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Föreliggande rapportserie, Arbetsrapporter från Pedagogiska institutionen, 
Umeå universitet är avsedd att utgöra en sammanhållande ram för publicering 
av arbetsrapporter, delresultat, utkast m m vilka lämpar sig för en snabb 
presentation. För innehållet i denna serie är respektive rapportförfattare 
ensam ansvarig.



Förord

Inom ramen för ett av Skolöverstyrelsen finansierat projekt "Flickor i 
naturvetenskap och teknik" (FINT) arbetar Else-Marie Staberg med att 
färsöka få ett "inifrånperspektiv" på hur speciellt flickor upplever 
naturvetenskap och teknik i skolans högstadium. Else-Marie Staberg är 
gymnasielärare i kemi och matematik i Umeå. Projektet innebär att hon 
följer två klassdelningar från årskurs 7 när de möter naturvetenskapen 
som särskilda ämnen, fram till gymnasievalet genom klassrumsobservationer, 
enkäter och intervjuer med elever och lärare.

Vid Svenska Matematikersamfundets utbildningsdag i Luleå 15 april 1986 
höll Else-Marie det föredrag som här publiceras i arbetsrapportserien, 
eftersom vi bedömt att det kan ha mer allmänt intresse. Den litteratur
genomgång som föredraget bygger på har tagits fram inom nämnda 
SÖ-projekt.

Umeå 1986-05-26

Inga Elgqvist-Saltzman



MATEMATIK - ÄR DET NÅGONTING FÖR KVINNOR? eller Mary, Sonja
och Flitiga Lisa

Mary

Jag viil börja med att berätta om Mary. Marys föräldrar var bekymrade 
över hennes läsning när hon var i tonåren, pappan trodde hon snart skulle 
hamna i tvångströja och de sökte på alla sätt hindra hennes läsning, 
t ex genom att konfiskera hennes ljusförråd. Vad läste hon då? Euklides 
Elemental Mary hade genom tillfälligheter hört talas om algebra och 
geometri och fascinerats av det hon hört och sett. De böcker hon i 15-17 
års ålder äntligen kom över fick hon låna av sin yngre brors informator. 
Mary brukade sitta och brodera i ett hörn av rummet under broderns 
lektioner.

Mary, som föddes 1780, gifter sig, "blir gift", får två barn; ett dör tidigt 
och även mannen dör efter tre år. Hennes rörelsefrihet blir nu något 
större, hon börjar korrespondera med redaktören för en matematisk 
tidskrift, skickar in problemlösningar, får råd om läsning och kan vid 
33 års ålder köpa ett litet matematiskt bibliotek.

Mary gifter sig en gång till, nu med en man som inte bara var vacker 
utan också intellektuell och emanciperad. Till skillnad från hennes övriga 
omgivning, stöder han henne. De har många vänner bland den tidens 
framstående forskare, Laplace, Napier, syskonen Herschel och Gay-Lussac 
m fl. De bor i London, Paris och Italien.

När Mary är nästan 50 år och har fått tre barn till, uppmanas hon att 
översätta och bearbeta Laplaces verk Mécanique celeste från franska till 
engelska. Hon accepterar detta efter stor tvekan. Boken kommer ut och 
Mary blir erkänd i vidare kretsar. Hon skriver flera böcker, den senaste 
började hon arbeta på när hon var 81 år, det är en sammanfattning av 
den tidens nyaste rön inom fysik och kemi. Den är klar när hon är 89 
år, tre år före hennes död.
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Mary Sommervilles historia är lärorik på många sätt. Den visar att det 
har funnits kvinnor inom matematik och naturvetenskap, men kunskapen 
om dem har inte förts vidare. Det står ingenting om dem i böcker om 
matematikens historia. Dagens flickor och kvinnor saknar kunskap om 
sina "förmödrar". Trots att Mary aldrig fick formell skolning och började 
sent blev hon framstående. Man undrar då: Hur mycket kunde hon inte 
ha uträttat?

