorna, vars elever kallades djäknar och som ursprungligen hade kyrkliga 
ändamål. 1905 underställdes dessa skolor statliga myndigheter och fick två linjer: 
latinlinjen (språkinriktad) och reallinjen (naturvetenskapsinriktad) (Skolverket, 
1998). Enligt Larsson & Ohrlander (2005) var dessa statliga läroverk till för de 
högre samhällsskiktens friska pojkar, utan lyte, medan flickorna fick gå i privata 
flickskolor, bekostade av föräldrar. Där skulle barnen förberedas inför framtida 
uppgifter i samhället, till bättre och kunnigare män och kvinnor. Läroverken och 
flickskolorna kompletterade på så sätt varandra – männens värld var marknaden 
och det offentliga medan kvinnornas värld var hemmet. I läroverken rådde 
individuell konkurrens och stark prestationsinriktning. Pojkarna övervakades, 
kontrollerades och bestraffades bl a med kvarsittning, förvisning och kroppsaga. 
Men i läroverken förekom även bus, hyss och uppror. I flickskolorna utsattes 
ingen för aga. Undervisningen skulle vara personlighetsutvecklande, 
individualiserad, kulturellt inriktad, fri och harmonisk. Enligt Kyle (citerad i 
Larsson & Ohrlander, 2005) präglades flickskolan av frihet, ickekonkurrens, 
kommunikation och reformpedagogik.  Flickor ansågs vara bräckliga och 
ömtåliga. Det fanns risk för överansträngning. Detta användes som argument för 
att neka flickor tillträde till läroverken. Ett annat argument var att den lekfullhet 
som fanns på läroverken inte kunde leda till att kvinnorna blev mer attraktiva och 
kvinnliga. Kvinnors utestängning från läroverk, vissa yrken, rösträtt mm 
överfördes till karaktärsdrag i slutet av 1800-talets debatt om samundervisning:   
 

Mannen var stark, hade självständighetsbehov, fysiskt mod, ett vidare 
synfält, förståelse för helhet, framtidsinriktning, förståelse för abstraktioner, 
var systematisk i sitt tänkande etc. Kvinnan å andra sidan var svag och 
sjuklig. Hon hade lättare att fatta det konkreta, det enskilda och åskådliga, 
hade en livligare känsla, kunde hysa medlidande, saknade konsekvens, 
kunde begå lagöverträdelser på grund av känslosamhet och medlidande. 
Genom att flickor utestängdes från högre utbildning och abstrakt tänkande 
så var de mer konkret tänkande och olämpliga för högre utbildning 
(Larsson & Ohrlander, 2005). 

 
Larsson & Ohrlander (2005) beskriver vidare hur även flickorna fick tillträde till 
läroverken 1927 efter en intensiv debatt och det skapades även flickläroverk. 
Många problem behövde diskuteras: framförallt flickorna som pedagogiskt 
problem, som hygienproblem, som hot mot pojkarnas snabbare arbetstakt, som 
hot mot moral och sedlighet och – inte minst – problemet med 
begåvningsskillnaderna. Man var rädd för att kvinnan skulle förlora sin 
kvinnlighet (för att den var socialt konstruerad och därmed föränderlig) samtidigt 
som just de kvinnliga egenskaperna (bräcklighet o s v) användes som ett argument 
mot flickors rätt till högre utbildning. Undersökningar visade att flickorna inte var 
sämre än pojkarna, men att de var annorlunda, vilket inte var bra för pojkarna. 
Pojkarna var mer begåvade i naturkunskap och matematik. Flickorna sågs som ett 
hot mot pojkarnas rättigheter. Det hela slutade med att läroverken inte förändrades 
nämnvärt trots att flickor fick tillträde. Flickorna fick anpassa sig till de rådande 
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manliga idealen. I läroverksstadgan från 1933 kan man läsa om en skola som har 
till uppgift att varna för rusgivande drycker och farliga förlustelser. Här finns även 
anvisningar om övervakning och olika bestraffningsformer beskrivna. Däremot 
förbjöds aga 1928. Flickor fick inte förlora sin kvinnlighet – det var en ständig 
balansgång mellan att vara kvinnlig och att prestera utan att läsa för mycket.  Hos 
pojkar skattades det högt att läsa mycket (Larsson & Ohrlander, 2005). 
 
På 50-talet ansågs skillnaderna i begåvning och anlag vara större inom könen än 
mellan könen samtidigt som man trodde att det fanns en risk att flickorna skulle få 
ett övertag eftersom de mognar tidigare än pojkarna. Även 1965 fanns de 
traditionella flick- och pojklinjerna i den nya gymnasieskolan – flickor ansågs 
fortfarande vara vårdande och serviceinriktade. Den sista flickskoleklassen 
slutade 1969 men de sociala linjerna från flickskolan levde vidare. I 1965 års 
läroplan benämns eleven ”han”, 1970 är eleven könsneutral. I Lgy 70 infördes 
begreppet jämställdhet. Flickors vilja att ha egna relationer till kunskaper och att 
kunna se deras användbarhet och nyttighet ser vi spår av redan i 1800-talets 
flickskolediskurs. Larsson & Ohrlander anser att pojkarna fortfarande är skolans 
norm och flickor har med tveksamhet accepterats där manlig logik och manlig 
bildning skapas (Larsson & Ohrlander, 2005). 

Antal matematikstuderande inom de frivilliga 
skolformerna  
Nedan ges en beskrivning av hur det ser ut idag när det gäller fördelningen mellan 
kvinnor och män i de frivilliga skolformernas matematik samt förklaringar till de 
programförkortningar som används vid gymnasieskolan och i denna rapport. 

Gymnasieskolan 
Från år 2000 finns 17 nationella program, samtliga är treåriga och ger behörighet 
till högskolestudier. De innefattar ett projektarbete samt åtta kärnämnen: engelska, 
estetisk verksamhet, idrott och hälsa, matematik, naturkunskap, samhällskunskap, 
svenska och religionskunskap. Till dessa kärnämnen tillkommer programmets 
karaktärsämnen. De nationella program som nämns i denna rapport är ES 
(estetiska programmet), NV (naturvetenskapsprogrammet), SP (samhällsveten-
skapsprogrammet) och TE (teknikprogrammet). En kommun kan även kombinera 
karaktärsämnen från olika program och inrätta specialutformade program. Även 
dessa program har som bas projektarbete samt de åtta kärnämnena. MSP (miljö- 
och samhällsplaneringsprogrammet) är ett sådant program. Fram till år 2000 fanns 
även t ex NT, som var ett naturvetenskapsprogram med teknisk inriktning. Vid 
gymnasieskolan finns matematikkurserna A-E. Elever på NV läser matematik A-
D, TE, SP och MSP har matematik A-C medan elever på ES läser matematik A 
och B. I princip alla elever som läser vid gymnasieskola kan välja att läsa fler 
matematikkurser än de för programmet obligatoriska. 
 
Enligt Skolverkets statistik (2005) var det 4276 kvinnor och 5269 män som läsåret 
2004/05 slutförde sina studier på NV-programmet. Av dessa hade 254 kvinnor 
och 1396 män valt matematik/datavetenskap som inriktning. Hos de som valt 



 

 4

inriktningen miljövetenskap var fördelningen 450 kvinnor och 185 män. När det 
gäller TE-programmet var det 590 kvinnor som slutförde sin utbildning 2004/05, 
jämfört med 3988 män (Skolverket, 2005). Föräldrarna till de elever som väljer 
NV har betydligt högre utbildning än föräldrar till övriga elever, enligt Brandell m 
fl (2005). Totalt sett i matematik på gymnasienivå var, enligt Skolverket, andelen 
kvinnor som 2004/2005 fick betyg i matematik 

∗ kurs A: 51 % (Skolverket, 2005a) 
∗ kurs B: 49 % (Skolverket, 2005b) 
∗ kurs C: 29%  (Skolverket, 2005b) 
∗ kurs D: 45 % (Skolverket, 2005b) 

 
Enligt Skolverket (2005a och 2005b) var skillnaden på andelen kvinnliga elever 
inom de olika programmen stor. Som exempel visas här hur andelen kvinnliga 
elever som läste matematik B var fördelade på programmen: 
 

∗ Estetiska programmet (ES): 72 %  
∗ Samhällsvetenskapsprogrammet (SP): 65 %  
∗ Naturvetenskapsprogrammet (NV): 45 %  
∗ Teknikprogrammet (TE): 13 % 

 
Den låga andelen kvinnor i TE-programmet (ca 13 %) inverkar i hög grad på den 
låga andelen kvinnor som läser matematik C. Det är en större andel kvinnor på 
NV-programmet (ca 45 %) vilket förklarar den högre andelen kvinnor som har 
betyg i matematik D, eftersom denna matematik är obligatorisk endast på NV-
programmet. 

Högskola/universitet 
Enligt Brandell m fl (2005) studerar totalt sett fler kvinnor än män vid högskola. 
Vid de utbildningar som innehåller stort inslag av matematik är de däremot i 
minoritet. 

∗ Andel kvinnor registrerade på minst en matematikkurs 2002/2003: 31 % 
∗ Andel aktiva kvinnliga doktorander i matematik 2003: 23 % 
∗ Andel kvinnor med avlagda doktorsexamina i matematik (alla matematiska 

 ämnen) 2001/2002: 6 % 
∗ Andel kvinnor med avlagda licentiatexamina i matematik 2001/2002: 26 % 
∗ Andel kvinnliga lärare/forskare i matematik 2002: 19 % (andelen kvinnliga 

 professorer var 4 %)  
 
Statistiken visar det tydliga mönstret, framförallt högskolenivå, att ju högre 
matematik desto lägre andel kvinnor. I GeMaprojektets rapport (Brandell m fl, 
2005) (en stor undersökning angående gymnasieelevers attityder till ämnet 
matematik, återkommer till denna senare) används påståendet matematiken är en 
manlig domän, som rör flera plan. Ovanstående statistik berör ett av dem: andelen 
kvinnor i högre matematisk utbildning, i matematikrelaterade yrken samt som 
forskare och lärare i matematik på universitetsnivå är låg. Matematiken har även 
en manlig laddning som har sina rötter i det ovan beskrivna historiska 
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perspektivet. Women, after all, are clearly irrational, illogical and too close to 
their emotions to be good at mathematics. Or so the story goes (Walkerdine 
1998). Henrion (citerad i Brandell m fl, 2005) menar att det finns många myter 
kring matematiken: att matematikern är en enstöring som arbetar i komplett 
isolering, att kvinnor och matematik inte passar ihop och att riktigt bra matematik 
presteras av de unga. Sammantaget anser Henrion att dessa myter leder till bilden 
av en matematiker som en ung vit man. 

Prestationer 
Finns det några skillnader i prestationer hos kvinnor och män? Här presenteras 
några stora internationella undersökningar samt de betyg gymnasieeleverna har 
erhållit. Här redovisas även könsskillnader i prestationer inom matematikämnet. 

