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Sammanfattning 
 
Min intention med detta arbete har varit att få en inblick i vad flickor och pojkar på 
högstadiet anser om matematikundervisningen i stort och även vad de anser om sin egen 
förmåga och sitt stödbehov i matematik. Jag ville se om det finns skillnader i 
självförtroendet hos flickor och pojkar men också om elever i behov av stöd i 
matematik uttrycker andra uppfattningar. Studien har utgått ifrån ett sociokulturellt 
perspektiv och ett genusperspektiv och som metod för undersökningen användes enkät 
och kvalitativa intervjuer. Resultatet visar att flickor och pojkar har liknande 
upplevelser av matematiklektionerna men att flickorna förmedlar att de inte är lika 
duktiga i matematik som pojkarna, att de arbetar hårdare och behöver mer hjälp än 
pojkarna. Flickorna, och då speciellt flickor med behov av särskilt stöd i matematik, 
uppger ett mycket lägre självförtroende i skolarbetet än pojkarna. Pojkar i behov av stöd 
i matematik har däremot lika bra självförtroende som övriga pojkar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nyckelord: Matematikundervisning, genus, stödbehov och självförtroende.  
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1 Inledning 
 
När jag var färdigutbildad lärare, 1985, stod det i den då rådande läroplanen att alla ska, 
oberoende av kön, ha lika tillgång till utbildning i grundskolan och att skolan ska verka 
för jämställdhet mellan kvinnor och män (Skolöverstyrelsen, 1980). Dessa skrivningar 
följs sedan upp i nästkommande läroplan där det står att skolan aktivt och medvetet ska 
främja kvinnors och mäns lika rätt och möjligheter men också att det är skolans ansvar 
att motverka traditionella könsmönster (Skolverket, 1994). Dessa relativt tydliga 
skrivningar går även att läsa i den nuvarande läroplanen (Skolverket, 2011). 
 
Trots att samhället sedan en lång tid tillbaka klart har uttalat en önskan om jämlikhet för 
sina invånare finns idag stora skillnader i skolframgång för olika grupper av individer. 
Dessa skillnader finns bland annat mellan barn som är födda i Sverige eller inte, mellan 
de barn som har föräldrar med högre utbildning eller inte samt mellan könen.  
 
Under lång tid var flickors underprestation i teknik och naturvetenskap ett av de 
problem skolan brottades med och insatser gjordes för att stärka flickorna (Dawson, 
2000). Idag är de sjunkande resultaten för svenska elever i olika internationella 
undersökningar, som till exempel PISA-undersökningen, istället ett av de större 
utbildningsproblemen. Dessutom visar det sig att gapet ökar mellan flickors och pojkars 
kunskaper (Nationella sekretariatet för genusforskning, 2015). PISA-undersökningen 
pekar också på att svenska 15-åringars kunskaper i matematik fortsätter att sjunka. Ett 
annat problem är att alltför få kvinnor söker sig till högre utbildningar och tjänster som 
involverar matematik på högre nivåer trots att de har minst lika bra betyg som pojkarna 
efter avslutad grundskola (Vetenskapsrådet, 2005). Detta skulle kunna vara en av 
orsakerna till att kvinnor, fortfarande år 2015, enligt tillgänglig statistik SCB (2014) 
generellt har lägre löner än män. 
 
Matematik är ett kärnämne i grundskolan som kan ha stor betydelse för både samhälle 
och varje enskild individ och i de flesta länder anses matematik vara ett mycket viktigt 
ämne. Ett litet land som Sverige är beroende av att ta tillvara på begåvningsreserven i 
landet och har helt enkelt inte råd att inte låta ungdomarna lyckas i skolan. För mig 
personligen är en av anledningarna till valet av ämne för mitt examensarbete att jag 
många gånger har önskat att flickor lika ofta som pojkar skulle kunna uttala att de 
känner sig duktiga på matematik! 
 
Utifrån dessa aspekter kan det därför vara av intresse att veta hur ungdomarna själva 
uppfattar undervisningen i kärnämnet matematik. Ur specialpedagogisk synvinkel kan 
det också vara intressant att ta reda på vad ungdomarna tycker bland annat därför att en 
större andel pojkar än flickor får specialpedagogiskt stöd i grundskolan och för att 
flickor inte väljer att studera vidare i matematik trots att de har lika bra förutsättningar 
för det som pojkar (SOU 2010:51; SOU 2004:97).  
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I denna studie har jag undersökt hur eleverna ser på matematikämnet och hur de 
uppfattar sin förmåga och sitt hjälpbehov i matematik. Jag har undersökt om flickors 
och pojkars uppfattning skiljer sig åt och speciellt försökt plocka fram åsikter från 
elever i behov av stöd i matematik.  
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2 Syfte och frågeställningar 
 
Matematik ses av många som ett mycket viktigt ämne, både på det personliga planet och 
för samhället. Trots att forskning visar att flickor och pojkar har lika goda 
förutsättningar att studera matematik väljs matematik oftare bort av kvinnor än av män. 
I Sverige kan vi också se att 15-åringars matematikkunskaper sjunker och att gapet 
mellan flickors och pojkars ämneskunskaper ökar i skolan. För att kunna diskutera 
orsakerna kan det vara viktigt att undersöka vad eleverna själva har för uppfattningar.  
 
Mitt syfte med denna studie är därför att beskriva flickors och pojkars inställning till 
matematikämnet, deras uppfattning och tilltro till sitt eget kunnande men också deras 
självupplevda hjälpbehov.  
 
Syftet är också att beskriva hur sambandet mellan kön och självförtroende ser ut för 
flickor och pojkar med eller utan stöd i matematik.  
 
Frågeställningar: 

• Hur beskriver flickor respektive pojkar sin inställning till matematikämnet 
och matematikundervisningen vad det gäller intresse och relevans? 

• Hur upplever flickor respektive pojkar sin egen förmåga i matematik?  
• Hur upplever flickor respektive pojkar sitt stödbehov i matematik? 
• Hur uppfattar flickor respektive pojkar sitt självförtroende i skolarbetet? 
• Vad poängterar elever i behov av särskilt stöd i matematik när det gäller 

dessa frågor? 
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3 Bakgrund 
 
Här nedan presenteras först en litteraturbakgrund innehållande redogörelser från 
forskning som är gjord på området. Till sist presenteras arbetets analysverktyg, de 
teoretiska perspektiv som ligger bakom studiens inriktning och upplägg och som 
används i analysen av data, samt studiens syfte och frågeställningar. 

3.1 Litteraturbakgrund 

3.1.1 Historisk bakgrund 
 
Debatten om skolframgång och kön har varit aktuell under många år i Sverige, kanske 
har den varit pågående under större delen av vår skolhistoria. De tidiga skolformerna, 
från katedralskolor på 1300-talet till läroverken på 1800-talet, var starkt förknippade 
med kyrkan där den undervisande läraren var en man som undervisade pojkar (Tallberg 
Broman, Rubinstein Reich & Hägerström, 2002). Skolan var till för ett fåtal utvalda, 
utvalda på både könsmässiga och klassmässiga grunder. Vid mitten av 1800-talet 
utvecklades dock nya former av skolgång som även innefattade skolgång för flickor 
(Tallberg Broman, Rubinstein Reich & Hägerström, 2002). Debatten gällde då om 
flickor skulle klara av lika ansträngade utbildningar som pojkar. Det fanns tvivel om 
flickornas intellektuella kapacitet och om de verkligen hade rätt sorts intellektuell 
kapacitet. Kanske, hävdade man, var flickors utbildning rent av ett hot mot 
människosläktet (Tallberg Broman, Rubinstein Reich & Hägerström, 2002; SOU 
2010:51).  Realskolorna öppnades ändå för flickor för ungefär 100 år sedan och de 
förändringar som sedan följde ledde till den gemensamma grundskola vi ser idag.  
 

3.1.2 Olika förklaringsmodeller till könsskillnader i måluppfyllelse inom ämnet 
matematik  

 
Att ett av de stora utbildningsproblemen nu anses vara att pojkar når en lägre 
prestationsnivå än flickor kan tyckas märkligt med tanke på vår skolhistoria. När man 
pratar om att pojkar är dagens förlorare i skolan måste man också komma ihåg att 
pojkar med bra betyg i skolan troligen fortfarande kommer att vara vinnare i samhället. 
Pojkar med bra betyg ses som mer kompetenta trots att motsvarande flickor har ännu 
lite bättre betyg. Detta leder till att män får fler fördelar i samhället utanför skolan (SOU 
2010:51). Fördelar som till exempel högre lön och större inflytande i politiska frågor 
vilket ytterligare kommer att stärka deras position.  
 
En del av den forskning som finns om könsskillnader i måluppfyllelse pekar på att 
många av de aspekter man har undersökt inte kan förklara medelvärdesskillnaden mer 
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än bara delvis. Det man har kunnat se är att åtminstone en del av förklaringen ligger i att 
flickor lägger ner mer tid och engagemang på skolarbetet (SOU 2010:51). Det verkar 
alltså som om flickors arbetsrutiner och förhållningssätt gynnar goda prestationer.  
 