Idéer om kvinnor

Det kompakta motstånd en kvinna mötte gjorde att endast ett fåtal 
mycket starka personer kunde trotsa samhället. Förutsättningen var då 
stöd av någon man, en far, en bror eller en äkta man.

Vägran att ge kvinnor skolning leder till att kvinnor inte har uträttat 
något, vilket i sin tur leder till övertygelsen att vi är odugliga och alltså 
är det ingen mening att ge oss någon utbildning. Denna vägran har varit 
nästan total och har haft stöd i olika inflytelserika tänkares åsikter. 
Jag vill med några raska kliv i historien ge exempel.
Aristoteles:

Kvinnan har en naturgiven underordnad funktion. Hennes förnuft är 
passivt, hennes roll vid fortplantningen är passiv, kvinnan är en 

ofullkomlig man.
Thomas av Aquino (1200-talet)

upptog dessa teser till den kristna kyrkan, varför de fick stor 
genomslagskraft i Västerlandet.

Luther (1500-talet)
Kvinnan är nu inte längre en ofullkomlig man, men har "föga vishet 
och mycken orenlighet". Vidare saknar kvinnor kroppens och 
förståndets styrka och krafter och skall då inte heller ha någon 
utbildning.

Francis Bacon (1600-talet)
vill göra rent hus med alla vidskepelse och vill söka kunskap om 
naturen genom experiment. Han hälsar den maskulina tidens födelse 
då mannen genom kunskap skall få makt över den kvinnliga naturen. 
Förnuftet är manligt och naturen kvinnlig. I detta avseende rensas
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inte Aristoteles ut.
Rousseau (1700-talet)

Att ge flickor samma uppfostran som pojkar är att förgripa sig på 
naturen. För Rousseau är mannen människa, medan kvinnan enbart 
är kvinna och skapad för att behaga mannen. "De (kvinnorna) bör 
lära många saker, men endast sådana som är lämpliga för dem". 

Darwin (1800-talet)

legitimerar uppfattningen om kvinnans underlägsenhet. Mannen/hannen 
för utvecklingen framåt, kvinnan bidrar inte till utvecklingen. Denna 
sker dels genom de tävlande hannarnas strid och dels genom den 
allmänna kampen för tillvaron. Tursamt nog överförs de egenskaper 
mannen förvärvat även på hans kvinnliga avkomma som annars skulle 
förbli outvecklad.

Är kvinnors hjärnor annorlunda än männens?

I mitten på 1800-talet när kvinnornas krav på rättigheter börjar höras 
starkare söker man bevisa kvinnans underlägsenhet genom att mäta 
kranier och väga hjärnor, man vill experimentellt visa att kvinnor och 
män är naturligt lämpade för de olika funktioner de fyller i samhället. 
Det blir dock svårt att i längden hävda att större hjärna medför högre 
intelligens. Man får bl a problem med valar och elefanter.

Så började man söka förklaringar i hjärnstrukturer. Man tror under 
1800-talets senare hälft att den högsta intellektuella funktionen är 
lokaliserad i frontalloberna och att dessa är mer utvecklade hos män 
än hos kvinnor, som snarare hade mer utvecklade sidolober. Mot slutet 
av århundradet finner man att intelleket är lokaliserat i sidoloberna och 
ganska raskt upptäcker anatomerna att kvinnans sidolober inte är så stora 
som mannens.

Sonja

Det är under denna tid, 1883, som Sonja kommer till Stockholm. Sonja, 
eller Sof'ja som hon egentligen hette, hade fått undervisning i matematik 
och naturvetenskap, något för en flicka fortfarande mycket ovanligt. Hon



tillhörde tidigt radikala kretsar, som ansåg att utbildning, framför allt 
i naturvetenskap, skulle förbättra mänsklighetens villkor och att även 
kvinnor hade rätt till denna utbildning.

Men de ryska universiteten var stängda för henne. För att kunna studera 
måste hon resa utomlands och för att resa måste Sonja gifta sig. Hon 
gör det och paret reser till Heidelberg, där Sonja får läsa matematik 
och naturvetenskap.