Undersökningar 
TIMSS 1995 (Third International Mathematics and Science Study) är en stor 
internationell studie av elevers kunskaper i matematik och naturvetenskap. Den är 
en av de mest omfattande internationella undersökningar av utbildningseffekter 
som någonsin genomförts, över 40 länder deltog i projektet. Sverige deltog i 
undersökningar bland 13-åringar samt elever i gymnasiets avgångsklasser. Totalt 
deltog i Sverige 280 grundskolor och 160 gymnasieskolor med sammanlagt ca 
1600 elever.  Studiens två huvudsyften var 

∗ att beskriva och jämföra elevprestationer både nationellt och internationellt, 
 och även att bland annat redovisa elevers inställning till ämnesområdena 
 matematik och naturvetenskap  

∗ att försöka förklara och förstå erhållna skillnader i prestationer mot 
 bakgrund av elevens situation och attityd. 

Man har sökt information på tre nivåer: samhälle (genom analys av läroplaner, 
kursplaner och läroböcker), skola (genom enkät bland lärare och skolledare) och 
elev (genom enkät och teoretiskt kunskapsprov) (TIMSS 1995).  
 
Resultaten från TIMSS-undersökningen bland gymnasieelever visade att männen 
presterade bättre än kvinnorna i både matematik och naturvetenskap, även om 
skillnaderna var små. Studien bland 13-åringar visade ingen skillnad bland 
flickors och pojkars matematikkunskaper (Skolverket, 1998) medan pojkarna 
presterade bättre i naturkunskap. Skolverket hänvisar även till andra 
undersökningar som pekar mot att könsskillnaden i matematikprestationer ökar i 
högre åldrar, till pojkarnas fördel (Öhrn, 2002).  
 
PISA 2000 (Programme for International Student Assessment) är ett 
internationellt projekt som har till syfte att undersöka i vilken grad respektive 
lands utbildningssystem bidrar till att femtonåringar är rustade att möta framtiden. 
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Den utfördes år 2000 i 32 länder (varav 28 OECD-länder1) och mer än en kvarts 
miljon femtonåringar deltog. I Sverige deltog 5000 elever. PISA skiljer sig från 
tidigare internationella undersökningar genom sin strävan efter att försöka mäta 
sådana kunskaper som anses vara av betydelse i det vuxna livet. Stor vikt läggs 
vid att kunna sätta in kunskaper i ett sammanhang, att förstå processer, tolka och 
reflektera över information samt förmågan att lösa problem. Tre ämnen ingår: 
läsförståelse, matematik och naturkunskap. PISA-skalan för varje kunskaps-
område har konstruerats så att genomsnittspoängen för OECD-länderna är 500. 
Nedan visas poängfördelningen bland de svenska eleverna: 
 

Enligt PISA finns ingen skillnad mellan pojkar och flickor när det gäller 
kunskaper i naturvetenskap, till skillnad från resultaten av TIMSS-
undersökningen. Detta kan bero på att PISAs naturkunskapsfrågor kräver en viss 
läsförståelse, vilket gynnar flickorna (Skolverket, 2001). TIMSS- undersökningen 
riktade sig dessutom till äldre elever (elever i gymnasiets avgångsklasser). 
 
Sammanfattningsvis visar dessa undersökningar att det bland 13-åringar inte fanns 
någon skillnad mellan flickors och pojkars matematikkunskaper (enl TIMSS), 
bland 15-åringar presterade pojkarna bättre i matematik (enl PISA) och även 
männen i gymnasiets avgångsklasser visade på större matematikkunskaper än de 
jämnåriga kvinnorna (enl TIMSS).  

                                                 
1 Deltagande OECD-länder: Australien, Belgien, Danmark, Finland, frankrike, Grekland, Irland, 
Island, Italien, Japan, Kanada, Korea, Luxemburg, Mexiko, Nederländerna, Nya Zeeland, Norge, 
Polen, Portugal, Schweiz, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjeckien, Tyskland, Ungern, USA och 
Österrike. 
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FIGUR 1. Svenska flickors och pojkars resultat i PISA-
undersökningen. Genomsnittliga poäng hos OECD-länderna är 500. 
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Betyg 
Ett annat sätt att jämföra elevers matematikkunskaper är att jämföra de betyg 
eleverna fick, vilket ger en annan bild.  
 
Skolverkets totala betygsstatistik för grundskolans årskurs 9 (1999/2000) visar att 
fler flickor än pojkar hade VG (väl godkänd) och MVG (mycket väl godkänd). De 
ämnen där pojkarna hade högre betyg var idrott och hälsa samt modersmål. I 
teknik hade en något större andel pojkar än flickor MVG, men inte VG (Öhrn, 
2002). Enligt Utbildningsdepartementet (2004) har kvinnor på gymnasiet högre 
genomsnittliga slutbetyg på samtliga gymnasieprogram, inklusive de 
specialutformade och IV-programmen, än männen.  
 
Betygsstatistik från Skolverket (2005a och 2005b) för läsåret 2004/2005 visar att 
betygsfördelningen i gymnasiets matematik A är i stort sett lika mellan könen.  I 
matematik B har större andel av kvinnorna högre betyg. Även i C-kursen är det 
något större andel kvinnor än män som har högre betyg. På D-nivå är det 
obetydligt fler män än kvinnor som har MVG, medan det är fler kvinnor än män 
med VG. Det ser ut på följande sätt: 
 

Av figuren framkommer även att andelen elever med MVG har en viss tendens att 
öka ju högre matematikkursen är. I matematik D finns den största andelen elever 
med MVG. I stort sett samtliga elever som läser denna kurs finns på NV-
programmet. 

Prestationsskillnader inom matematikämnet 
Det har även föreslagits att det inom matematikämnet kan finnas områden som är 
lättare för det ena eller andra könet. Wester & Jonsson (1998) har tolkat resultaten 
från TIMSS med fokus på könsskillnader mellan de lösta uppgiftstyperna. Man 

Gymnasiebetyg 2004/2005

0

10

20

30

40

50

Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män

Matematik A Matematik B Matematik C Matematik D

Kurs och kön

An
de

l i
 p

ro
ce

nt

G
VG
MVG

Figur 2. Andel av kvinnor respektive män som i gymnasiets matematikkurser erhållit betyget 
G, VG eller MVG. 
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kan då se vissa könsskillnader i matematikkunskaperna hos gymnasieeleverna. 
Totala antalet flervalsuppgifter som analyserades var 47, fördelade på fem 
innehållskategorier: Ekvationer, Derivata/Integraler, Geometri, Statistik och 
Logik. TIMSS-resultat från 275 kvinnor och 485 män på NT-linjen och NV-
programmens sista årskurser ingick i undersökningen. Analyserna visar att av 
dessa 47 uppgifter kan man se en könsskillnad i 13 uppgifter. Nio av dessa 
klarade kvinnorna bättre: tre i kategorin Ekvationer, tre i Derivata/Integraler, två i 
Geometri och en i Logik. Tre av de fyra uppgifter som männen fick bättre resultat 
på handlade om statistik och den fjärde var en geometriuppgift. Av de nio 
uppgifterna som är i kvinnornas favör är sex rutinuppgifter som kräver 
rutinfärdigheter, två handlar om problemlösning och en kräver grundläggande 
förståelse. Av de fyra uppgifter som gynnar männen handlar två om 
problemlösning, en kräver grundläggande förståelse och en är en rutinuppgift. 
Dessa resultat tyder, enligt rapporten, på att kvinnorna presterade bättre än 
männen på abstrakta uppgifter som innehöll variabler. Ingen statistikuppgift 
gynnade kvinnorna. Wester & Jonsson (1998) påpekar att det är viktigt att komma 
ihåg att 34 av de 47 uppgifterna inte visade på någon skillnad mellan könen. 
Kategorierna Statistik och Logik har mycket få uppgifter, varför det är svårt att 
dra några slutsatser åt något håll. Det verkar inte heller finnas någon skillnad 
mellan könen när det gäller uppgifternas svårighetsgrad. Wester & Jonsson anser 
vidare att det, utifrån denna studie, är svårt att dra några slutsatser som kan antyda 
om en uppgifts struktur (innehåll och svårighetsgrad t ex) kommer att gynna det 
ena eller andra könet. 

Syfte och frågeställningar 
Syftet med undersökningen är att öka kunskapen om betydelsen av olika 
undervisningsmetoder när det gäller att öka intresset och motivationen hos 
framförallt kvinnorna på gymnasiet. Tillvägagångssättet för att uppnå sådan 
kunskap sker här genom att granska om kvinnliga och manliga elever vid en 
gymnasieskola har olika syn på den traditionella matematikundervisningen, om de 
har en vilja att förändra den samt försöka ta reda på om kvinnor och män har olika 
syn på det egna individuella lärandet. Frågeställningarna är följande: 
 

∗ Hur ser de kvinnliga och manliga eleverna på matematikundervisningen? 
 

∗ Vad säger de kvinnliga eleverna om alternativa undervisningsmetoder? 
 

∗ Hur kan jag som lärare öka intresset för matematik hos framförallt de
 kvinnliga eleverna?  
 

∗ Vad har tidigare undersökningar, ur ett könsperspektiv, visat när det gäller 
 elevattityder, synen på inlärning samt alternativa undervisningsmetoder? 
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METOD 
I denna rapport kallas elever i grundskola för flickor och pojkar, medan elever i 
gymnasial utbildning kallas kvinnor och män. Denna åtskillnad görs för att 
tydliggöra vilken åldersgrupp som avses.  
 
För att söka svar på rapportens första - och i viss mån tredje - frågeställning 
utfördes en enkätundersökning bland elever på en gymnasieskola (se bilaga 1). 
Syftet med enkäten var att få en bred bild av om det finns något samband mellan 
elevernas inställning till olika undervisningsmetoder, synen på lärande och deras 
kön. En av de klasser som medverkade i enkätundersökningen delades därefter 
under en matematiklektion in i heterogena grupper som fick arbeta med den 
relativt öppna uppgiften konstruera ett problem som handlar om procent. 
Observation utfördes under arbetets gång. Syftet med denna lektion var främst att 
senare, genom kvalitativa intervjuer, få några kvinnliga elevers åsikter om 
arbetssättet och därigenom söka svar på rapportens andra – och i viss mån tredje – 
frågeställning. En annan avsikt med intervjuerna var att få en fördjupad insikt i 
några av enkätfrågorna. Två av eleverna intervjuades tillsammans och den tredje 
intervjuades enskilt. Även tre kvinnor ur andra klasser intervjuades.  
 
Dessutom utfördes en litteraturstudie av tidigare undersökningar i syfte att få svar 
på den fjärde frågeställningen.  