Hypotesen om en lägre generell begåvning hos flickor är inte längre aktuell men det 
betyder inte att den inte finns kvar i allmänna föreställningar och därför kan spela en 
viss roll (SOU 2010:51). Ett exempel på detta kan vara olika förväntningar på 
prestationer från de olika könen. Enligt en översikt av forskningen av biologiska 
könsskillnader gjord av professorn och hjärnforskaren med inriktning mot inlärning, 
Martin Ingvar, finns det vissa skillnader mellan könen som inte enbart har sociala 
orsaker (SOU 2010:52). Skillnaderna berör till exempel kognitiv funktion, emotionell 
reglering och mognadstakt och han hävdar att könsstereotypa beteenden har sitt 
ursprung i både arv och miljö. Om skillnader i skolprestation mellan könen inte är 
önskvärt behövs en förklaringsmodell som visar vilken pedagogik som möjligen gynnar 
eller missgynnar barn beroende på biologiska förutsättningar enligt Ingvar. Arbetssätt 
som missgynnar pojkar skulle kunna vara att skolan låter elevernas egen förmåga styra 
kunskapsinhämtningen och att skolan tillämpar individuell träning i stället för 
gruppträning medan stressfaktorer anses missgynna flickor mer än pojkar. Något som är 
av stor vikt i samanhanget är att forskningsresultat visar på att flickors och pojkars 
prestationer på begåvningstest är mycket lika och att i matematik är skillnaderna mellan 
flickors och pojkars resultat på tester små (SOU 2010:51) och (SOU 2004:97; 
Skolverket, 2013a).  
 
I den samhälleliga debatten om pojkars underprestationer förekommer framförallt två 
förklaringar eller diskurser enligt Becky Francis (2000). Den första går ut på att det är 
ogynnsamma förhållanden för pojkar i dagens skola och flickors framgång antas ske på 
pojkarnas bekostnad i den här diskursen. Pojkarnas underprestation skulle vara ett 
misslyckande från skolan att göra utbilningen tilltalande för pojkar. Många feministiska 
studier visar dock att en större del av lärarens tid ägnas åt pojkarna och att läroplan och 
arbetsmaterial har varit mer anpassade till pojkar snarare än flickor. Det verkar mer vara 
så att flickor har haft framgång trots den manliga dominansen i klassrum och 
läroplansinnehåll. Den andra förklaringen går ut på att det är den rådande 
”machokulturen” bland pojkar som bidrar. Konstruktionen av maskulinitet skulle med 
denna teori bland annat innebära att det är ”omanligt” med skolframgång. Denna 
machokulturteori stämmer dock inte för alla pojkar eftersom en del är extremt 
akademiskt inriktade, dock kan det för en del pojkar innebära att denna konstruktion 
involverar att man stöter bort skolvärlden. En del andra studier har dessutom fastslagit 
att flickors framgång kan bero på förändrade förväntningar på flickor och att det numera 
inte finns så många hinder för flickor att nå skolframgång (Francis, 2000). I övrigt finns 
det inte så mycket forskning om effekten av omgivningens sociala förväntningar (SOU 
2010:52). Flickor själva har numer betydligt högre ambitioner i yrkeslivet än förr 
samtidigt som de uttalar en rädsla att arbetsmarknaden både ska vara sexistisk och 
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diskriminerande. Detta faktum skulle kunna fungera som sporre för flickor i skolan 
eftersom skolframgång kan visa på intelligens och personlig potential (Francis, 2000).   
 
Trots flickors högre ambitioner i yrkeslivet är det fortfarande färre kvinnor som söker 
sig till högre utbildningar och tjänster som involverar matematik. En del forskning tyder 
på att det finns en föreställning om matematik som manligt, vilket då skulle innebära att 
det framför allt är män som är bra i matematik och därmed logiska och smarta 
(Vetenskapsrådet, 2005). Det är en föreställning som kan finnas hos både flickor och 
pojkar även om flickor kan vara lika intresserade av matematik (SOU 2010:51). Annan 
forskning om matematik, som kan vara intressant i detta sammanhang, utmanar idén om 
att en människa antingen är matematisk eller inte och diskuterar istället tanken om att 
man blir matematisk (Palmer, 2010). Hur man förstår sig själv och blir förstådd av 
andra i relation till matematik, matematisk subjektivitet, formas enligt denna teori i 
samspel med andra människor och är inte statiskt (Palmer, 2010).  
 

3.1.3 Resultat från gjorda undersökningar 
 
Det finns mycket att glädja sig över vad gäller den svenska skolan, trots alla negativa 
skriverier de senare åren. Enligt attitydundersökningar gjorda av Skolverket 2012 trivs 
så många som 9 av 10 äldre elever ganska eller mycket bra och lika många trivs med 
sina lärare. Runt 70 % trivs även med skolarbetet. Tre av fyra elever engagerar sig 
ganska eller väldigt mycket och fler än hälften anser också att det oftast eller alltid är 
roligt att gå till skolan (Skolverket, 2013b, Skolverket 2004b). Matematik är ett ämne 
som närmare 80 % av eleverna på högstadiet tycker är mycket eller ganska viktigt och 
även föräldrar och allmänhet tycker att det är ett viktigt ämne (Skolverket, 2004a).  
Trots att både lärare och elever upplever att det råder ett förhållandevis stökigt 
klassrumsklimat kännetecknas Sverige av att elever och lärare har ett förtroendefullt 
förhållande till varandra och ligger högt i internationella jämförelser i detta avseende 
(Skolverket, 2015; Skolverket, 2013b).  
 
Resultatutvecklingen i den svenska grundskolan har dock i huvudsak varit negativ, 
enligt internationella tester som PISA, inom läsförståelse, matematik och naturkunskap. 
Denna utveckling har pågått sedan 1995 och svenska 15-åringar ligger nu under OECD-
snittet inom dessa områden. Den ökande andelen elever med utländsk bakgrund eller 
brister i provmotivation kan bara marginellt förklara denna nedgång. (Skolverket, 
2015). Dessutom har pojkar försämrat sina resultat i större utsträckning än flickor 
(Skolverket, 2013a). Sverige har ett skolsystem som betonar likvärdig utbildning och 
det medför att det är viktigt att det inte finns stora skillnader i resultat mellan flickor och 
pojkar. I matematik presterar flickor och pojkar på ungefär samma nivå och flickorna 
har kommit ikapp det lilla försprång pojkarna hade 2003 (Skolverket, 2013a).  
 



11 

Föreliggande studie fokuserar på flickors och pojkars självförtroende i skolarbetet och 
på hur de upplever sin egen förmåga i matematik. Självförtroende definieras enligt 
Nationalencyklopedin som en ”stark tilltro till den egna förmågan” (NE, 2016a). 
Liknande betydelser har orden självkänsla och självuppfattning som förklaras med ”en 
med känslor och värderingar förbunden del av en persons självmedvetande” (NE, 
2016b). Enligt Skolverket (2013a) menas med ordet självuppfattning i fråga om 
matematik, ”elevernas självbild i matematik, det vill säga hur de ser på sig själva i 
relation till matematikämnet” och med ordet självtillit menas ”i vilken grad eleverna 
tror att de kan klara av olika typer av matematikuppgifter” (Skolverket, 2013a sid. 27). 
 
Vid den internationella studien PISA som OECD genomförde 2012 visade det sig att det 
finns skillnad vad gäller självuppfattning, självtillit, intresse och motivation i matematik 
mellan flickor och pojkar då pojkar har högre självuppfattning, större självtillit och 
intresse samt är mer motiverade än flickor (Skolverket, 2013a). Dessa skillnader gäller 
inte enbart för Sverige utan även för många av de andra deltagande OECD-länderna. I 
en annan undersökning från Australien av elever från årskurs tre till tio, bedömde bara 
20 % av flickorna men 65 % av pojkarna att deras matematiska förmåga låg över 
genomsnittet (Leder, 1990).  
 
En annan intressant aspekt är att svenska elevers intresse, motivation, självuppfattning 
och självtillit ökade något mellan 2003 och 2012 vilket betyder att de ansåg sig mer 
kapabla att lösa olika matematiska problem 2012 trots att deras reella kunskapsnivå i 
matematik under denna tid sjönk (Skolverket 2013a). Eleverna behöver vara engagerade 
i skolarbetet för att nå framgång i skolan och deras motivation spelar här en viktig roll. 
Enligt forskning finns det ett samband mellan delaktighet, inflytandet och motivation 
(Skolverket, 2015). Viljan att vara med och påverka är dock betydligt större än de 
upplevda möjligheterna hos de äldre eleverna, dvs. de som går i årskurs 7-9 och 
gymnasiet (Skolverket, 2015). I början av 2000 uppger till exempel 26 % av eleverna i 
årskurs 9 att de inte har något inflytande över vad de ska arbeta med i matematik över 
huvudtaget (Skolverket, 2004b).  
 