Hon uppmuntras resa till Berlin, men där får hon inte studera vid 
universitetet utan tas emot som privatelev av Weierstrass. Med hans stöd 
får hon, i sin frånvaro, disputera i Göttingen 1874.

Hon reser hem till Ryssland, får inget arbete, både hennes kön och hennes 
politiska inställning är till hinder. Och värst av allt - hon är gift. Således, 
hon kunde inte studera om hon inte var gift, men som gift får hon ingen 
anställning.

Efter mannens död får hon genom Mittag-Lefflers försorg en oavlönad 
anställning vid Stockholms högskola. En riktig professur får hon först 
1889, drygt ett år före sin död, 1891.

Enligt Ann Koblitz, som skrivit en biografi över Sofia Kovalevskaia, och 
som gått igenom brev och dokument på Mittag-Lefflerska institutet var 
Sonja stödd av en majoritet bland dåtidens matematiker. Motståndet mot 
henne kom från annat håll t ex från konservativa intellektuella 
(Strindberg!) och professorer i andra ämnen. Det fanns undantag bland 
matematiker, Markov t ex, vilket hängde samman med interna ryska 

strider.

Hennes rykte dalade dock efter hennes död, delvis beroende på ett 
misstag hon gjort i en uppsats i Acta Matematica. På 1970-talet har 
intresset för Sonja ökat och Ann Koblitz menar att amerikanska och 
sovjetiska matematiker i dag uppskattar hennes insats inom matematiken. 
Det är inte så över allt, Koblitz beskriver en brevväxling med 
redaktörerna för Acta Matematica, som visar att de inte kan glömma
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det fel som begicks 1884 och att de anser att Sonja i dag har intresse 
enbart för feminister.

I matematik är väl ändå flickor sämre än pojkar?

På 1900-talet blir mätningar av hjärnor och kranier omoderna och i stället 
blir det IQ-tester som används för att söka påvisa skillnader i intelligens 
mellan kvinnor och män och stödja teorier om medfödd underlägsenhet. 
Det kan man läsa om i Steven 3 Goulds bok "Den felmätta människan". 
Han kritiserar många av dessa undersökningar och påpekar att populari- 
seringen av sådana studier som sägs bevisa att vissa egenskaper är 
medfödda gör det möjligt för människor att tro att deras fördomar trots 
allt är vetenskapliga fakta.

Ett nyare sätt att förklara könsskillnader är teorier om hjärnornas två 
halvor. Den vänstra hjärnhalvan är vanligen mer aktiv vid verbala 
uppgifter med analytiskt och linjärt mönster medan den högra är mer 
aktiv när man ser eller manipulerar objekt i tre dimensioner eller när 
man tänker intuitivt.

Men det blir svårigheter när man vill se samband mellan könsskillnader 
och hjärnhalvornas specialisering. Halvornas olika uppgifter överensstämmer 
inte med den påstådda uppdelningen i förmåga mellan kvinnor och män. 
Den vänstra halvan är specialiserad på verbal, analytisk och logisk 
förmåga, medan kvinnor anses vara verbala men inte analytiska och 
logiska. Den högra halvan klarar av spatialt seende, vilket kvinnor inte 
anses göra men också intuitionen som alltid kopplas ihop med det 
kvinnliga.

Det spatiala seendet brukar oftast anses vara nödvändigt för matematisk 
begåvning och därför har skillnader i testresultat på denna förmåga 
mellan flickor och pojkar tagits som bevis på flickors underlägsenhet i 
matematik. Det tycks som om nyare hjärnforskning har en annan syn 
på det matematiska tänkandets läge i hjärnan. I Davis och Herschs 
intressanta bok "The Mathematical Experience" associeras matematik 
fr a med vänster hjärnhalva, men det påpekas också att matematikern
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behöver använda båda.

Man kan fundera över varför så stor möda lagts ner på att söka skillnader 
mellan kvinnor och män, speciellt när det gäller begåvning. Kan det finnas 
något annat svar än att man vill ha fram medfödda skillnader som skall 
legitimera skillnader i mäns och kvinnors uppgifter och status?