Urval 
De elever som medverkade i enkätundersökningen gick på linjerna MSP, NV och 
TE. Anledningen till detta urval av elever berodde på att det var dessa elevers 
matematiklärare som var positiva till att låta sina elever medverka i 
enkätundersökningen. Totalt deltog 61 elever, varav de flesta var elever från 
matematikkurs A. 32 av eleverna var kvinnor och 29 var män.  
 
En av de klasser som medverkade i enkätundersökningen valdes ut för att under 
en matematiklektion i grupper konstruera egna problem. Ur klassen valdes 
därefter tre kvinnliga elever ut (här kallade A, B och C). Anledningen till att det 
blev just dessa tre var dels att de hade arbetat i olika grupper, två av dem väl 
fungerande och den tredje mindre lyckad, samt dels för att de upplevdes ha väldigt 
olika attityder till uppdraget. Enligt tidigare erfarenhet under VFU (den 
verksamhetsförlagda delen av gymnasielärarutbildningen) hör dessa tre dessutom 
till de mest ”lättpratade” eleverna i klassen. Även en kvinna (benämnd D) ur en 
annan av de klasser som deltog i enkätundersökningen intervjuades. Övriga två 
intervjuer föll bort p g a tekniska problem. 
 
De tidigare undersökningar som ansågs mest relevanta valdes ut, d v s främst stora 
undersökningar bland äldre elever. Två av dem är GeMa-projektet (Brandell m fl, 
2005) och Jo Boalers (2002) undersökning. 
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Datainsamlingsmetoder 
Några av enkätens frågor är starkt influerade av de enkätfrågor GeMa-projektet 
(Brandell m fl, 2005) använde sig av, andra är självkonstruerade. Den första är en 
öppen fråga medan övriga har fem fasta svarsalternativ. Enkätens syfte var att 
kartlägga och samla in elevernas erfarenheter angående sin egen inlärning samt 
vilka arbetssätt/arbetsmetoder de själva föredrar, för att därefter kunna undersöka 
om kvinnor och män har olika syn på dessa frågor.  
 
Vid undervisningstillfället, där eleverna fick till uppgift att konstruera egna 
problem, observerades klassrumsprocesserna och löpande protokoll fördes. 
Därefter utfördes de kvalitativa intervjuerna där frågeområdena, men inte 
frågorna, var fasta. Intervjuerna med A, B och C fokuserades i hög grad på 
grupparbetet medan intervjun med D mer allmänt berörde undervisningsmetoder 
och den egna synen på inlärning.  

Procedur 
Enkätundersökningen utfördes näst sista skoldagen innan juluppehållet. Jag var 
hela tiden närvarande när eleverna fyllde i enkäterna för att vid behov kunna 
besvara frågor. Jag presenterade mig själv (för de elever jag inte tidigare hade 
träffat) och informerade muntligt om det som även finns att läsa i enkätens 
introducerande text samt att det var frivilligt att delta och att ingen skulle skriva 
sitt namn på enkäten. Inga elever hade några frågor. Samtliga utdelade enkäter 
fylldes i och lämnades in. Eleverna hade gott om tid och verkade ta det hela på 
stort allvar, många satt förvånansvärt länge och funderade. 
 
Huvudsyftet med att låta eleverna i grupp konstruera problem var att ge dem - om 
än begränsad - erfarenhet av sådant arbete i matematik, dels för att observera 
samarbetet i grupperna och dels för att i den efterföljande intervjun kunna få några 
av de kvinnliga elevernas synpunkter. Klassen hade aldrig gjort något liknande i 
matematik tidigare. Däremot har denna klass tidigare erfarenheter av att arbeta i 
grupper under fysiklektioner (främst vid laborationer) vilket har fungerat mycket 
bra. Matematikpasset inleddes med att ordinarie lärare instruerade eleverna: Ni 
ska själva hitta på en lite klurig procentuppgift. Uppgiften tillsammans med sin 
lösning skulle skrivas ner snyggt och prydligt och lämnas in, för att sedan kunna 
kopieras upp och delas ut till hela klassen att arbeta med under repetitionen av 
kursen. Procent var inget nytt för eleverna. De delades av sin lärare in i 
heterogena grupper på två eller tre elever. Under lektionen, som var 45 minuter 
lång, observerades och nedtecknades skeenden mellan eleverna i grupperna. 
Grupperna spreds ut på ett stort område (i olika klassrum och ute i korridorer) 
vilket ledde till att varje grupp endast observerades under några minuter. Fokus 
lades på samarbetsförmåga och engagemang.  
 
Intervjuerna utfördes i stort sett ostört i enskilt rum och spelades in med 
bandspelare för att jag skulle slippa anteckna under intervjun. Nackdelen med 
bandspelaren visade sig vara att ljudupptagningen vid två av intervjuerna var så 
dålig att den fick utgå (inga anteckningar fanns ju). Eleverna A och B intervjuades 



 

 11

tillsammans dagen efter matematiklektionen med grupparbete medan C och D 
intervjuades enskilt vid två andra tillfällen. Eleverna informerades om att det var 
frivilligt att delta samt att de när som helst kunde avbryta sitt deltagande. De fick 
en förfrågan om att godkänna ljudupptagning med kassettbandspelare och löfte 
om att kassettbandet efter bearbetning skulle raderas.  

Databearbetning 
Enkätens inleddes med påståendet Jag lär mig matematik bäst… och en 
uppmaning att avsluta meningen (se bilaga 2). Vid bearbetningen av enkäten 
plockades nyckelord ut och några slogs samman till grupper (ex lärarens 
genomgångar, få hjälp, någon som kan förklara). Dessa jämfördes sedan mellan 
kvinnogruppen och mansgruppen. Även utförligheten i svaren har jämförts.  
 
Övriga enkätsvar delades upp i grupperna Kvinnor och Män och bearbetades på 
två olika sätt i Excel:  

1. Procentuella värden beräknades för de fem olika svarsalternativen och 
diagram konstruerades.  

samt  
2. Svarsalternativen slogs samman till tre grupper (ex alltid/ofta, ibland och 

sällan/aldrig), de procentuella värdena beräknades och diagram skapades. 
De frågor som hade svarsalternativet vet inte (fråga 7, 8, 10, 11, 13 och 14) 
bearbetades även genom att svaren slogs samman i de två grupperna ja/nej och vet 
ej.  
 
Observationsanteckningarna från lektionspasset renskrevs och sammanfattades. 
De inspelade intervjuerna skrevs ut och bearbetades.  
 
Resultaten från de tidigare undersökningarna sammanfattades. 
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RESULTAT 
Resultatet redovisas under sex rubriker, varav de tre första är en granskning av 
tidigare undersökningar och övriga tre är de resultat som framkommit under 
denna undersökning.  
 
För att söka svar på den fjärde frågeställningen har jag i huvudsak valt att titta på 
två stora tidigare gjorda undersökningar. 
 

Attityder: Anser gymnasieelever att matematik är manligt, kvinnligt eller 
könsneutralt? Påverkar detta synsätt kvinnliga elevers intresse av högre 
matematiska studier? För att få svar på frågorna har jag tagit GeMa-projektet 
(Brandell m fl, 2005) till hjälp. 
 
Könsskillnader: Har kvinnor och män olika syn på kunskap? Har de olika 
förutsättningar – medfödda eller miljörelaterade – att lära sig matematik och 
naturvetenskap? Här har flera olika rapporter studerats. 
 
Alternativa undervisningsmetoder: Vad innebär projektbaserad under-
visning? Gynnar det kvinnorna? Jo Boaler (2002) har utfört en stor 
undersökning som här sammanfattas.  

 
De tre följande har till syfte att besvara rapportens tre första frågeställningar och 
presenteras här i den ordning de bearbetades (enkätundersökningen utfördes först 
men bearbetades sist).  
 

Lektionen: Hur fungerade lektionen? Arbetade eleverna? Var de engagerade? 
 
Intervjuerna: Vad säger de intervjuade kvinnorna om lektionen? Hur är deras 
syn på lärande? 
 
Enkätresultaten: Vad anser kvinnor och män om den traditionella matematik-
undervisningen? Vill de ha en förändring? Finns övriga skillnader mellan 
kvinnor och män i synen på matematik? 

Attityder 
GeMaprojektet (Gender and Mathematics) (Brandell m fl, 2005) är en 
enkätbaserad undersökning utförd bland 550 elever från andra året vid de 
naturvetenskapliga och samhällsvetenskapliga programmen hösten 2002. Som ett 
komplement till enkäten intervjuades 24 av eleverna våren 2003. Projektet hade 
som syfte att undersöka om matematik anses vara en manlig, kvinnlig eller 
könsneutral domän samt om kvinnors lägre deltagande i högskolestudier i 
matematik kan ha något samband med den eventuella könsmärkningen. Tidigare 
har ett liknande projekt utförts på grundskolan och vid en jämförelse visade det 
sig att flickor på grundskolan har en könsneutral attityd som de på 
gymnasieskolan förändrar till att se matematiken som manlig.  
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Studiens huvudsakliga fokus ligger på resultat och analyser av elevernas svar på 
en enkät som består av tre delar. Den inleds med några övergripande frågor av 
bakgrundskaraktär (t ex kön). Sedan kommer Andra och matematik, där eleverna 
ska ta ställning till om olika påståenden gäller mer för kvinnor, mer för män eller 
om det inte finns någon könsskillnad. Den sista delen, Jag och matematiken, 
består av påståenden om elevens egna förhållningssätt till matematik och 
matematikstudier. Enkäten avslutas med möjlighet för eleverna att kommentera 
sina svar.  
 
En sammanfattning av GeMa-projektets resultat visar att både män och kvinnor 
anser att matematik är manligt, men männen gör det i större utsträckning än 
kvinnorna. Störst könsmärkning finns hos män på NV-programmet (se Tabell 1 
nedan).  
 
  

 

    Betraktar matematik  Betraktar matematik Ingen könsmärkning    

Program Kön som en kvinnlig domän som en manlig domän av matematiken Totalt 

Kvinnor 12% 44% 44% 124 
NV 

Män 10% 59% 31% 179 

Kvinnor 8% 48% 44% 147 
SP 

Män 27% 37% 37% 104 

      
GeMa-projektet menar att attityden matematiken är en manlig domän inte är 
allmän utan att den är vanligast framförallt bland män som själva valt 
matematikintensiva program. 
 
Nedan listas de tre påståenden som både män och kvinnor anser passa bäst in på 
 
kvinnor: 

∗ Arbetar bra på matematiklektionerna. 
∗ Tycker att de jobbar för lite med matematiken om det går dåligt för dem. 
∗ Tycker att matematik är svårt. 

 
män: 

∗ Tycker om att använda dator för att lösa matematikproblem. 
∗ Tycker att matematik har högre status än andra ämnen.  
∗ Gillar utmanande matematikproblem. 