Föräldrarnas erfarenheter och attityder har stor betydelse för hur matematikämnet 
uppfattas av elever (SOU 2004:97). Det finns fortfarande den uppfattningen att lära sig 
matematik är ett svårt och tråkigt inövande av räknefärdigheter. På högstadiet är det 
dock så att drygt hälften av eleverna uppfattar matematik som ett roligt ämne 
(skolverket, 2004a).  
 
Något annat som också kan ha betydelse i sammanhanget är det ensamarbete i 
matematik som har varit vanligt förekommande i den svenska grundskolan (SOU 
2004:97). Ensamarbete blir i längden tråkigt och det brukar inte anses som gynnsamt för 
inlärning av matematik eftersom problemlösning, kommunikationen och språk- och 
begreppsutvecklingen i ämnet försummas. För att få barn och studerande att se 
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matematiken som meningsfull behövs också konkreta diskussioner av motiv för att lära 
sig matematik (SOU 2004:97). Om matematiken sätts in i meningsfulla sociala och 
historiska samanhang får speciellt flickor och kvinnor ett ökat intresse för matematik 
(SOU 2004:97).  
 
I sin avhandling ”Om det inte är dyskalkyli – vad är det då” (2006) diskuterar Gunnar 
Sjöberg att en av anledningarna till elevernas matematikproblem kan vara deras låga 
arbetsinsatts i ämnet. Han fann i sin studie att en del elever på högstadiet arbetade så lite 
som trettio minuter effektiv tid i veckan med matematik (Sjöberg, 2006). Han fann 
också att de elever han följde och som var i matematiksvårigheter många gånger hade 
svårt i kommunikationen med sin lärare då de hade problem att förstå lärarens 
förklaringar.  
 

3.1.4 Elever i behov av särskilt stöd 
 
Flera skolor uppfattar att relativt många elever är i behov av särskilt stöd och att en del 
av dessa elever inte får den hjälp de skulle behöva (Skolverket, 2015). Rektor är den 
som beslutar om särskilt stöd och ett åtgärdsprogram ska i förekommande fall skrivas. 
Andelen elever som har åtgärdsprogram är som störst i årskurs nio enligt statistik från 
läsåret 2013/2014, då ungefär 17 procent hade ett åtgärdsprogram (Skolverket, 2015). 
Det är ungefär dubbelt så vanligt att pojkar får särskilt stöd som att flickor får det enligt 
både svenska och internationella undersökningar. Det finns dock inga studier som visar 
hur könsfördelningen ser ut för dem som inte får stöd trots att de bedömts behöva det 
(Skolverket, 2015). 
 
Att elever som behöver stöd inte får det beror ofta på resursbrist enligt lärarna i den 
studie som Myndigheten för skolutveckling gjorde i början av år 2000. Men även 
bristfällig organisation, omprövning av stödet eller att eleven har så stor frånvaro att de 
inte går att nå med ökade resurser angavs som orsaker (Myndigheten för skolutveckling, 
2005).  
 
De barn som får för lite stöd beskrivs ofta som tysta, initiativsvaga och blyga, de är ofta 
svaga läsare, har svårt för att koncentrera sig och märks inte. I kampen om resurser blir 
dessa barn förlorare (Myndigheten för skolutveckling, 2005).  Även de utåtagerande 
pojkarna anges som förlorare då de inte alltid får det stöd de skulle behöva avseende 
sina svårigheter utan får extra resurser därför att de är stökiga i klassrummet. Matematik 
är ett av de ämnen där minst andel elever tycker de får den hjälp de behöver av läraren i 
klassrummet, även om skillnaderna mot de andra ämnena är relativt små (Skolverket, 
2004b). 
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3.2 Teoretiska perspektiv 
  
Som grund för studiens inriktning och i analysen av insamlade data utgår jag från två 
perspektiv, ett sociokulturellt perspektiv och ett genusperspektiv. 

3.2.1 Det sociokulturella perspektivet 
 
Människan har naturligtvis många begränsningar. Vi har en uppsättning fysiska och 
mentala resurser som är bestämda av den art vi tillhör och vi har inte heller utvecklats 
särskilt mycket de senaste årtiotusendena i biologisk bemärkelse (Säljö, 2010). Trots 
detta har det skett stora förändringar i våra intellektuella och fysiska färdigheter och i 
våra kunskaper. Dessa går inte att härleda till biologiska förändringar i hjärnan eller 
nerverna utan de blir istället synliga när vi ser vilka hjälpmedel vår kultur skapat för att 
observera och bearbeta omvärlden och den kollektiva kunskap vi besitter (Säljö, 2010). 
Dessa hjälpmedel, eller redskap och verktyg, är de resurser som vi har tillgång till när vi 
försöker förstår omvärlden och agerar i den. Hjälpmedlen innehåller tidigare 
generationers erfarenheter och insikter.  
 
Grundtanken i det sociokulturella perspektivet är att kommunikation skapar 
sociokulturella resurser, bland annat olika normer, och att kommunikation även för dem 
vidare till nästa generation (Säljö, 2010). Kommunikativa processer är alltså centrala i 
ett sociokulturellt perspektiv på lärande och utveckling. Lärandet är mångfacetterat och 
spänner över en många områden. Elever lär sig inte bara ämneskunskaper i skolan utan i 
också hur hon eller han ska vara som flicka eller pojke för att passa in.  
 
I min studie kommer jag att titta på hur elever upplever matematikundervisningen, sin 
egen förmåga och sitt hjälpbehov. Dessa upplevelser är i varierande grad påverkade av 
samhällets sociokulturella normer, vad föräldrarna har för upplevelser av 
matematikämnet och vad de förmedlar och inte minst vad kamraterna har för åsikter. 
För att hitta förklaringar till det som eventuellt framkommer är det alltså viktigt att titta 
bortom varje individ. 
 

3.2.2 Genusperspektivet 
 
I början av 1970-talet gjordes en distinktion mellan kön och genus, där kön motsvarade 
det biologiska könet och genus stod för det sociala könet. Begreppet kön började senare 
återigen att användas men på ett annat sätt än tidigare. Nu tänker man istället att det 
finns ett samspel mellan det biologiska och det socialt konstruerade könet vilket gör det 
svårt att veta var det ena börjar och det andra slutar (Blomqvist, 2005). Inom feministisk 
teoribildning är en allmänt omfattad utgångspunkt att manligt och kvinnligt är kulturellt 
och socialt skapat och inte biologiska utgångspunkter (Ambjörnsson, 2007).  
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Ordet genus är numera införlivat i det svenska språket för att just beskriva det socialt 
och kulturellt konstruerade könet. Vi har en alltmer komplicerande kunskap om manligt 
och kvinnligt och genom att använda ordet genus sätter vi ett namn på denna kunskap 
och vår allt större förståelse av hur manligt och kvinnligt görs (Hirdman, 1988).  
 
Enligt Hirdman ser varje samhälle och tid ut att ha ett kontrakt mellan könen, ett 
genuskontrakt. Detta genuskontrakt blir till när vi skapar olika, osynliga regler, normer, 
seder och förväntningar om manligt och kvinnligt i samhället. Det kännetecknas av att 
män och kvinnor hålls isär och betecknas som varandras motsatser, dikotomier, och att 
det är det manliga som är norm och har högre status än det kvinnliga. Vi är alla med och 
skapar, upprätthåller och överför detta genuskontrakt, medvetet som omedvetet och det 
upplevs som normalt att det ska vara så.  
 
Kontrakt kan tänkas finnas på tre olika nivåer, på den kulturella överlagringens nivå 
som handlar om de föreställningar om hur relationen mellan man och kvinna bör vara, 
det vill säga idealtypsrelationen, på den sociala integrationsnivån som handlar om 
institutionerna och arbetsdelningens nivå och på socialiseringens eller individnivån som 
handlar om inlärning och självuppfattning (Hirdman, 1988).  
 
Liknande idéer, som de om dikotomier och det manligt som överordnat det kvinnliga 
redogör Sandra Harding för i sin bok The science Question in feminism. Där beskriver 
hon också tre olika nivåer av genus som aktivt påverkar varandra. Den symboliska som 
handlar om normer och föreställningar, den strukturella som handlar om 
arbetsfördelningen både i samhället och i familjen och den individuella som handlar om 
individens könsidentitet. Det är möjligt att en nivå kan förändras utan att de andra gör 
det och det är viktigt att alltid betrakta alla nivåer (Harding, 1987). 
 
I denna studie kommer jag bland annat att undersöka om det finns skillnader mellan 
flickors och pojkars upplevelser och förhållningssätt till matematikämnet på den 
individuella nivån. Upplevelserna och förhållningssättet är bland annat påverkade av 
den rådande synen på kvinnligt och manligt i samhället. Matematik ses vanligtvis som 
manligt könsmärkt. På det symboliska planet innebär föreställningen om matematik som 
manligt att det framför allt är män som ses som duktiga i matematik och därmed logiska 
och smarta. På det strukturella planet betyder det att vi ser fler män än kvinnor söka sig 
till högre utbildningar och tjänster som involverar matematik.  
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4 Metod 
 
Nedan redovisas metodval, urval av respondenter och kontext, hur studien genomfördes 
och bearbetades. Avslutningsvis diskuteras forskningsetiska principer och validitet och 
reliabilitet.  