Ett av de senaste uppmärksammade försöken publicerades i den ansedda 
tidskriften Science 1980. Ca 10 000 amerikanska elever i 13-årsåldern 
hade testats i matematik under flera år. Eleverna var alla duktiga i 
matematik och de deltog frivilligt. Pojkarna hade alltid haft högre 
medelvärden än flickorna och det bästa resultatet hade alltid gjorts av 
en pojke. Men skillnaderna var små, och inte konstanta. Författarna 
övervägde inga andra förklaringar än genetiska faktorer och uppsatsen 
fick stor spridning i massmedia i många länder. Nu var det slutligt bevisatl

Några veckor senare kritiserades undersökningen skarpt i samma tidning 
bl a två kvinnliga matematiker. De skrev att "den som tror att elever 
som går i 7:an är opåverkade av miljöfaktorer kan inte leva i 
verkligheten". Det blev inte så stor publicitet. Inte heller de omfattande 
studier och den kritiska granskning av tidigare forskning som gjorts av 
Elisabeth Fennema och Julia Sherman är särskilt omskriven. De menar 
att det finns inget underlag för en teori om könsskillnader i spatial 
förmåga. De anser också att det finns många obesvarade frågor t ex 
om och i vilken utsträckning den spatiala faktorn påverkar matematikinlär

ningen.

Känslor, attityder och värderingar

Fennema och Sherman drar fram andra viktiga faktorer, faktorer som 
känslor, attityder och värderingar.

Efter puberteten ses matematik framför allt av pojkar som ett manligt 
område. I dessa år är flickorna känsliga för pojkars värderingar som 
därmed lätt överförs på dem. Flickorna ser ju också hur det ser ut i 
vuxenvärlden.
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Det finns ett samband mellan framgång i matematik och självförtroende. 
Ängslan försvagar förmågan till matematikinlärning och flickor är mer 
ängsliga och har mindre självförtroende än pojkar. Flickor undervärderar 
oftare än pojkar sin problemlösningsförmåga och sin intellektuella 
kapacitet. När flickor lyckas förklarar de ofta detta med andra orsaker 
än den egna förmågan, t ex med tur eller med bra lärare.

Många flickor och pojkar tycker att matematik är jobbigt att lära sig. 
Den insats man då vill göra beror delvis på vilken nytta man tror att 
man kan ha av matematiken i en framtid. I Fennemas och Shermans 
undersökning är pojkar mer benägna än flickor att tro att de kommer 
att ha nytta av matematiken. Det kan alltså vara rationellt av flickorna 
att inte arbeta så mycket med matematiken eller välja en lättare kurs.

Lärarnas attityder är viktiga för alla elever. Fennema och Sherman 
påpekar att särskilt högpresterande flickor är beroende av lärarnas 
uppskattning. Många flickor som lyckats i matematik anger lärares 
positiva influens som avgörande.

Är pojkar mer värda än flickor?

Det har gjorts många undersökningar som visar på pojkars dominans i 
klassrummet, en dominans som innebär att läraren tar mer kontakter 
med pojkar än med flickor, att pojkarna får både mer beröm och mer 
klander än flickorna, att pojkarna tar mer plats i klassrummet, både 
verbalt och rent fysiskt. I varje klass finns det elever, både flickor och 
pojkar, som gör mycket lite väsen av sig, men majoriteten av de tysta 
eleverna är flickor, flickor som får mycket lite stöd och hjälp. Det gäller 
inte speciellt matematik utan allmänt.