 
Samtliga påståenden som rör en positiv syn på matematiken har en förskjutning åt 
manshållet, t ex matematikens status, utmanande problem, favoritämne, lätt ämne, 

Tabell 1. Andelen elever som karakteriseras av en uppfattning om matematik som en kvinnlig, 
manlig respektive könsneutral domän, uppdelat på kön och program.  
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intressant. Behovet av matematik i det framtida yrket anses störst för männen. 
Resultaten från frågor som behandlar den negativa synen på matematik (svårt, 
tråkigt, elever som ger upp, kör fast, inte är duktiga, behöver mycket hjälp) är inte 
lika entydiga men när en förskjutning finns sammankopplas alltid problemen med 
kvinnor. Inte heller i intervjuerna tillskrivs kvinnorna de positiva aspekterna av 
matematik mer än män, snarare att kvinnor kan vara lika duktiga som män. 
Kvinnligt ska inte förknippas med matematik. Enligt Carrie Paechter (citerad i 
Brandell m fl, 2005) ligger rötterna till matematikens manliga könsmärkning i 
upplysningstidens dikotomier som manligt/kvinnligt, rationell/irrationell, eller 
logisk/emotionell. 
 
Elever i GeMa-projektet gör kopplingen att matematisk förmåga innebär att man 
är smart och logisk vilket ger status. Samtidigt är logik något som i vår kultur 
varit förenat med manlighet. Män på NV-programmet är de som är mest 
övertygade om att män anser att matematik är det mest statusfyllda ämnet. 
Matematisk kunskap ger makt och matematik blir därigenom ett dominant ämne 
med hög status i skolan. 
 
GeMa-projektet (Brandell m fl, 2005) visar att av de kvinnor på SP och NV som 
anser att matematiken är en kvinnlig domän svarar 35 % att de troligtvis tänker 
läsa matematik på högskola medan 72 % av de män som anser att matematik är en 
manlig domän troligtvis tänker läsa matematik på högskola. Gruppen kvinnor var 
liten, 26 kvinnor, därför bör endast försiktiga tolkningar av resultatet göras 
(gruppen män var 144 st). GeMa-projektets försiktiga slutsats är att detta kan ha 
betydelse för att så få kvinnor väljer matematik på högskolenivå. Den största 
grupp elever som har för avsikt att läsa matematik vid högskola är de män på NV-
programmet som anser att matematik är manligt (84% av en grupp på 106 män). 
Det leder troligtvis till att män som läser matematik vid högskola i stor 
utsträckning har en könsstereotyp föreställning om matematikämnet. Detta ger till 
resultat att kvinnor som läser matematik möter starkare könsstereotypa 
föreställningar om matematiken ju längre de kommer i sina studier. 

Könsskillnader 
Studier visar även att pojkar och flickor har väldigt könsuppdelade 
vardagserfarenheter. Pojkar gör som pappa och flickor gör som mamma. Pojkarna 
får därmed en tidig inblick i teknikens och fysikens värld medan flickorna, enligt 
Staberg (citerad i Larsson & Ohrlander, 2005), har betydligt sämre förkunskaper 
inom dessa områden. I skolan uppmuntras pojkarnas matematiska och 
naturvetenskapliga nyfikenhet. Experiment är vanliga och uppskattas av pojkar 
men inte så mycket av flickor (Larsson & Ohrlander, 2005). Öhrn (2002) menar 
att när flickor läser naturvetenskapliga ämnen vill de att det som studeras ska ha 
en anknytning till den verklighet de lever i: i fysik gärna till människokroppen, i 
kemi till födan. Man önskar att det man studerar ska sammankopplas till en 
helhetsförståelse. Flickor litar mer på läroboken än på experiment (Öhrn 2002). 
Undersökningar som bygger på intervjuer av flickor bakar ofta in matematik i 
teknik och naturvetenskap. Även dessa undersökningar visar att flickor önskar 
sammanhang och en egen relation till ämnet. Studierna ska vara relevanta, 
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användbara och innehålla historik. Etiska sammanhang är viktigt. De 
naturvetenskapliga ämnena uppfattas ofta som opersonliga, kalla och att rätt svar 
krävs (Larsson & Ohrlander, 2005). Öhrn (2002) menar vidare att undervisningen 
därmed ofta passar pojkarna bättre d v s deras intressen, tävlingslust, praktiska 
kunskaper samt att de har en mindre ifrågasättande attityd till 
naturorienteringsämnena. Ämnet behandlas kanske på ett sådant sätt att pojkar 
lättare får ett sammanhang på grund av sina erfarenheter (Öhrn 2002). 
 
Walkerdine (1998) hävdar att matematik i sig inte är manligt utan att ämnet har 
skapat och skapats inom den sociala ordning som säger att det kvinnliga är 
matematikens motsats, irrationellt, icke-kontrollerande, specifikt, emotionellt och 
underordnat. Flickorna har inte problem med matematiken utan med de diskurser 
som säger att kvinnligheten inte passar in. Walkerdine menar att skolan inte ser 
flickornas framgångar, deras flitiga arbete uppskattas inte, utan det är pojkarnas 
lekfullhet som uppmärksammas och uppmuntras. Detta leder till att flickorna 
underordnas och gör dem osäkra. Flickorna arbetar hårt, vilket deras lärare ser 
som brist på verklig förmåga.  
 
Enligt Öhrn (2002) samarbetar flickorna bättre än pojkar och arbetar gärna i små 
grupper. Att diskutera i grupp dämpar kravet att man ska svara rätt och minskar på 
så sätt tävlingsmomentet till förmån för resonerande, vilket Öhrn tror kanske 
skulle gynna flickor. Flickor vill diskutera och utnyttja sin förmåga att skriva, 
gärna om vad de tänkt och gjort.  
 
Även Utbildningsdepartementet tar upp könsskillnaden i rapporten Könsskillnader 
i utbildningsresultat:  
 

Pedagogisk forskning indikerar att flickorna tenderar att vara mer 
kommunikativt kompetenta än pojkar, ha en tydligare social orientering och 
vara bättre på det språkliga området. Ju mer skolan premierar språklig 
förmåga – även i uppgifter som rör matematik och naturvetenskap – desto 
bättre blir flickornas uppmätta prestationer. Av PISA 2000 framgår att 
flickorna i större utsträckning än pojkarna ”lär genom samarbete”, medan 
pojkarna mer ”lär genom konkurrens”. (Utbildningsdepartementet, 2004, 
sid 25) 
 

GeMa-projektet, däremot, visar att det främst är kvinnorna som helst vill arbeta 
på egen hand på matematiklektionerna medan männen i högre grad instämmer i 
påståendet Jag gillar att arbeta tillsammans med andra på matematiklektionerna 
(Brandell m fl, 2005). 

Alternativa undervisningsmetoder 
Jo Boaler (2002) ville undersöka om olika former av undervisning i matematik 
leder till olika sorters kunskap, som skulle kunna få eleverna att tackla en ny och 
ovan situation annorlunda. Det har föreslagits att elever inte kan använda 
skolmatematikens metoder och regler utanför skolan helt enkelt för att de inte 
riktigt har förstått dem. Denna brist på förståelse skulle kunna bero på det sätt 
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matematik lärs ut. Anhängare till processbaserat arbete anser att arbete med 
öppna, förutsättningslösa, praktiska och undersökande uppgifter som kräver av 
eleverna att de fattar egna beslut, väljer metoder och använder sig av sina 
matematiska kunskaper, skulle gagna eleverna på många sätt. Det skulle bl a öka 
både glädjen och förståelsen.  
 
Boaler utförde en treårsstudie på två engelska skolor med olika sätt att bedriva 
matematikundervisning. Under de tre åren följde hon en årskull elever på vardera 
skolan (totalt 300 elever), från när de var 13 år (År 9 i England) tills de var 16 år 
(År 11). Hon observerade 100 lektioner per skola, intervjuade elever och lärare 
samt utförde enkätundersökningar. Elevernas kunskaper testades kontinuerligt i 
olika former av prov och resultaten analyserades. Eleverna på de bägge skolorna 
hade fram tills det att studien påbörjades samma matematiska bakgrund och 
studieresultat. Det fanns heller inga större skillnader i fråga om kön, etnicitet eller 
social klass (vit arbetarklass).  
 
Klassisk undervisning 
I den ena skolan, kallad Amber Hill, bedrev lärarna helklassundervisning de första 
15 – 20 minutrarna av lektionen då de presenterade matematiska tekniker och 
metoder. Därefter fick eleverna arbeta med sina läroböcker. Dessa böcker är 
upplagda så att de förklarar en viss matematisk metod och därefter följer ett antal 
övningar där eleven får övning i att använda metoden. Eleverna arbetade 
ensamma eller med den de satt bredvid. Samtliga arbetspass var upplagda på detta 
sätt under de tre åren, utom tre veckor år 10 och 11 då eleverna fick arbeta med en 
mer öppen uppgift. Eleverna delades då in i åtta olika grupper beroende på deras 
matematiska förmåga, i grupp 1 fanns eleverna med högst kunskapsnivå. 
 
Boaler anser att disciplinen var hög och att eleverna arbetade hårt trots att många 
elever upplevde matematiklektionerna som extremt tråkiga och ointressanta. De 
var passiva, gjorde sin plikt genom att räkna alla övningar och visade ingen 
önskan att fundera på vad de höll på med. Många menade att matematik handlar 
om att memorera mängder av regler, metoder, formler och ekvationer. I lite 
annorlunda uppgifter, eller när de inte innehöll någon vink om rätt regel, visste 
många elever inte vad de skulle göra.  
 
Varken pojkarna eller flickorna på Amber Hill var mer positiva till denna 
traditionella undervisning, de föredrog det mer öppna och diskussionsorienterade 
arbetet. Skillnaden mellan dem var, enligt Boaler, att pojkarna till skillnad från 
flickorna anpassade sig till den traditionella undervisningen. De arbetade snabbt 
för att bli klara medan det gick långsammare för flickorna på grund av deras vilja 
att förstå innehållet. Flickorna ville veta ”hur” och ”varför”, de hade en önskan att 
förstå och ville inte nöja sig med rätt svar, medan pojkarna hade sina mål mer 
relaterade till fart (hinna flest uppgifter på kortast tid) och rätt svar. Detta medför 
för pojkar att matematik handlar om att följa regler och att kunna lära sig utantill. 
Både pojkar och flickor uttryckte en önskan att få arbeta i sin egen takt, men de 
hade helt olika motiveringar: Pojkarna ville kunna tävla med varandra om vem 
som hunnit längst. Flickor ville ha ett lugnare tempo så de kunde förstå ordentligt 
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vad de gjorde innan de gick vidare. Flickors ovilja att anpassa sig och frångå sin 
strävan att förstå leder ofta, enligt Boaler, till att de underpresterar. De är på det 
klara med orsakerna till att de misslyckas i matematik och att det inte har något att 
göra med deras egna brister utan för att de är maktlösa när det gäller att förändra 
skolans pedagogiska traditioner.  
 