4.1 Metodval 
 
Av de fyra huvudsakliga insamlingsmetoderna som samhällsforskare brukar använda, 
enkät, intervjuer, observation och skriftliga källor valde jag att använda enkät och 
intervjuer.  
 

4.1.1  Enkäten 
 
Syftet med enkäten var att få en bred och belysande bild av hur dagens elever på en viss 
skola uppfattar matematikundervisningen, sin egen förmåga och stödbehov, jag ville ha 
information om relativt många frågställningar vilket gör enkäten till en bra metod 
(Johansson & Svedner, 2004).  
 

4.1.2  Kvalitativ forskningsintervju 
 
Syftet med intervjuerna var att få en fördjupad bild av vad elever som fått 
specialpedagogiskt stöd i matematik upplever allmänt om matematikundervisningen 
men också hur de upplever sin förmåga och sitt stödbehov i matematik. Den 
vetenskapliga metod jag använt mig av vid intervjuerna är Kvales förslag på en 
kvalitativ forskningsintervju (Kvale 1997). Enligt Kvale (1997) är intervjun ett 
oumbärligt redskap inom den kvalitativa forskningen och som hjälp till intervjuaren har 
han definierat intervjuforskningens sju stadier. Dessa stadier kännetecknas av att 
intervjuaren först formulerar syfte och beskriver ämnet för undersökningen. Sedan 
planeras alla steg med hänsyn till vilken kunskap man vill få fram samtidigt som de 
moraliska konsekvenserna ska beaktas. Det tredje stadiet är själva intervjuen med 
tillhörande intervjuguide. Efter intervjuen ska materialet förberedas för analys vilket 
oftast innebär en utskrift av själva intervjuen. Analysen görs och intervjuresultatens 
reliabilitet, validitet och generaliserbarhet fastställs. Till sist är det dags att rapportera 
resultatet. Målet med den kvalitativa forskningsintervjun är att erhålla kvalitativa 
aspekter av den intervjuades livsvärld (Kvale, 1997).  
 
Eftersom ett av studiens syften var att speciellt uppmärksamma åsikter från de elever 
som är eller har varit i behov av specialpedagogiskt stöd i matematik bedömde jag att 
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intervjumetoden var väl lämpad. Vid en intervju finns tid för eftertanke och följdfrågor 
samtidigt som eleven bara kan svara för sig själv utan avbrott eller tidspress från 
klasskamrater. I mitt arbete som matematiklärare har jag också upplevt att jag har 
använt alldeles för lite tid till samtal med eleverna och de gånger jag har tagit mig den 
tiden har de flesta haft mycket att berätta. 
 

4.1.3  Metodkombination 
 
Enligt Denscombe (2014) skiljer sig metodkombination i tillvägagångssättet från andra 
strategier i samhällsforskningen på följande sätt:  

• Forskaren använder både kvalitativa och kvantitativa tillvägagångssätt i ett 
enskilt forskningsprojekt trots att dessa sätt konventionellt betraktas som 
oförenliga. 

• Det finns en stor fördel med att kombinera olika tillvägagångssätt som forskaren 
motiverar och utnyttjar. 

• Att forskaren för att lösa ett forskningsproblem betonar det praktiska 
tillvägagångssättet, där det viktiga är svaren på forskningsfrågorna. 

 
Jag har i denna studie använt mig av både kvantitativ som kvalitativ forskning. Min 
enkät kan hänföras till den kvantitativa forskningen då det centrala i analysen består av 
siffror. Intervjuerna däremot kan anses som kvalitativ forskning då analysen istället 
består av ord (Descombe, 2014). Genom att använda två olika metoder i arbetet kunde 
metodkombination och metodologisk triangulering användas vilket innebär att jag 
kunde jämföra fynden från en metod med fynden från en annan (Denscombe, 2014). Det 
finns framförallt två fördelar med att använda både kvantitativa data och kvalitativa data 
i en studie, dels kan resultaten både bekräftas och ifrågasättas genom att man jämför de 
data som framkommit med de olika metoderna dels kan resultaten från en metod 
kompletteras med resultaten från den andra metoden (Denscombe, 2014).  

4.2 Urval och kontext 

4.2.1  Enkäten 
 
Enkäten besvarades av alla elever som var i sina klassrum den lektion som enkäten 
genomfördes i klassen på den aktuella skolan, 119 flickor och 124 pojkar. Skolan hade 
vid tidpunkten 276 elever, fördelade på fyra klasser i vardera årskurs 7, 8 och 9. Ingen 
elev avböjde att delta i enkäten.  

 

4.2.2 Intervjuerna 
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Elever till intervjuerna valdes utifrån två kriterier, dels skulle eleven någon gång fått 
stöd i matematik av mig och dels skulle eleven någon gång under högstadiet haft 
betyget F i matematik. Genom att välja elever som jag själv hade en personlig relation 
till skulle det möjligen bli lättare att få sanningsenliga och uttömmande svar. Från 
början var tanken att intervjua fyra elever, två flickor och två pojkar men när den första 
intervjun var genomförd tyckte respondentens bästa kompis att det var så orättvist att 
inte hon också blev intervjuad att jag genomförde en intervju med henne också, orättvis 
vill jag ju inte framstå som. Det visade sig i efterhand vara bra eftersom jag då kunde 
använda den första intervjun som en pilotintervju, jag modifierade de andra intervjuerna 
en del efter att ha lyssnat igenom den första inspelningen, bland annat genom att ta det 
lugnare när jag ställde intervjufrågorna. 
 
Den först intervjuade eleven var Lumina, en flicka i årskurs nio som trivs bra i skolan 
och går på läxhjälpen som skolan anordnar efter skoltid varje vecka. Lumina är vältalig 
och tycker om att både berätta och skriva. Lumina har haft betyget F i matte under hela 
högstadietiden. Nästa elev var Lena, en flicka i årskurs åtta som nu har ett bättre 
självförtroende än förra året och klarar sig ganska bra för tillfället. Hon fick en hel del 
extra stöd matematik när hon gick i årskurs sju men har fortfarande betyget F i 
matematik. Den tredje personen Jack, en pojke i årskurs nio som vill gå 
teknikprogrammet på gymnasiet och sedan kanske bli datatekniker. Han är mån om att 
göra rätt, även under intervjuen, är lite tystlåten och har svårt att hitta orden ibland. Jack 
får extrastöd i flera ämnen och saknar betyg i alla kärnämnen. Petter var den andra 
intervjuade pojken, är full av energi och är lätt att få kontakt med. Han går nu i årskurs 
nio och har periodvis fått stöd både i årskurs sju och i årskurs åtta. Trots detta saknar 
Petter också många betyg. Mimmi var den sista eleven som blev intervjuad och bästa 
kompis med Lumina. Mimmi går i årskurs nio och fick betyget E i matematik efter att 
hon fått en större specialpedagogisk insats under vårterminen i år. 
 

4.2.3 Kontext 
 
Den kommunala skolan, där denna studie genomfördes, är den enda högstadieskolan i 
en relativt liten kommun med ung befolkning. Kommunen består av en mindre och en 
något större centralort med tillhörande landsbygdsområden. Kommunen har genomgått 
en relativt stor strukturomvandling de sista tjugo åren då en del av de arbeten som 
tidigare fanns i kommunen har försunnit och ersatts med helt andra. Det finns sedan 
tidigare en viss tradition på att ta emot flyktingar och så har skett även de senaste åren. 
På skolan finns ett specialpedagogiskt arbetslag med speciallärare i svenska och 
matematik och två ämneslärare. I kommunen finns ett övergripande dokument som 
behandlar frågor rörande organisationsförutsättningar, arbetssätt och arbetsuppgifter för 
specialpedagoger och speciallärare. I dokumentet fastslås bland annat att de 
specialpedagogiska insatserna ska vara korta och avgränsade i tid, flexibla, möta de 
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behov som uppstår samt i så stor utsträckning som möjligt genomföras i befintlig klass. 
I skolan finns en lokal kallad studiegården där speciallärarna är stationerade om de inte 
arbetar ute i klasserna. 
 
Skolan har en organiserad läxhjälp efter skoltidens slut, en timme varje vecka där 
skolans tre anställda speciallärare arbetar. Alla deltagande eleverna erbjuds ett gratis 
mellanmål den dagen då skoldagen blir relativt lång för eleverna. Trots en förlängd 
skoldag är intresset stort och upp till tio procent av skolans elever kommer för att få 
hjälp med läxorna eller för att fördjupa sig i något ämne.  
 
Meritvärdet i matematik för alla flickor i skolan var på vårterminen 11.7 och 
meritvärdet för pojkar var 11.1, det vill säga inte någon större skillnad. Meritvärdet 
räknades ut med hjälp av Skolverkets anvisningar där betyget F har meritvärdet 0, E = 
10, D = 12,5, C = 15, B = 17,5 och ett A = 20. 