Det intressanta är hur man förklarar detta. Kan det vara så att pojkar 
anses mer värda fortfarande trots allt officiellt tal om jämställdhet? 3ag 
skall ta upp ett par undersökningar som rör matematik och som tyder 

på detta.
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En norsk undersökning från 1978 gjord av Birgit Brock-Utne på 10 000 
flickor och lika många pojkar i åk 9, jämför elevernas "standpunktkarakterer" 
de fått av lärarna med deras examensresultat i matematik och norska.
I matematik har flickor systematiskt undervärderats i förhållande till 
pojkar. Pojkar får bättre resultat än flickor, men inte så mycket bättre 
som läraren trott. I norska lyckas flickorna bättre, men där har funnits 
orimligt stora förväntningar på pojkarna, speciellt på de svagare.

Girls and Mathematics av Rosie Waiden och Valerie Walkerdine är en 
mycket intressant sammanfattning av forskning som de gjort vid 
Londonuniversitetets pedagogiska institution på barn från förskola upptill 
14-15 års ålder. De arbetar både med kvantitativa och kvalitativa metoder 
och vill i motsats till tidigare engelsk forskning påstå att flickor lyckas 
- men att deras framgång nedvärderas.

Walden och Walkerdine kritiserar tidigare kvantitativ forskning gjord på 
låg- och mellanstadieelever för att den poängterar små skillnader mellan 
kön, men förbiser stora skillnader mellan skolor och områden. De anser 
att data inte ger något stöd för den vanliga åsikten att flickor är bättre 
än pojkar enbart på enkla uppgifter som inte kräver någon förståelse. 
Dessutom undrar de, om nu uppgifterna är så enkla, varför inte pojkar 
kan göra dem lika bra. De menar att detta är ett exempel på att det 
är flickor, som ses som avvikande eller problem.

Deras kritik av tidigare kvalitativ forskning är att den för mycket sett 
på påstådda misslyckanden, misslyckanden som brukar förklaras med den 
s k dolda läroplanen och med de stereotypa könsrollerna. Walden och 
Walkerdine vill i stället hävda att flickor lyckas, men att deras framgång 
bortförklaras och att detta nedvärderande sker öppet och inte dolt. De 
menar att flickorna är fångade i ett motsägelsefullt förhållande mellan 
å ena sidan manligt/kvinnligt och å andra sidan intellektuell framgång.

Undersökningen är gjord i anslutning till det svåröverskådliga engelska 
systemet med examina av olika status, men diskussion och slutsatser har 
relevans för oss. Deras utgångspunkt är att för dagens lärare är det 
centralt att elever skall ha "verklig förståelse" och inte lära in mekaniskt.
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Ett barn kan då ha bra resultat men ändå misstänkas för att inte förstå. 
Forskarna menar att de egenskaper som ses som indikatorer på "verklig 
förståelse" till stor del sammanfaller med dem som beskriver manlighet. 
Detta medför att många flickor får problem.

Flitiga Lisa

Flickorna kämpar för att uppnå en kvinnlighet, som sedan värderas 
negativt av lärarna. Att vara kvinnlig, dvs duktig som flicka, innebär 
att vara hjälpsam, trevlig, snäll, noggrann, flitig och attraktiv. Egenskaper 
som gör dem duktiga och arbetsvilliga i klassrummet och som också leder 
till att de får bra betyg.

Däremot har de inte det uppförande som kännetecknar "verklig förståelse" 
eller begåvning. Då skall man våga bryta regler, både matematikens och 
klassrummets och därmed utmana lärarens auktoritet. Sådana utmaningar 
förutsätter ett rejält självförtroende. Det innebär att man inser att regler 
båda skall följas och brytas och att man vågar göra detta. Ett sådant 
självförtroende har flickorna ofta inte och ett sådant beteende strider 
mot det kvinnliga.

Vi är nu framme vid Flitiga Lisa som har arbetat under låg- och 
mellanstadiet för att bli en duktig flicka och skaffat sig ett uppförande 
som blir allt mindre gångbart ju högre upp i skolan hon kommer. Tänk 
efter om det inte då och då sägs om eller till en flicka: Ja, hon är 
flitig, hon eller Vad flitig du är! Och nog kan det ligga en undermening 
i ett sådant påstående: Jo, visst är hon duktig, men hon arbetar så hårt, 
så begåvad är hon nog inte!
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