Projektbaserad undervisning 
Den andra skolan, kallad Phoenix Park, hade ett helt annat sätt att behandla 
matematiken. Eleverna arbetade med öppna, förutsättningslösa projekt i 
heterogena grupper på samtliga matematiklektioner, ända till januari det sista året 
då de slutade med projektarbete och började öva tentamenstekniker. Eleverna 
uppmuntrades och förväntades ta eget ansvar för sina egna handlingar och att 
tänka oberoende. Detta innebar att eleverna kunde ta sitt arbete med sig till ett 
annat rum om de ville. Lärarna använde sig av en mängd olika metoder, 
lektionerna hade ingen tydlig struktur, det fanns få regler och det rådde en väldigt 
avslappnad atmosfär. I början av projekten gavs eleverna förslag på olika 
utgångspunkter att välja mellan t ex En form har volymen 216, vilken form kan 
den ha? eller Vilken är den största inhägnad som kan byggas med 36 
staketavsnitt?. Eleverna uppmuntrades att utveckla sina egna idéer, formulera och 
utvidga problemen och att använda sin matematik. Tanken var att eleverna skulle 
stöta på ett behov att använda matematik i situationer som var realistiska och 
meningsfulla för dem. Om eleverna behövde matematik de inte kände till lärde 
lärarna dem det. Varje projekt varade i två till tre veckor och i slutet av projektet 
skulle eleverna beskriva sitt arbete och den matematik de använt sig av.  
 
I varje klass fanns några elever som knappt utförde något arbete alls på någon 
lektion, de allra flesta av dessa elever var pojkar. De hade låg motivation och 
betedde sig illa under lektionerna. De önskade mer struktur, någon som sa åt dem 
vad de skulle göra. Elevernas lärare ansåg att pojkarna hade problem med 
arbetssättet p g a att de var mindre villiga att själva ta ansvar över sitt egna lärande 
än flickorna. Boaler menar att detta nog kan stämma eftersom några av pojkarna 
blev mer positiva till arbetssättet efter hand. Hon drar slutsatsen att dessa pojkar 
behövde längre tid att anpassa sig och att det även är en mognadsfråga att kunna 
ta ansvar över sitt eget lärande.  
 
Elevernas syn på matematiken 
Eleverna på Phoenix Park beskriver en matematiklektion i en mening med orden 
högljudd (32 %), en god atmosfär (17 %) och intressant (15 %). De ord eleverna 
på Amber Hill använder är svårt (40 %), något som har med läraren att göra (36 
%) och tråkigt (28 %). På frågan vad som är viktigast, att komma ihåg eller att 
tänka, svarar 35 % av eleverna på Phoenix Park att komma ihåg är viktigast 
jämfört med 64 % av Amber Hills elever. En femtedel av eleverna på Phoenix 
Park tyckte inte om de öppna sätten att ta itu med arbetet eller den frihet de fick. 
De flesta av dessa elever var pojkar. I enkäter från År 9, 10 och 11 i de bägge 
årskullarna var pojkarna alltid betydligt mer positiva och självsäkrare än flickorna 
på Amber Hill, men det var aldrig några större skillnader mellan flickor och 
pojkar på Phoenix Park. Några exempel: 
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Tycker om matematik alltid eller oftast (År 9): 
∗ Amber Hill: 37 % av flickorna, 51 % av pojkarna  
∗ Phoenix Park: 63 % av flickorna, 45 % av pojkarna  

 
Är du bra, ok eller dålig i den matematik du gör i skolan? Bra, svarar 

∗ Amber Hill: 6 % av flickorna, 32 % av pojkarna  
∗ Phoenix Park: 23 % av flickorna, 22 % av pojkarna 

 
Ett GCSE-prov består av korta och ganska traditionella frågor (görs År 11). 
Godkänt i detta test, som utförs År 11, är A – G. A är bäst, för fortsatta studier 
krävs ofta minst C. 
Andel som fick A, B eller C: 

∗ Amber Hill: 9 % av flickorna, 20 % av pojkarna 
∗ Phoenix Park: 15 % av flickorna, 13 % av pojkarna 

Andelen elever på Phoenix Park som fick godkänt på provet var högre än det 
nationella genomsnittet trots gruppens begynnelsekunskaper och trots att eleverna 
inte hade stött på alla de områden i matematiken som bedömdes på provet.  
 
Slutsats 
Boaler drar slutsatsen att det inte är matematiken i sig som är problemet för 
flickor. Problemet ligger i hur skolmatematiken ofta konstrueras. Hon anser att det 
är dags att börja lyssna på flickorna och deras vilja att förstå matematiken (Boaler, 
1998).  
 
Räcker det då att låta elever arbeta i grupper? Enligt en studie med avsikt att 
undersöka vägar till matematisk förståelse i universitetsutbildning som syftar till 
att utjämna könsskillnader (Wistedt m fl, 1996), utförd bland sex studerande-
grupper på universiteten i Stockholm och Göteborg, anser författarna till 
rapporten sig se att elevgrupperna bör vara heterogena. Det gäller att det finns 
tillräcklig variation i erfarenheter och tänkande. Men det räcker inte bara med att 
låta eleverna arbeta i grupper. Kollektiva och elevaktiva arbetsformer kan inte 
ersätta lärarledd undervisning (Wistedt m fl, 1996). Det räcker inte heller med att 
under en kortare period variera arbetssätten för att ändra flickors attityd till 
matematiken, visar ett examensarbete med frågeställningen Kan flickors intresse 
för matematik öka genom att man varierar arbetssätt och arbetsformer? (Nyström 
& Ryytty, 2002). Undersökningen fick till slutsats att svaret på denna fråga är 
Nej! Fjorton flickor i en åttondeklass, vana vid traditionell undervisning, blev före 
och efter en fyraveckorsperiod med andra arbetsformer och arbetssätt intervjuade 
och fick svara på en enkät. Eleverna fick även föra dagboksanteckningar om vad 
de tyckte om varje lektion. Undersökningen genomfördes under avsnittet Bråk. 
Arbete i matematikboken varvades med spel och olika arbetsblad från annan 
matematiklitteratur som eleverna fick arbeta med diskussionsinriktat parvis. 
Eleverna valde själva när de ville spela spel. Vid några av lektionspassen hölls en 
inledande genomgång. Ambitionen var från början att boken skulle frångås i så 
stor utsträckning som möjligt. Men eleverna uppfattades som störda och stressade 
av att inte få använda boken och de tröttnade snabbt på de andra 
arbetsuppgifterna. Flera av flickorna uppgav att de lärde sig mindre av att arbeta i 
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grupp. Författarna tycker sig inte se någon attitydförändring till matematik hos 
dessa flickor. En anledning till detta, enligt Nyström & Ryytty (2002), kan vara att 
undersökningsperioden var för kort. Dessa flickor har alltid tidigare i första hand 
arbetat med en matematikbok. Det kan ta tid att ställa om sig till ett annat sätt att 
arbeta på.  
 
En amerikansk studie från 1985 (Fennema, 1990) jämförde två klasser med 
femton elever, varav ungefär lika många flickor och pojkar, i varje klass. De två 
lärarna hade väldigt lika synsätt på lärandet, var aktiva, presenterade nytt material 
på ett tydligt sätt och hade höga förväntningar på sina elever. Trots att dessa 
klasser var så lika på många sätt fanns det ändå en skillnad i elevernas 
prestationer. Pojkarna i de bägge klasserna ökade sina färdigheter i samma takt, 
medan flickorna i den ena klassen presterade betydligt bättre än flickorna i den 
andra klassen. Enligt Fennema fanns en framträdande skillnad: den mängd hjälp 
eleverna fick av sin lärare. Lärare A uppmuntrade aldrig sina elever att ställa 
frågor eller gick runt i klassrummet och erbjöd sin hjälp. Om en elev hade missat 
någon lektion fick eleven själv ta kontakt med läraren angående vad han/hon 
missat. 10 minuter per dag var lärare A tillgänglig för att hjälpa eleverna och 11 
gånger per dag fick någon elev hjälp i klass A. Lärare B uppmuntrade sina elever 
att ställa frågor och gick runt i klassrummet, beredd att hjälpa till. I klass B fick 
eleverna hjälp 40 gånger per dag. Lärare B hade avsatt 18 minuter per dag för 
elevernas egna arbete och frågor.  
 
Det var klass A som hade de högpresterande flickorna. En förklaring som föreslås 
till detta är att elever som får för mycket hjälp kanske inte försöker tänka själva 
utan blir beroende av andras hjälp för att lösa problem. Den vanligaste frågan i 
klass B var ”Är det här rätt?” Författaren undrar om lärare kanske har gett pojkar 
möjlighet att bli självständiga samtidigt som de omedvetet inte gett flickor den 
möjligheten (Fennema, 1990). Lärare kan medvetet undvika att ge alltför 
uttömmande svar på elevers frågor, men även lärarens – ofta omedvetna – 
attitydskillnader gentemot duktiga/svaga elever och flickor/pojkar har stor 
betydelse: Elever har mindre än en sekund, i genomsnitt 0,8 sekunder, på sig att 
besvara en fråga som läraren ställer. Efter denna väntetid svarar läraren själv, 
ställer en annan fråga eller byter ämne. Men skillnader finns: högpresterande 
elever fick nästan två sekunder. Pojkar fick längre väntetid än flickor. När lärare 
tränades i att vänta tre sekunder (minst) förändrades elevernas beteenden. De 
svarade oftare, gav längre och mer spekulativa svar samt ställde fler egna frågor 
(Fennema 1990). 

Lektionen 
Här presenteras ett sammandrag av anteckningarna från det observerade 
lektionspasset då eleverna fick i uppdrag att i grupper själva konstruera en ”lite 
klurig” matematikuppgift. 
 
Elevernas spontana reaktioner på sin uppgift efter att ha delats in i grupper var 
starkt varierade. En kvinnlig elev blev väldigt irriterad: Nä, jag tänker inte… 
(avslutar inte meningen) Vi tar en från boken. De flesta verkade något osäkra, 
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detta var något helt nytt, medan andra med stor entusiasm tog itu med uppgiften: 
Vi gör en riktigt klurig. Jag gör uppgiften så får du göra facit (skratt)! Får man 
ha bråk och sånt? Eleverna samlades i de sju grupper läraren delat in dem i, två 
elever i en grupp och tre i övriga. Intrycket under de få minuter varje grupp 
observerades var att samtliga grupper arbetade med att hitta på en uppgift, med 
varierande entusiasm, och de flesta elever i samtliga grupper var engagerade. I tre 
av grupperna fanns dock en elev som i varierande grad verkade ha hamnat utanför 
diskussionen. Här kunde inga könsmönster urskönjas. Från några av grupperna 
hördes högljudda diskussioner med skratt samt många spontana och fantasirika 
idéer till en historia. En av grupperna satt vid en dator och när jag närmade mig 
hävdade eleverna att de tittade på gamla prov för att få inspiration. Men vi fuskar 
inte – vi skriver inte av. Några grupper insåg när de skulle göra lösningen till sin 
uppgift att den var alldeles för svår och fick börja om. I slutet av lektionen 
samlades alla och uppgifterna med tillhörande svar lämnades in. Dessa uppgifter 
har väldigt varierande svårighetsgrader. Många elever verkade positiva till arbetet, 
men inte alla. En kvinnlig elev (i intervjun nedan kallad C) sa: När får vi jobba 
vanlig matte då? Vi kommer ju bara att hamna efter!  