4.3 Studiens genomförande 

4.3.1 Genomförande av enkätundersökningen 
 
För att få en enkel sammanställning av så många enkätsvar gjordes enkäten (se bilaga 1) 
som ett formulär på Google drive. Jag var vid tidpunkten inte speciellt insatt i hur man 
skulle gå till väga men det var oerhört lätt att använda privat utlagda självhjälpslänkar.  
 
Enligt Denscombe (2014) finns det ingen universallösning för att konstruera 
frågeformulär men genom att vara försiktig, visa omdöme, kompromissa och använda 
riktlinjer i metodböcker minimeras risken att det blir fel enligt Denscombe. För att 
konstruera en användbar enkät använde jag mig dels av två olika metodböcker, 
Denscombe (2014) och Ejlertsson (2005) och dels av tidigare gjorda enkäter, till 
exempel äldre frisläppta elevenkäter gjorda för PISA-studierna (Skolverket, 2013c). 
Dessa enkäter är väl utprövade och bör utgöra en bra grund för att själv kunna 
konstruera fungerande enkäter.  
 
Tanken var att enkäten skulle besvaras av alla elever på den aktuella skolan vilket 
medförde att det var nödvändigt att förhålla sig till tiden det skulle ta att fylla i enkäten 
utifrån flera olika aspekter. För att under relativt kort tid kunna genomföra enkäterna var 
det nödvändigt att få möjlighet från olika ämneslärare att låta eleverna besvara enkäten i 
början av en lektion. Efter diskussioner med ett par pedagoger beräknades att den tid jag 
hade till förfogande inte fick överstiga en halv lektion, det vill säga ungefär tjugofem 
minuter. Eftersom enkäten skulle besvaras av elever i tidiga tonåren var det också 
viktigt att ta hänsyn till enkätens omfattning. Elever på högstadiet inte alltid är 
motiverade att fylla i enkäter som upplevs som långa eller enkäter med flera enkätfrågor 
som liknar varandra. Det var alltså av stor vikt att hålla ner antalet frågorställningar för 
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att förhoppningsvis få så sanningsenliga svar av eleverna som möjligt samtidigt som 
enkäten inte fick bli för tunn och intetsägande.   I denna fråga var det alltså nödvändigt 
att kompromissa så som Denscombe (2014) beskriver. Efter studier av böcker och 
enkäter och beskrivna kompromisser konstruerades sedan ett antal frågor till varje 
forskningsfråga.  
 
En enkäts svarsalternativ kan antingen bestå av ett jämt eller udda antal alternativ. 
Anledningen till att välja ett jämt antal är oftast att respondenten ska bli tvungen att ta 
ställning då det inte finns ett neutralt mittenalternativ (Ejlertsson, 2005). Många gånger 
är det dock så att det neutrala alternativet inte väljs utan i de flesta fall överväger de 
positiva svaren på attitydfrågor. Med ett jämt antal alternativ tvingar man dessutom 
respondenten att ta ställning i frågor som denne inte har någon åsikt om (Ejlertsson, 
2005).  
 
Eftersom enkäten skulle genomföras bland ungdomar ville jag att de skulle känna att det 
verkligen fanns ett svarsalternativ som beskrev vad de tyckte eftersom jag annars var 
rädd att de inte skulle arbeta seriöst. Enkäten konstruerades därför med ett udda antal 
svarsalternativ. För att göra enkäten enkel att förstå för eleverna användes 
formuleringen ”extrahjälp i matematik” och inte ”specialpedagogiskt stöd i 
matematik” eftersom detta är det vardagliga språkbruket hos elever på högstadiet. På 
två ställen i enkäten fanns det också möjlighet för eleverna att skriva ett utförligare svar, 
dels efter frågan ”Tycker du det är roligt med matematik” och dels i slutet av enkäteten 
under rubriken ”Finns det något mer du skulle vilja skriva till mig som handlar om 
matematik?”.  
 
Då jag i min praktik har upplevt en viss skillnad på självförtroendet mellan flickor och 
pojkar vad det gäller skolarbetet avslutades enkätfrågorna med en fråga om detta. 
Tanken var att ta reda på om flickor och pojkar skattar sitt självförtroende ungefär lika 
högt eller om det finns skillnader i uppskattningen av självförtroendet mellan könen vad 
gäller det skolarbetet. Avsikten med frågan var alltså inte att ta fram ett mått på 
elevernas reella självförtroende, för att utröna detta krävs andra enkätfrågor. Det var då 
också möjligt att ta reda på om elevernas självförtroende när det gäller skolarbetet 
påverkats av att vara i behov av stöd i matematik eller inte. I enkäten fanns en fråga om 
eleverna har fått extrahjälp i matematik någon gång och på så sätt gick det att plocka ut 
de elever som fått stöd i matematik och räkna ut ett medelvärde för självförtroendet och 
göra samma sak för de elever som inte fått stöd. Som Skolverket (2013a) tidigare 
konstaterat vet vi relativt väl att flickor har lägre självuppfattning och känner mindre 
självtillit när det gäller ämnet matematik vilket gjorde att det kunde vara intressant att se 
på dessa frågor utifrån en annan vinkling det vill säga om det påverkar självförtroendet 
att vara i behov av stöd i matematik.  
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När enkäten var konstruerad gjorde jag först en pilotstudie på tio ungdomar som inte 
gick på den aktuella skolan men som jag på något sätt hade en relation till. Efter 
synpunkter ändrade jag sedan frågeställningarna något så att de bättre skulle passa 
ungdomar. Innan enkäten genomfördes skickades missivbrev till alla vårdnadshavare 
och elever på skolan (se bilaga 2). Missivbreven skickades ut per mail till de som hade 
en registrerad mailadress, i annat fall skickades breven per post.  
 
För att underlätta bearbetningen av enkäten konstruerades separata länkar för pojkar och 
flickor. Innan genomförandet konsulterade jag också en elev för att ta reda hur jag 
skulle formulera mig när jag presenterade enkäten för klasserna. Av erfarenhet vet jag 
att det finns flera elever som inte känner sig bekväma med att fösas in varken i gruppen 
pojkar eller i gruppen flickor. Hen tyckte jag skulle utrycka det så att de som av 
omgivningen hade blivit betraktade som pojkar respektive flickor under uppväxten 
skulle gå in på de olika länkarna. Själva enkäterna genomförde jag sedan själv i alla tolv 
klasser under lektionstid. Eftersom jag var tvungen att använda delar av lektionstiden 
för olika ämnen gjordes enkäterna i nära samarbete med ett flertal ämneslärare. Det gick 
relativt smidigt att genomföra enkäterna trots att det handlade om tolv klasser. Det var 
en stor fördel att jag själv var närvarande eftersom jag då fick direktrespons om det 
uppstod några oklarheter. Jag upplevde en positiv attityd hos eleverna och de uttryckte 
att det var lätt att svara på enkätfrågorna. Av de 276 elever som vid tillfället gick på 
skolan svarade 119 flickor och 124 pojkar på enkäten. Dessa 243 elever utgjorde då 88 
% av det totala elevantalet. 
 

4.3.2  Genomförande av intervjuer 
 
Eleverna tillfrågades personligen om de ville vara med på en intervju samtidigt som de 
fick kort information om syftet och de forskningsetiska principerna. När eleverna sagt 
att de ville medverka bads vårdnadshavarna om tillstånd till intervjuerna genom att de 
fick skriva på ett godkännande (se bilaga 3). Under intervjuerna använde jag mig av en 
halvstrukturerad intervjuguide enligt Kvales (1997) förslag (se bilaga 4). Enligt Kvale 
(1997)  innehåller en halvstrukturerad intervjuguide en översikt över de ämnen som är 
föremål för undersökningen och förslag på frågor. Vid denna typ av intervjun har sedan 
intervjuaren möjlighet att själv avgöra hur noggrant hen ska följa guiden. Jag valde att 
använda en halvstrukturerad intervjuguide då jag av erfarenhet vet att det kan vara 
viktigt att det finns möjlighet till förändringar vad gäller frågornas form och 
ordningsföljd för att kunna följa upp svaren från intervjuade elever (Kvale, 1997). 
Förslagen på intervjufrågorna var organiserade utifrån tre teman enligt mina 
forskningsfrågor, 1) Hur beskriver eleverna matematiken och matematikundervisningen 
2) Den självupplevda förmågan och 3) Det självupplevda hjälpbehovet. För att försäkra 
mig om att eleverna förstod att de skulle förbli anonyma i det färdiga arbetet startade jag 
alltid intervjuerna med att fråga vilket namn eleverna ville bli benämnda med. En 
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intervju genomfördes under ordinarie lektionstid, en annan under elevens håltimma och 
en tredje intervju efter avslutad praoverksamhet. Dessa intervjuer genomfördes i ett 
avskilt rum på skolan. Två av intervjuerna genomfördes hemma hos eleverna efter 
avslutad prao. Jag spelade in alla intervjuer med hjälp av dator.  
 
Det var ingen större svårighet att få elever att vilja ställa upp på en intervju. De verkade 
tvärtom tycka att det var lite spännande att få bli huvudrollsinnehavare och medverka i 
en uppsats. En stor fördel var att jag kände eleverna relativt väl och i flera fall även 
vårdnadshavarna. 