Intervjuerna 
De intervjuade kvinnorna A och B menar att genomgångarna är alldeles för långa. 
De anser att det är viktigt att hinna räkna i boken, att man lär sig bäst av det. De 
brukar även läsa i boken, men en av dem säger att ibland när man läser i boken så 
förstår man verkligen inte men sen när [läraren] förklarar så förstår man och då 
undrar man varför de skriver sådär onödigt, det känns som att de drar på som 
värsta…. På frågan om vad de tyckte om att i grupper själva få konstruera en 
uppgift är A odelat positiv och pekar på fördelarna med att få diskutera och få 
höra andras syn på problemet vilket leder till att man lär sig mer. Den andra 
kvinnan, B, har fått andra erfarenheter: Det beror på vilken grupp man hamnar i. 
Jag hamnade i en grupp där det bara var jag som… Alltså det var jag som gjorde 
hela uppgiften. De andra satt där hmmm. Vi kommer då in på gruppindelning: 
 

Helena: Ska alla vara ungefär lika duktiga i gruppen, då? 
 
B: Jag tycker de ska vara ganska nära, alltså inte kanske MVG och G 
minus. Annars blir det så stor skillnad, det blir att bara MVG jobbar och G 
sitter som jaha ja så att det kan vara jobbigt om man känner att man är lite 
bättre och så sitter den andra där bara helt trög. 
 
A: Och då förstår ju inte den andra som… Då kanske inte den vågar riktigt 
fråga för den känner sig kanske lite sämre då än alla andra som sitter och 
förstår allting. 
 
B: Ja, det kan ju bli fel det också. 
 
Helena: Men är det inte en risk då om det är en grupp där ingen förstår, då 
kanske man inte kommer någonstans? 
 



 

 21

B: Jo, men man kan ha VG och G i samma grupp kanske. Bara det inte blir 
för stora skillnader i gruppen.  
 
A: Men sen är det ju så att vissa personer i gruppen kanske sitter helt tyst, 
fastän de har jättemycket att ge så sitter de där och är helt tyst. 

 
I övrigt ser inte dessa två kvinnor några nackdelar med arbetsformen utan de 
kommer snabbt in på fördelarna igen. Det är roligt att göra något annat än att 
räkna i boken som man blir så less på ibland. Det är skönt att få prata av sig, att 
prata matte kring en uppgift istället för bara ”vad ska du göra imorgon”.  
 

Helena: Igår fick ni hitta på en egen uppgift. Ett annat sätt är ju att ni får 
svårare problem att lösa tillsammans i grupper. Tror ni det är effektivare än 
att räkna i boken? 
 
A: Ibland. 
 
B: Ja, det kan ju vara bra, för då får man ju se från andra vinklar.  
 
A: Ibland när man gör ett tal så förstår man lite halvt och om man sen får 
diskutera så kommer en sån här ”aha-grej” upp: ”Jaha, är det så?” och då 
sitter det bra fast sen i skallen. 

 
Som gruppuppgifter föreslår kvinnorna spontant svårare uppgifter - typ C-tal. De 
kommer sedan fram till att det bästa vore om eleverna delades in i homogena 
grupper och att de sedan får ett papper med flera uppgifter med olika 
svårighetsgrader. Varje grupp kan sedan själva välja vilken uppgift den vill lösa. 
Man kan då – om man inte är så bra på matte – börja med en lättare uppgift, typ 
B, och sen välja att göra en svårare. Kvinna C, däremot, är inte speciellt 
intresserad av att samarbeta i grupper med att lösa svårare problem, hon anser att 
hon lär sig bättre av att arbeta själv och vill inte ha fler grupparbeten i 
matematiken. Ändå verkar hon väldigt positiv när det gäller lektionen då eleverna 
skulle konstruera egna problem. Det var roligt. C påpekar ett flertal gånger att det 
var väldigt roligt just att konstruera ett problem som de andra sedan ska lösa. Det 
var även mer lärorikt än att jobba i boken eftersom de ändå läste i boken vid 
tillfället. C var nöjd med gruppindelningen, fast i början ville ingen bestämma så 
till slut tog hon tag i det. Gruppen kom sedan gemensamt fram till vilken 
svårighetsgrad de skulle ha på sin uppgift – den skulle ju vara lite klurig.  
 
Boken är bra på att förklara, anser C. I matematik är det viktigt att förstå, men det 
är även viktigt att kunna lära sig de viktigaste formlerna utantill. Genomgångar är 
bra och trots att C sällan är i fas med lärarens planering (hon ligger oftast efter) 
lyssnar hon ändå för man kommer ju dit sen. Även kvinna D anser att den vanliga 
undervisningsmetoden i matematik är ganska bra. Hon är positiv till genomgångar 
och att man sedan får läsa själv och räkna i boken. Genomgångar hjälper en att 
förstå bättre, men det går ganska bra att läsa in matematiken själv också. D är 
positiv till diagnoser – så man ser om man hänger med – och prov – i matematik 
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finns det inget annat sätt att kolla det på (hur mycket eleverna lärt sig). Att prata 
matematik känns däremot obekvämt. D är väldigt tveksam till muntliga prov i 
matematik. Hon säger att jag har svårt att förklara matten, det är jättesvårt. Jag 
tänker på något konstigt sätt, det är svårt att få… få ut det. Både C och D jobbar 
ensamma med matematiken, både i skolan och hemma. Anledningen till att D 
helst arbetar själv beror till viss del på att hon inte vill prata matematik eftersom 
hon har så svårt att få ut det i ord. D har aldrig varit med om någon form av 
grupparbeten i matematik.  
 
C säger sig vara positiv till att laborera i matematik, dels för variationens skull, 
men hon tror även att hon skulle få en ökad förståelse. Laborationer i matematiken 
har D aldrig varit med om. Men hon tycker inte att det verkar vara något för 
henne. Däremot är hon positiv till att arbeta mer praktiskt i andra ämnen. När vi 
pratar mer allmänt om laborationer säger D att det är roligt men att man ofta inte 
lär sig så mycket på dem. Hon anser att läraren ofta ger alltför tydliga direktiv om 
vad som ska göras, t ex nu tar ni det där och så väger ni den och sen delar ni det 
med det. Hon säger: 
 

Det är bättre om man får lista ut det själv. Om man behöver hjälp kan man 
ju fråga om hjälp. Kan man så behöver ju inte ha nån hjälp. Dumt att göra 
det lätt från början, bättre att man får försöka själv först. Annars blir det 
ingen utmaning. 

 
När vi diskuterade studieteknik i matematik visade det sig att kvinnorna A, B och 
D har en bestämd strategi. De är väl medvetna om hur de bör göra och hur de gör. 
Kvinna A säger: Jag har ganska lätt för matte. Mitt stora problem är datorn. Jag 
sitter där med böckerna. Och så ser jag den – datorn! Jag bara måste gå in och 
så fastnar jag!  I övrigt hävdar A och B att det bästa är att jobba med matten en 
timme varje dag, vilket de ofta gör också: den ena direkt efter skolan så hon är 
ledig sedan och den andra efter att ha suttit fast med datorn ett tag. Däremot 
jobbar de aldrig med matten kvällen före ett prov. För det som inte sitter då 
kommer ändå inte att fastna. Då är det är bättre att vila, anser de. Inte heller D 
jobbar med matematiken kvällen innan ett prov. Hon prioriterar matematiken för 
att den är viktig och rolig. D har stor självinsikt och vet vad hon är duktig på och 
vad hon är mindre bra på: Om jag kan det då pluggar jag ju ingenting, då är det 
ju onödigt. Om det är svårt så lägger jag ner mer tid. Det är ju så olika. Hon 
hoppar över sådant i boken som hon anser vara alldeles för lätt, vilket gör att hon 
oftast hinner räkna det som var tänkt under lektionstid.  

Enkätresultaten 
Enkätresultaten delas in i fem delar som berör elevernas syn på den klassiska 
matematikundervisningen, alternativa undervisningsmetoder, samarbete, tempo 
och förståelse samt hur man bäst lär sig matematik.  

Om den klassiska matematikundervisningens innehåll 
Enligt egna erfarenheter under skolgång samt vid auskultationer har matematik-
undervisning på gymnasienivå oftast följande förlopp: Läraren har gemensam 
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genomgång av nya tekniker och procedurer inom ett specifikt avsnitt. Därefter 
arbetar eleverna (individuellt eller med bänkgranne) med motsvarande avsnitt i 
läroboken, de läser och löser uppgifter medan läraren går runt och hjälper 
eleverna med de problem som dyker upp. Enkätsvaren visar att de flesta elever, 
nio av tio kvinnor och åtta av tio män, anser att de lär sig av att lyssna på lärarens 
genomgångar. Av de som är mest positiva till lärargenomgångar är dock de flesta 
män.  
 
Under lärarens genomgångar antecknar hälften av kvinnorna alltid eller ofta, 
jämfört med 17 % av männen. Ingen av de tillfrågade männen antecknar alltid. 

På frågan Jag lär mig matematik bäst…, där eleverna får skriva fritt, nämner 22 % 
av kvinnorna genomgångar. Motsvarande siffra för männen är 7 %. En fjärdedel 
av kvinnorna uppger själva att de lär sig bäst när de får hjälp och när någon 
förklarar medan 14 % av männen uttrycker en sådan åsikt. 
 
En stor majoritet av eleverna, något fler män än kvinnor, anser att de lär sig av att 
läsa i läroboken – de svarar ja eller ja, absolut - och en ännu större majoritet, 
något fler kvinnor än män, tycker att göra uppgifter i läroboken är ett bra sätt att 
lära sig matematik. Hela 94 % av kvinnorna svarade ja eller ja, absolut. Ingen 
elev var negativ till att göra uppgifter i läroboken och ingen av männen var 
negativ till att läsa i läroboken.  
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Figur 3. Andel kvinnor och män som anser att de lär sig av att lyssna på lärarens 
genomgångar samt andel kvinnor och män som antecknar under genomgångarna. 
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Om alternativa undervisningsmetoder 
Män är något mer positiva än kvinnor till att göra laborationer i matematik. De är 
även mer intresserade av att använda datorer i matematik.  