4.4 Bearbetning och analys av data 

4.4.1  Bearbetning av enkätundersökning 
 
Svaren på enkätetfrågorna redovisades på Google drive med separata svar och 
tidsangivelse. Ett mycket användbart redskap var sedan att i formuläret använda ”visa 
översikt över svar” vilket gjorde att svarsalternativen redovisades i passande diagram. 
För att räkna ut ett medelvärde på elevernas självförtroende användes de separata 
svaren. Medelvärdet för själförtroendet räknades sedan ut på samma sätt för de elever 
som också hade angett att de fått extrahjälp i matte. Resultatet av analysen av enkäten 
mynnade ut i ett antal diagram och en mångfald av kommentarer från respondenterna 
ordnade efter forskningsfrågorna och genus.  
 
För att undersöka om det finns signifikanta skillnader i resultaten mellan de två 
grupperna flickor och pojkar användes statistikprogrammet SPSS för att göra ett 
medelvärdestest, ett så kallat T-test, på två av frågorna (SPSS; Borg & Westerlund, 
2006). Frågorna var ”Är du duktig på matematik?” och ”Hur upplever du ditt 
självförtroende när du tänker på skolarbetet?”. Dessa två frågor sätter sin prägel på 
arbetet och det var därför viktigt att kontrollera om medelvärdesskillnaderna mellan 
könen var signifikanta.  

4.4.2 Bearbetning av intervjuer 
 
Utskriften av intervjuerna gjordes med tanke på att intervjuerna efter analysen skulle 
utgöras av en narrativ berättelse. Därför koncentrerades utskriften och alla delar av 
intervjun togs inte med, till exempel olika upprepningar, utom i de fall då jag ville ha 
med ett citat från intervjupersonen. Eftersom utskriften skulle ge ett allmänt intryck av 
intervjupersonernas åsikter omformulerades också vissa uttalanden (Kvale, 1997). 
Under analysen av samtalen använde jag mig sedan av meningskoncentrering och en 
narrativ strukturering, två av de fem metoder för intervjuanalys som Kvale (1997) 
redogjort för. De meningar som uttrycktes formulerade jag mer koncist och texten 
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ordnades tidsligt och socialt. Resultatet av intervjuerna mynnade ut i fyra berättelser och 
en sammanfattning med fokus på den sista forskningsfrågan.  

4.4.3 Analys av empirin 
 
Enkäten var utformad så att den första delen skulle beskriva elevernas 
undervisningssituation och upplevelse av matematikämnet. Detta för att ge en bild av 
den kontext eleverna befinner sig i under matematiklektionerna, vilket ur ett 
sociokulturellt perspektiv är av stor vikt. I de andra delarna ger eleverna svar på frågor 
om den egna förmågan, sitt stödbehov och självförtroende på individnivå. Analysen av 
enkäten gjordes sedan på gruppnivå där kontext utgjorde ett viktigt redskap för att 
kunna tolka resultaten. Även intervjuerna var utformade på ett liknande sätt. 
 
I svaren från både enkät och intervjuer går att utläsa hur de olika nivåerna av genus 
kommer till uttryck. I intervjuerna framträder till exempel den symboliska nivån enligt 
Harding (1987) i beskrivningen av en person som är duktig på matematik. I andra frågor 
framträder den strukturella nivån som i frågan om hur mycket tid eleven ägnar åt något 
annat än matematik under lektionerna. I tolkningen av resultaten har jag försökt beakta 
alla nivåer. 

4.5 Forskningsetiska principer 
 
Vid denna studie följde jag de rekommendationer som Vetenskapsrådet har gett ut 
angående forskning (Vetenskapsrådet, 2002). För att klargöra de forskningsetiska 
principerna inför enkäten skickades ett missivbrev ut till både vårdnadshavare och 
elever. Här förklarades kort vad de forskningsetiska principerna går ut på och att det var 
frivilligt för eleverna att delta. Det klargjordes också det gick att avbryta medverkan när 
man ville och att det inte skulle gå att utläsa vad en enskild elev hade svarat. Det 
informerades också om att insamlingen av uppgifter följer de direktiv som 
Vetenskapsrådet har gett ut och som i korthet går ut på att uppgiftslämnaren ska få 
information om den aktuella forskningen, att deltagaren har rätt att själv bestämma över 
sin medverkan, att de uppgifter som samlas in är konfidentiella samt att uppgifterna 
endast kommer att användas för forskningsändamål. För de elever och vårdnadshavare 
som var intresserade bifogades en länk till Vetenskapsrådets forskningsetiska principer. 
  
Inför intervjuerna gick samma information ut igen men nu fick vårdnadshavarna även ta 
ställning till om de samtyckte till undersökningen genom att underteckna ett dokument. 
Eleverna tillfrågades och informerades muntligt. 
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4.6 Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet 
 
Enligt Denscombe (2014) innebär en bedömning av validitet huruvida data reflekterar 
sanningen och verkligheten samt täcker de avgörande frågorna. Även Johansson & 
Svedner (2004) betonar att validitet handlar om ifall resultaten ger en sann bild av det 
som undersökts och om resultaten täcker det område man avsåg att undersöka. Felkällor 
i min undersökning skulle kunna vara att jag har ställt fel frågor eller att eleverna inte 
svarat sanningsenlig. För att minimera att eleverna inte skulle svara sanningsenligt 
valde jag att konstruera en relativt kort enkät samt att genomföra enkäten i alla klasser 
på den aktuella skolan vilket gjorde underlaget relativt stort. Till intervjuerna valdes 
dessutom elever som jag hade arbetat med tidigare vilket troligen minskade risken för 
att eleverna inte skulle svarar sanningsenligt. För att öka studiens validitet ytterligare 
använde jag mig av metodologisk triangulering vilket är en vanlig form av triangulering 
bland samhällsforskare (Denscombe, 2014).  
 
Reliabilitet hänför sig till mätnoggrannheten hos de metoder som använts i studien 
(Johansson & Svedner, 2004). Reliabilitet eller tillförlitlighet tar också upp frågan om 
metoderna som används skulle ge samma resultat vid andra tillfällen om förhållandena i 
övrigt är de samma i studien (Denscombe, 2014). För att minska risken att frågorna till 
enkäten skulle misstolkas genomfördes dels en pilotstudie och dels var jag själv 
närvarande i alla klasser vid enkätens genomförande. Vid intervjuerna användes en 
halvstrukturerad intervjuguide för att kunna förklara eller ställa uppföljande frågor ifall 
jag misstänkte att respondenterna inte hade uppfattat min fråga som jag tänkt. För att 
ytterligare öka reliabiliteten på intervjuerna bad jag de intervjuade eleverna att läsa 
igenom min skriftliga tolkning av intervjuerna. Flera elever sa sig vara förvånade över 
hur lång utskriften blev men alla uppfattade min tolkning som överensstämmande med 
vad de uttryckt. 
 
Generaliserbarhet handlar om forskningsresultatens förmåga att gälla på en allmän nivå 
och inte bara för den aktuella studien (Denscombe, 2014). Till viss del går det att finna 
en generaliserbarhet i enkäten eftersom den genomfördes av ett relativt stort elevantal 
på en skola strax utanför en större stad. Det bör finnas ett antal liknande skolor runtom i 
Sverige men eftersom dessa skolor sinsemellan kan vara ganska olika i fråga om 
elevunderlag och kultur måste generaliserbarheten dock anses som begränsad. 
 
Även för intervjuernas del är generaliserbarheten relativt begränsad men här kan man 
ändå tänka sig att det finns läsare till studien som kommer att erinra sig liknande fall i 
sin praktik och som då kan få förståelse för den gjorda analysen av materialet. Om 
denna typ av generaliserbarhet har bland annat Staffan Larsson (1994) diskuterat i 
boken ”Om kvalitetskriterier i kvalitativa studier”.   
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5 Resultat 
 
Först redovisas här svaren på enkäten med de fyra första frågeställningarna i centrum. 
Under rubriken Intervjuerna kommer sedan åsikter om forskningsfrågorna från elever 
som fått specialpedagogiskt stöd. 
 

5.1 Enkäten 

5.1.1 Hur beskriver flickor respektive pojkar sin inställning till matematikämnet och 
matematikundervisningen vad det gäller intresse och relevans? 

 
Enligt enkäten (se bilaga 5) upplevs matematikkunskaper helt klart som viktigt för både 
flickor och pojkar, där 90 % av flickorna tycker att det är ganska eller väldigt viktigt 
jämfört med 84 % för pojkarna. Däremot uppfattas ämnet matematik inte som lika 
roligt. Här finns det en liten könsskillnad då fler pojkar, 42 %, tycker att matematik är 
ganska eller väldigt tråkigt jämfört med 31 % av flickor. Flera elever kommenterar 
varför det inte är roligt med matematik med att de tycker att de får lära sig onödiga 
saker.  

”Det är så konstiga saker man ska kunna” 
  

eller 
 

”Och för att tekniken blir en större del av världen och alla olika sätt att räkna på är 
egentligen inte nödvändiga att kunna”. 