En majoritet av kvinnorna vet inte om de tycker det är roligt att ha 
matematiktävlingar. Av de kvinnor som tar ställning är lika många positiva som 
negativa. Av de män som tagit ställning är dubbelt så många negativa till 
matematiktävlingar, jämfört med positiva. 
 

Jag lär mig av att läsa i läroboken

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

ja,
absolut

ja vet inte nej nej,
absolut

inte

Svarsalternativ

A
nd

el

Kvinnor
M än

Att göra uppgifter i läroboken är ett bra 
sätt att lära sig matematik

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

ja,
absolut

ja vet inte nej nej,
absolut

inte

Svarsalternativ

A
nd

el

Kvinnor
M än

Figur 4. Kvinnornas och männens åsikter angående läroboken i matematik. 
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Figur 5. Kvinnornas och männens intresse av att utföra laborationer samt att använda datorer 
i matematik. 
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Om samarbete 
Sammantaget är kvinnor de som är mest positiva till att ensamma lösa utmanande 
matematikproblem (53 % av dem jämfört med 45 % av männen), men det är flest 
män som visade störst entusiasm för detta förslag – de svarade ja, absolut. Många 
män vet dock inte hur de ska ställa sig i denna fråga. Det är även kvinnorna som 
är mest positiva till att samarbeta i små grupper med att diskutera och lösa 
problem. 84 % av kvinnorna svarade ofta eller ibland, motsvarande siffra för 
männen var 79 %. Ingen elev svarade alltid.  

 
Under matematiklektionerna samarbetar de flesta kvinnor ibland, medan männen 
har en jämnare spridning på svarsalternativen. Ingen av kvinnorna, men 10 % av 
männen, arbetar alltid tillsammans med någon under matematiklektionerna. När 
elever arbetar hemma är det ingen som gör det tillsammans med någon ofta eller 
alltid, men kvinnor samarbetar hemma oftare än männen. 

Jag arbetar tillsammans med någon 
under matematiklektionerna
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Figur 7. Jämförelse mellan frivilligt samarbete under lektionstid och i hemmet bland män och 
kvinnor.
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Figur 6. Jämförelse mellan intresse hos kvinnor och män av att arbeta ensam och att arbeta i 
grupp i matematik. 
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Ungefär hälften av alla elever (något färre män) uppger att de lär sig av att 
förklara matematik för andra. 

Om tempo och förståelse 
De flesta män anser att kursens tempo är lagom och de flesta kvinnor anser att det 
är lite för högt. Under kommentarer skrev en kvinnlig elev: Jag tycker att man ska 
räkna sakta för då förstår man bättre och det fastnar bättre i minnet!. Hon ansåg 
att tempot har varit alldeles för högt.  

Kopplingen tempo och förståelse finns bland något fler kvinnor än män enligt 
enkätens första fråga. Kvinnor vill jobba med uppgifterna i ett lugnt tempo, arbeta 
mycket och tänka igenom, ha många uppgifter av samma sak, repetera mycket 
samt ha lugn och ro.  
 
Även svaren på frågan med fasta svarsalternativ angående om det är viktigast att 
kunna lära sig utantill eller att förstå i matematik, visar på en attitydskillnad 
mellan könen. De flesta elever svarar att förståelsen är absolut viktigast, hos 
kvinnorna var det drygt hälften som valde detta alternativ. Hos männen var siffran 
38 %. Sammanslaget ansåg hela 94 % av kvinnorna att förståelsen är viktigare än 
att kunna lära sig utantill eller att förståelsen är absolut viktigast. En man av tre 
ansåg att förståelse och förmåga att kunna lära sig utantill är lika viktigt.  
 
Av de elever som anser att tempot är lagom är det 33 % som tycker att förstå är 
det absolut viktigaste medan 55 % av de elever som anser att tempot är för högt är 
av den åsikten. Ingen könsskillnad kan här märkas. 

Jag anser att tempot i den här matematikkursen är...
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Figur 8. Fördelningen av kvinnornas och männens svar på frågan Jag anser att tempot i den 
här matematikkursen är… 
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Om hur man bäst lär sig matematik 
När elever själva ska beskriva hur de bäst lär sig matematik finns en skillnad 
mellan könen. Män använde mer allmänna begrepp, som t ex i skolan och på 
lektionerna. Detta förekommer hos 24 % av männens svar och endast i 3 % av 
kvinnornas svar. Hos kvinnorna förekommer orden lugn och/eller tyst i 22 % av 
kvinnornas och i 10 % av männens svar. Samtidigt är det 13 % av kvinnorna som 
gärna lyssnar på musik när de räknar. Ingen av männen har uttryckt en sådan vilja. 
22 % av kvinnorna använde även begrepp som relaterar till dem själva: när jag 
förstår, får tänka igenom, får försöka själv, sätta mig in i problemet, är 
koncentrerad. En av männen använde något av dessa begrepp. En av de män som 
inte svarat på frågan skrev under kommentarer: när jag lär mig matte bäst kan jag 
inte svara på eftersom jag inte vet.  
 
Kvinnor använde i genomsnitt 8,6 ord var för att besvara den första frågan medan 
männen använde 5,5 ord. Skillnaden i mängd och innehåll kan kanske förklaras 
med att kvinnor skulle kunna vara bättre på att uttrycka sig i skrift. Övriga svar på 
enkätfrågorna visar dock att på sex av de sju frågor som har svarsalternativet vet 
inte var det flest män som valde detta alternativ. Det männen är mest osäkra på är 
om de lär sig av att förklara för andra. Lika många kvinnor är osäkra på om de 
tycker det är roligt med matematiktävlingar vilket är den enda fråga där kvinnorna 
är mer osäkra än männen – har aldrig haft det, kommenterar en kvinna. Detta är 
troligtvis det påståendet av de sju listade som de flesta elever inte har någon 
erfarenhet av. 

I matematik tycker jag...
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Figur 9. Kvinnors och mäns syn på förståelse och förmåga att kunna lära sig saker utantill i 
matematik. 
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Analys 
Tidigare undersökningar med avseende på könsskillnader indikerar att flickor 
önskar en egen relation till ämnet, sammanhang, helhetsförståelse o s v. Historiskt 
har kvinnor ansetts vara mer känslosamma än männen. I några undersökningar 
framkommer att flickor samarbetar bättre och tycker om att diskutera. Även 
Boalers undersökning visar på att främst flickorna gynnas av arbetsformer där 
samarbete ingår. Sammanfattningsvis tyder även resultaten i denna undersökning 
på att en klar majoritet av eleverna (flest kvinnor) ibland vill arbeta i smågrupper 
med problem men många elever, även här flest kvinnor, ibland även vill lösa 
utmanande matematikproblem ensamma. Även en av GeMa-projektetets slutsatser 
är att det främst är kvinnor som vill arbeta ensamma på matematiklektionerna. 
Här får man ha i åtanke att deltagarna i GeMa-projektet och i denna undersökning 
är gymnasieelever, samt att endast ett fåtal gymnasieprogram finns 
representerade, medan övriga undersökningar berör elever i grundskolan.  
 
Enligt tidigare forskning (bl a Boalers) är heterogena gruppindelningar det bästa. 
Vid den här undersökningens intervjuer framkom dock att de intervjuade 
kvinnorna uttrycker en vilja att arbeta i grupper där det inte är för stora skillnader 
kunskapsmässigt. Sådana skillnader kan leda till irritation över att den duktigaste 
får göra allt och någon sitter där bara helt trög. I övrigt är eleverna positiva till att 
ha grupparbeten ibland och anser att det kan vara bra att få höra någon annans syn 
på problemen. 
 
Den tidiga bilden av flickor och pojkar i skolan kan jämföras med de attityder 
gymnasieelever har angående matematikämnet. Mannen ansågs förstå helheter, 
vara självständig, förstå abstraktioner med mera, medan kvinnan var mer 
känslosam och mer konkret tänkande. GeMa-projektets resultat tyder på att många 
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Figur 10. Andelen kvinnor och män som valde alternativet vet inte på enkätens frågor. 
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av dessa föreställningar fortfarande kan märkas i elevernas syn på förhållandet 
manligt/kvinnligt och matematik. Pojkar lär genom konkurrens, enligt 
Utbildningsdepartementet. I männens läroverk rådde konkurrens och stark 
prestationsinriktning. Hälften av männen i den här enkätundersökningen tycker 
inte det är roligt med matematiktävlingar. Här är även männen positiva till 
samarbete ibland eller ofta, även om kvinnorna är det i något högre utsträckning.  
 
Generellt väljer män alternativet vet inte i större utsträckning än kvinnorna. Trots 
att t ex 8 män av 10 uppger att de någon gång arbetar tillsammans med någon 
under lektionerna vet många av dem inte om de lär sig av att förklara för andra. 
Kvinnor tar ställning i enkätens frågor oftare och förklarar sin inlärning 
utförligare än männen. Detta kan möjligtvis tyda på en större insikt när det gäller 
inlärning vilket även eventuellt kan sammankopplas med, enligt Boaler, flickors 
önskan att förstå det de ska lära sig. Flickor har väldigt svårt att anpassa sig till ett 
högt tempo. Även enkätsvaren här visar att kvinnor önskar sig ett lugnare tempo, 
de vill arbeta i lugn och ro och de värdesätter förståelsen mer än vad männen gör. 
Boaler anser att det är dags att börja lyssna på flickorna och deras önskan att 
förstå matematiken. Att kvinnor enligt tidigare undersökningar gärna skriver 
bekräftas här av enkätresultatet som visar att kvinnorna i hög grad antecknar när 
läraren har genomgångar.  
 
Den amerikanska studien visar att främst kvinnor kan tjäna på att inte läraren är 
allt för snabb på att komma till undsättning när problem dyker upp. De blir då mer 
självständiga och oberoende och lär sig därigenom att tänka själva. Även i 
intervjun med D framkommer en önskan att få tänka själv. Laborations-
instruktioner i andra ämnen är alldeles för tydliga, det är bättre om man får lista 
ut det själv (vad som ska göras). Att lista ut saker själv är vad den, främst bland 
flickor så omtyckta, projektbaserade undervisningen som Boaler beskrivit handlar 
om. Även den kluriga uppgift eleverna i den här undersökningen skulle konstruera 
innebar att hitta på och ta reda på saker själv. Den uppgiften verkade vara 
uppskattad av de flesta, inte minst för att eleverna senare ska lösa varandras 
uppgifter. 
 
Sammanfattningsvis tyder resultaten i denna undersökning på att elever vid 
gymnasieskolan är nöjda med den matematikundervisning som bedrivs. Mest 
nöjda är kvinnorna. Kvinnorna är även de som antecknar mest vid lärarens 
genomgångar. Samtidigt som eleverna överlag är nöjda är de även positiva till 
vissa förändringar i form av fler problem att lösa själva och i grupper. Däremot är 
varken kvinnor eller män speciellt intresserade av att göra laborationer eller att 
använda datorer (till skillnad från männen i GeMa-projektet), åtminstone inte 
alltför ofta.  
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DISKUSSION 
Denna undersökning verkar tyda på att eleverna har en ganska positiv syn på 
matematiken. Det är dock viktigt att ha i åtanke att de elever som deltog samtliga 
har valt att läsa ett studieförberedande program med mycket matematik och 
möjligtvis hade resultaten sett annorlunda ut om även elever från de mer 
yrkesinriktade programmen hade deltagit. Detta är dessutom en relativt liten 
undersökning (två av intervjuerna föll dessutom bort ”i onödan” p g a dålig 
ljudupptagning) och man bör därför inte dra några alltför säkra slutsatser utifrån 
resultaten. Kanske hade resultaten även blivit annorlunda om fler äldre elever, 
som vant sig mer vid gymnasiet, hade deltagit.   
 
Skolverkets statistik kan tolkas som att den stödjer lärarnas ”känsla” i viss mån: 
Den visar att könsfördelningen bland elever som t ex läser matematik B på de 
olika programmen är starkt varierande och kan ha till bakgrund att det inte är 
matematiken i sig som är avskräckande på vissa av gymnasiets program, utan det 
är vad programmet i övrigt har att erbjuda.  
 
Den här undersökningen tyder på att det är kvinnorna som är mest positiva till den 
nu rådande undervisningen medan männen är något mer intresserade av att 
förändra den. Samtidigt finns ett stort intresse för grupparbeten, inte minst hos 
dem som normalt arbetar ensamma. Kanske skulle det spontana samarbetet på 
lektionerna öka om elevernas erfarenhet av samarbete och kunskaper i att uttrycka 
sig matematiskt ökade. De intervjuade kvinnorna A och B är väldigt positiva till 
samarbete medan D gärna arbetar ensam. Men det gäller att ha i åtanke att D 
aldrig har provat något arbetssätt som medför samarbete och diskussioner i 
matematik. Även A och B har väldigt lite erfarenhet av detta, de har provat en 
enda gång. Med tanke på svårigheten för D att uttrycka matematik i ord skulle 
kanske hon bli en av de elever som A beskriver: som sitter helt tyst fast de har 
jättemycket att ge. Förhoppningsvis skulle detta vara en övergående fas. Om D 
fick öva upp sin verbala matematiska förmåga skulle problemet antagligen 
försvinna. 
 
Sammantaget verkar eleverna, främst kvinnorna, positiva till att arbeta med 
”kluriga saker”, t ex att själva få konstruera något och presentera det för någon 
annan, ensamma eller tillsammans i grupper. Kanske skulle även laborationer i 
matematik kunna fungera om uppgiften är öppen och klurig. Intressant är även att 
kvinnorna själva i intervjuerna uppgav att de vill kunna välja svårighetsgrad. 
Enligt enkätsvaren verkar även många av männen vara positiva till någon form av 
grupparbeten ibland. Samtidigt är det viktigt att eleverna inte känner att de 
kommer att hamna efter med räknandet i läroboken, utan att man gör andra saker i 
stället för att arbeta i läroboken. 
 
Jag anser att denna enkätundersökning visar att kvinnor har större självinsikt när 
det gäller det individuella lärandet. De uttrycker oftare en åsikt på enkätens fasta 
svarsalternativ samt förklarar med egna ord mer detaljerat än männen hur de bäst 
lär sig matematik. Även under intervjuerna uppfattas de intervjuade kvinnornas 
syn på det egna lärandet som klart och tydligt. De verkar ha stor insikt i hur de ska 
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lägga upp sina matematikstudier på effektivast möjliga sätt och de är väl 
medvetna om den egna matematiska förmågan. Detta kan i och för sig medföra att 
kvinnorna kan vara mer motsträviga till att använda nya metoder om de inte 
genast märker att dessa metoder ger resultat. Tidigare studier har antytt att det 
krävs en viss ”startsträcka” innan elever accepterar alternativa undervisnings-
metoder.  
 
När får vi jobba vanlig matte då? Vi kommer ju bara att hamna efter! 
Kommentaren fälldes av C i slutet av lektionen med grupparbete. Jag upplevde 
det då som ett uttryck för irritation och stress och var därför angelägen att få höra 
hennes synpunkter. Under intervjun gav C tvärtom en ganska positiv bild av hur 
hon hade uppfattat lektionen. Om det berodde på att hon fått en viss distans till 
den eller om hon antog att det var det jag ville höra är svårt att säga. C är den av 
de fyra intervjuade som verkar mest positiv till matematiklaborationer. 
 
Jag tror den tidiga synen på eleven fortfarande lever kvar, inte minst i synen på 
den matematikstuderande. Mannen är rationell och logisk medan kvinnan är 
irrationell och emotionell. Matematik anses vara rationell och logisk och därmed 
manlig. Vid diskussioner med föräldrar framkommer det att många föräldrar tror 
att deras döttrar av naturen är sämre rustade för matematik än sönerna. Även 
eleverna själva anser att matematik är manligt, kanske delvis beroende på 
föräldrarnas attityd. GeMa-projektet visar att den grupp (av fyra undersökta) som 
har den största andelen elever med föreställningen att matematik är manligt 
samtidigt är den grupp elever som har den största andelen elever som har för 
avsikt att studera matematik på högskola: gruppen män på NV-programmet. Det 
är även denna grupp där flest är övertygade om att män förknippar matematik med 
status. Det är dessa mäns värderingar som kvinnorna på högre nivåer möter. 
 
Att konstruera egna uppgifter var uppskattat. Jag tror heller inte att det skulle vara 
fel med mer laborativa inslag någon gång ibland. Man behöver kanske inte alltid 
sträva efter att elever ska lära sig så effektivt som möjligt. Ibland kan det vara 
positivt att göra mindre effektiva saker helt enkelt för att öka motivationen och 
intresset. Även kvinnors önskan att ha historiska inslag är värt att ha i beaktande, 
inte bara för att följa styrdokumenten, utan även för att lätta upp matematiken. Jag 
bör även vara försiktig med att hjälpa elever allt för snabbt och allt för utförligt. 
Jag tror att denna modell inte bara gynnar kvinnorna, utan i stor utsträckning även 
männen. 
 
Att göra denna undersökning var otroligt lärorikt. Jag har tvingats frångå mina 
egna förutfattade meningar vilket alltid är en nyttig erfarenhet. Jag trodde 
nämligen att fler elever, främst kvinnor, var missnöjda med den traditionella 
matematikundervisningen. Min tolkning, utifrån vad som här framkommit, är att 
jag som lärare bör behålla den - av så många uppskattade - traditionella 
undervisningen. Men för att öka intresset för matematik hos framförallt kvinnorna 
bör jag även försiktigt införa en del öppna problem att lösa, ibland som 
grupparbeten och ibland som ensamarbeten. Viktigt är att dessa uppgifter ska 
utföras istället för att arbeta i läroboken, för att undvika stress. Många elever är 
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otroligt prestationsinriktade och detta faktum i kombination med att de i alla år 
blivit vana ett sätt att ”jobba matte” gör att det kan vara svårt att införa andra sätt. 
Utan den traditionella betygsstressen skulle läget troligtvis vara ett helt annat.  
 
Man får heller inte glömma att elever – kvinnor som män – är individer och att 
skillnader inom könen troligtvis är betydligt större än skillnader mellan könen. 
Man bör därför akta sig för att dra allt för generella slutsatser om hur män 
respektive kvinnor tycker och tänker. 
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BILAGA 2 
 
Jag lär mig matematik bäst… - Kvinnor svarar 

∗ När det är lugn och ro och gärna med lite musik i bakgrunden. 
∗ när jag verkligen förstår det jag räknar 
∗ Om det är tyst och det är många uppg av samma sak. 
∗ när jag tränar på uppg. 
∗ när jag får fråga om jag inte kan 
∗ när jag får prata samtidigt 
∗ genom genomgångar och att försöka själv 
∗ när man förklarar ordentligt lär mig hur man ska göra 
∗ När jag får arbeta med det mycket och tänka igenom det jag gör. 
∗ när jag har någon att diskutera de svårare uppgifterna. 
∗ om jag får repetera mycket. 
∗ när jag jobbar själv och löser problem. 
∗ genom att räkna själv eller med kompis 
∗ när jag räknar själv 
∗ om jag hänger med på redovisningarna och sedan får jobba med uppgifterna 

 i ett lugnt tempo 
∗ i skolan när det är tyst i klassrummet 
∗ när jag är koncentrerad 
∗ när jag konsentrerar mig riktigt mycke. 
∗ när jag får hjälp 
∗ när jag lyssnar på musik, får bra genomgångar och får hjälp. 
∗ räknar olika matteuppgifter och när någon förklarar. 
∗ när jag sitter hemma i lugn och ro och lyssnar på musik 
∗ när jag lyssnar på musik och när det är en ganska lugn arbetsmiljö, men det 

 får inte vara knäpptyst för då kan jag inte koncentrera mig. 
∗ när det är tyst i klassrummet och lärarna går igenom svåra tal. 
∗ när någon förklarar åt mig, någon bra lärare som är kunnig inom området. 
∗ när jag sitter hemma ensam. 
∗ när läraren går igenom något och jag sedan gör uppgifter och jobbar själv. 
∗ när någon kan förklara bra 
∗ genom gångar på tavlan 
∗ Genom att själv få prova mig fram och ha läraren tillgänglig. 
∗ när läraren går igenom på tavlan. 

 
en har inte svarat 



 

 
IV

Jag lär mig matematik bäst… - Män svarar 
∗ när jag har mattelektion 
∗ När läraren är bra på att förklara och när man arbetar med matematik ofta i 

 skolan. 
∗ när jag i lugn och ro kan sätta mig in i problemen. 
∗ När jag räknar 
∗ genom att lösa uppgifter 
∗ i skolan. 
∗ Genom att räkna 
∗ När jag är hemma och är tvungen att lära mig något. 
∗ när jag läser med dom som är lika trög som jag 
∗ när jag får lung och ro, och hjälp när man får 
∗ Procent och sånt brukar gå bäst 
∗ när jag själv får välja tid punkt 
∗ när jag jobbar själv. 
∗ när jag jobbar i boken. 
∗ genom att räkna konstant på lektionerna. 
∗ När jag jobbar i grupp 
∗ när jag räknar 
∗ räknar i skolan 
∗ När Någon förklarar och jag får sitta och tänka i lugn och ro. 
∗ när …(namn)… (vår lärare) har genomgång. 
∗ på lektionerna. 
∗ I skolan 
∗ Om läraren är bra på att förklara 
∗ Om jag jobbar tillsammans med någon 
∗ genom först genomgång sen räkna 
∗ på lektionerna 
∗ i skolan 

 
två har inte svarat 
 