 
Det finns också flera som skriver att matte är ointressant, tråkigt och svårt.  
 

”Få saker är intressanta. Det kan liknas vid att måla staket på bilden. Inte kul alls.”  
 

och  
 

”För att det är så sjukt många olika saker och ganska svåra saker”.  
 

Flera elever tycker att det är både roligt och tråkigt beroende på hur det går.  
 

”Det är roligt då man fattar och kan räkna själv i boken och det bli rätt. Och väldigt 
tråkigt när man inte fattar och inte kan räkna rätt.” 

 
 ”För att jag tycker att vissa områden är roligare och vissa tråkigare”.  
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 Det finns naturligtvis en hel del positiva komentarer också som till exempel:  
 

”Jag tycker det är jätteroligt att räkna matte och därför tycker jag det är tråkigt när 
alla klagar för att vi har mattelektion”  

 
och 

 
 ”Man får utmana hjärnan lite och det är alltid kul att få lära sig mer”. 

 
De flesta elever tycker också att de lär sig nya saker under lektionstid och att läraren 
även pratar om uppgifter som inte står i matteboken. Dessa svar uppvisar inte några 
större skillnader i vad flickor och pojkar tycker men däremot är det stora könsskillnader 
vad gäller frågan om det är viktigt att göra alla uppgifter i boken. Flickorna verkar här 
tycka att det är betydligt viktigare, 61 % har svarat väldigt eller ganska viktigt, jämfört 
med 43 % för pojkarna. En av pojkarna kommenterade uppgiften med att skriva att man 
måste öva så mycket att man kan det man måste kunna. 
 
  
Flickor                     Pojkar 

       
 
Tycker du det är roligt med matematik? 
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5.1.2 Hur upplever flickor respektive pojkar sin egen förmåga i matematik? 
 
Bara 44 % av flickorna medan 62 % av pojkarna anser att de är mycket eller ganska 
duktiga på matematik. Det är fler flickor än pojkar som uppger att de är ganska eller 
mycket dåliga.  
 
Betygsmässigt är flickorna inte lika nöjda med sina betyg som pojkarna och de har 
siktet något högre ställt. Den största anledningen till att klara betyget är för bägge könen 
att de vill komma in på en gymnasielinje. När det gäller könens svar på frågan om de 
tycker att uppgifterna som de räknar är lagom svåra kan man se att 35 % av flickorna 
anser att uppgifterna är lite eller alldeles för svåra jämfört med endast 10 % av pojkarna. 
Fler flickor än pojkar tycker att uppgifterna är för svåra och fler pojkar än flickor anser 
att uppgifterna är för lätta. Att de är lagom svåra svarar dock mer än hälften av alla 
elever. 
 
Bägge könen tycker att det finns en del de själva kan göra för att förbättra betyget i 
matematik och här går det inte att se några större könsskillnader i svarsresultaten. Under 
matematiklektionerna ägnar sig tjugo procent av flickorna, 24 stycken, och 35 % av 
pojkarna, 43 stycken, en del eller en stor del av tiden åt något annat än matematik. Det 
är fler flickor än pojkar som arbetar med matematik hemma eller på läxhjälpen, det vill 
säga utöver lektionstid. Här är könsskillnaderna relativt stora, 63 % jämfört med 35 %. 
 
Flickor             Pojkar 

      
 
Är du duktig på matematik? 
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Analysen med T-testet för frågan "Är du duktig på matematik?" gav ett T-värde på 2.39 
(lika varians mellan grupperna), vilket innebär att skillnaden i medelvärde mellan 
flickor och pojkar är signifikant på 95 % nivån. Pojkarna skattade sig duktigare än 
flickorna.  
 

5.1.3 Hur upplever flickor respektive pojkar sitt stödbehov i matematik? 
 
Ungefär 3 av 10 elever upplever att de behöver extrahjälp för att klara betyget E i 
matematik men det är ännu fler som vill ha extrahjälp.  Procentuellt anser något fler 
flickor än pojkar att de behöver stöd och närmare hälften av alla flickor (49 %) vill ha 
stöd. Bland pojkarna är det bara 36 % som vill ha stöd. Enligt svaren på enkäten är det 
ungefär 30 % av alla elever som uppger att de har fått stöd i matematik någon gång, det 
är fler flickor som uppger att de fått stöd men det är också fler pojkar som inte vet om 
de har fått stöd eller ej.  
 
Flickor upplever att det är svårare att hinna lära sig all matematik under lektionstid och 
bara 20 % tycker inte det är svårt. Bland pojkarna är det nästan hälften, 45 %, som inte 
tycker det är svårt att hinna så här kan vi se stora skillnader mellan könens upplevelser. 
 
 
 
Flickor             Pojkar 

          
 
Tycker du det är svårt att hinna lära sig all matematik under lektionstid? 
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4.1.4 Hur uppfattar flickor respektive pojkar sitt självförtroende i skolarbetet? 
  
Ganska stora skillnader mellan vad könen upplever är det också när det handlar om 
självförtroendet.  Medelvärdet för självförtroende i förhållande till skolarbete är för alla 
flickor 5,3 medan det för pojkarna är 6,5.  
 

  
 
Diagram över hur flickor respektive pojkar upplever sitt självförtroende när de tänker på 
skolarbatet. 
 
Här gav T-testet ett T-värde på 3.88 (lika varians mellan grupperna), vilket innebär att 
skillnaden i medelvärde mellan flickor och pojkar är signifikant på 99 % nivån. 
Pojkarna hade högre självförtroende än flickorna. 
  
Tittar vi sedan närmare på de flickor som uppgett att de fått extrahjälp i matte så ligger 
medelvärdet på 4,5 men för pojkarna som fått extrahjälp ligger medelvärdet kvar på 6,5. 
Plockar man ut de flickor som angett att de inte fått någon extrahjälp i matematik får 
man ett värde på 5,6. Medelvärdet för pojkarna ligger alltså på 6,5 för alla grupper 
oberoende av om de uppgett att de fått extrahjälp eller ej. Sexton pojkar uppger att deras 
självförtroende ligger på tio, vilket är det högsta möjliga värdet, hälften av dessa är 
pojkar som uppger att de har fått extrahjälp i matematik.                             

5.2 Intervjuerna 
 
Här redovisas först de fyra intervjuerna av Lena, Jack, Petter och Mimmi. Efter det 
kommer en sammanfattning med utgångspunkt från sista forskningsfrågan.  
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5.2.1 Intervju Lena 
 
Lena berättar att under en mattelektion brukar de först ha genomgång på tavlan och sen 
jobbar de i boken. När de inte har något annat att göra jobbar de med varandra och det 
är roligt. Sist fick de göra en båt och mäta omkrets och beräkna area. Det är också kul 
när hon kan och räcker upp handen. Det känns tråkigt för Lena när hon går in på en 
mattelektion men hon sitter bredvid Axel och det är bra. Han är duktig och kan hjälpa, 
det kan också kompisarna Tyra och Zacha. Nu ligger Lena själv långt fram och kan 
hjälpa till i sin tur och det känns bra. Mattelektionerna är tråkiga ibland när uppgifterna 
är dryga och hon inte kan lösa dem. I höst har det gått mycket bättre för Lena och då 
känns det också roligare. Hon tycker att alla ämnen i skolan egentligen är viktiga att ha 
kunskaper i.  
 

”Alla ämnen är egentligen jättebra.. men matte, matte är ju bra att ha, håkå,  ja så 
klart, engelska, nej svenska, nej alltså engelska, ibland, ja språk ja typ det…och syslöjd 

och träslöjd…        teknik är också bra”.  
 

Matte är viktigt för det finns överallt i samhället.  
 

”Men matte finns ju nästan överallt…..om man tänker”.  
 

En bra mattelektion som Lena kan komma ihåg var när kompisarna fick följa med och 
få extrahjälp. Nu har hon inte fått någon extrahjälp på ett tag för nu jobbar hon så bra. 
Det har inte hänt så mycket som har varit dåligt under mattelektionerna. 
 
Lena känner sig duktig i matte nu, hon ligger långt fram i boken. I sexan kände hon att 
hon inte klarade matten, då tappade hon till exempel kunskaperna om den digitala 
klockan. Lektionerna är ganska lätta, det finns inget som är för svårt just nu! Den 
personen som Lena tänker på och som är duktig på matte heter Karl och är en 
klasskompis. Hon vet inte hur han kan vara så bra men vissa har ju talang säger hon. En 
dag var hon så jätteglad för då hann hon före honom i boken. Just nu är även Lena lite 
duktig på matte för när hon kollar på tavlan känner hon att hon förstår uppgifterna. Då 
känner hon att hon vill räkna mer. Lena tycker att hon har kunnat visa det hon kan för 
läraren och just nu kan hon inte komma på något mer som skolan kan göra för henne. 
Det kommer säkert att finnas någonting senare men då kommer hon att säga till sin 
lärare. 
 
Extrahjälp behöver hon inte just nu för att klara matten men förut i sjuan behövde hon 
det.  
 

”Alltså, jag hoppas att jag får E för det är det mitt mål är” 
 



30 

säger hon och syftar på betyget till jul. Lena vill förbättra sitt betyg. Hon har F nu och 
helst skulle hon vilja ha A säger hon och skrattar. Hon kan kämpa för att höja sitt betyg. 
Det är inte så svårt att hinna med nu men förut satt hon med samma uppgift som hon 
inte kunde förstå och frågade inte heller någonting. Lektionerna är lagom långa, perfekt 
långa. Hon jobbar mest under lektionstiden men ibland behöver hon hjälp och ibland 
måste hon prata om annat också, det är viktigt.  
 
Till sist berättar hon att lärarna ska berätta tydligt för att hon ska förstå men inte bli 
sura. Först ska de höra hur eleverna tänker och sen berätta. Det är också viktigt att 
lärarna inte pratar för högt för då blir det pinsamt. Något annat som också kan bli 
pinsamt är när hon får en jättelätt fråga och hon får ”hjärnsläpp” och inte kan svara. Då 
brukar hon tänka:  
 

”chilla, jag har alltså fått hjärnsläpp för att jag är så stressad”. 
 
Då tycker hon att det är bättre att läraren lämnar henne ett tag. 
 

5.2.2 Intervju Jack 
 
Jack berättar att en mattelektion brukar börja med en genomgång på tavlan i ungefär en 
halvtimma och sen ger läraren eleverna olika jobb. Läraren talar om vilket kapitel de 
ska vara på bland annat. Det roligaste under mattelektionerna tycker Jack är när han får 
jobba med en kompis. Jack upplever en mattelektion som vilken annan lektion som 
helst. Han känner inget speciellt, det är bara en vanlig lektion. De ämnen som är viktiga 
att ha kunskaper i är svenska, engelska och matte. Det är viktigt med kunskaper i matte 
för då kanske man kan komma in på universitetet eller andra skolor och han kan komma 
in på den skola han vill. Det känns bra när han förstår säger han.  
 

”Ja det är ju när jag kan, alltså när jag fattar och förstår, att jag klarar av det på en 
gång, då är det kul”. 

 
 Det har hänt även nu i nian och det finns egentligen inget som inte har varit så bra. 
 
Jack känner sig duktig när han kan och förstår men när han inte kan eller förstår, känner 
han sig inte heller duktig. Det är lagom svårt det de gör under lektionstiden. Procent är 
lätt medan algebra och multiplikation är svårare. Men säger han, får han bara träna ett 
tag går det bättre. En person som är duktig på matte har A på alla sina matteprov och 
skulle kunna hoppa över en årskurs och få en svårare mattebok tror Jack. Denna person 
skulle kanske kunna gå teknikprogrammet på gymnasiet och sedan bli datatekniker. Han 
kanske heter Jake. Ibland är också Jack duktig på matte, senast nu i årskurs nio när han 



31 

fick betyget E på det första matteprovet. Jack tror att han har kunnat visa det han kan för 
läraren och kan inte komma på något som skolan kan göra mer för honom. 
 
Han tycker att han behöver extrahjälp i matematik för att klara av betyget E. Han har 
hjälp nu och tycker att den bästa hjälpen är när han får sitta ensam med en lärare men 
det kan också vara bra med mer tid för matematik. Han är nöjd om han får betyget E. 
Jack har också haft hjälp sedan tidigare, både på låg- och mellanstadiet. Han tycker att 
hjälpen han får nu är bra, det är samma lärare som hjälper honom i flera ämnen. Det kan 
vara svårt att hinna lära sig all matematik under lektionstid för om han fastnar på någon 
uppgift tar det tid för honom. Lektionerna är lagom långa och han orkar jobba effektivt 
större delen av lektionen. Tidigare under högstadiet tyckte han att det var för långa 
lektioner i matematik. Jack jobbar mest med matte under lektionstiden men ibland sitter 
han och klottrar små, små figurer i räknehäftet. Han tror inte att det finns så mycket han 
kan göra själv för att förbättra sitt betyg utan tror att det är bättre med extrahjälp. 
 
Jack kan inte komma på något ytterligare att berätta för mig men säger att han trivs 
ganska bra i skolan när jag frågar honom. 
 

5.2.3 Intervju Petter 
 
Petter säger att mattelektionerna brukar inledas med en genomgång och sen räknar de i 
räknehäftet. Vad de ska räkna beror på vilka mål de har. Det roligaste han har gjort har 
inträffat nu i höst.  
 

”Ja det är väl nu när jag har lärt mig Pythagoras sats, det tycker jag är kul” 
 
säger han. Först hade han ingen aning om vad det var men sen fick han hjälp och då 
förstod han. Han upplever vissa mattelektioner som bra, till exempel när han får hjälp 
och när han förstår. Det är å andra sidan inte bra när han inte får hjälp och när han inte 
förstår men han brukar få hjälp. Dels av en extralärare som är i klassen ibland och dels 
när han går till studiegården och får hjälp där ibland. Det går bättre för Petter nu i 
årskurs nio. På frågan varför svarar han:  
 

”Jag vet inte, jag har insett att jag kanske måste ta tag i det”. 
 
De ämnen som är viktiga att ha kunskaper i är kärnämnena, svenska, engelska och 
matte. Petter tycker det är viktigt med kunskaper i matte  
 

” för allt i livet handlar om matte”. 
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När han får något gjort känner han sig duktig. Han kände att han inte klarade matten i 
sjuan och åttan för då lattjade han mest runt säger han, och tänkte inte så mycket. Det är 
lagom svårt på mattelektionerna för man ska ändå ha en utmaning tycker han. Det som 
är lätt är multiplikation och addition medan det är svårare med algebra. En person som 
är duktig på matte är smart, han får många poäng så att han kan söka till gymnasiet och 
är godkänd i alla ämnen. Sen fortsätter han att plugga på universitetet och då kan han bli 
nästan vad som helst. Petter tycker han är duktig vissa gånger, till exempel de gånger 
han klarar matten. Nu på slutet tror han också att han har kunnat visa allt han kan för 
läraren. Det skolan kan hjälpa honom med är att han får sitta i studiegården och jobba, 
själv utan kompisar. 
 
Petter vill förbättra sitt betyg som i dagsläget är ett F. Men, säger han, man kan ju alltid 
ha ett högre mål som ett C eller D. Han tror att det kommer att gå bra om han fortsätter 
som han gör nu. För att klara betyget E anser Petter att han behöver extrahjälp i matte. 
Han säger att hjälpen fungerar bäst om han får vara själv, utan kompisar. Petter har fått 
extrahjälp i matte på högstadiet men inte under låg och mellanstadietiden. Han tycker att 
det är svårt att hinna med ibland. Om han inte gör det han ska, kommer det ju därefter 
säger han. Lektionerna är lite för långa för att han ska orka hela tiden. Det skulle vara 
bättre med tjugofem minuters lektion och sedan en rast emellan. I årskurs sju och åtta 
jobbade Petter ingenting med matte på lektionerna, då använde han bara mobilen och 
pratade med kompisarna. Nu går det bättre för nu har han lagt bort mobilen. Han har 
varit på läxhjälpen någon gång och även gjort matte på datorn någon gång. Det han kan 
göra själv för att förbättra sitt betyg är att göra läxorna när han får några. 
 
Han tycker det är bra när läraren går runt och frågar alla om de behöver hjälp. Han säger 
också till mig det är bra att jag inte ger mig  
 

”för ibland behöver man hjälp fast man inte säger det”. 
 

5.2.4 Intervju Mimmi 
 
Mimmi talar om att de får slå av mobiler, datorer och elektronik när lektionen i 
matematik börjar. Läraren går igenom vad de ska göra under lektionen och sedan börjar 
de jobba. Det roligaste med matematik är ekvationer och upphöjt. Hon tycker också det 
är roligt när man räknar vidare och vidare och sedan tar roten ur. Mimmi känner att hon 
egentligen inte vill ha mattelektion när det är dags, hon saknar energi till det säger hon. 
Andra ämnen som till exempel SO eller liknande känns det peppande att gå till. Då 
tänker hon att det ska gå bra men så tänker hon inte när det gäller matte, det finns inget 
som peppar henne att ha matte. Känslan kan bero på att hon inte behärskar matten.   
 

”Det är väl för att jag inte förstår typ matten…helt” 
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 säger hon.  
 
I klassen finns det många som behöver hjälp och eftersom det bara finns en mattelärare 
så hinner inte alla få hjälp. När läraren väl kommer till Mimmi är det någon annan som 
också vill ha hjälp och då hinner inte läraren förklara ordentligt. Det är det som gör att 
hon inte vill gå på matten säger hon. De ämnen som det är viktigt att ha kunskaper i är 
svenska, engelska, matte och SO tycker Mimmi. Matematik är viktigt. 
 

”Men typ, allt vart man än går så är det typ, kommer alltid matte finnas där. Det går 
alltid att se siffror eller någonting sånt. Och typ kanske en kompis lillasyster frågar dig 
så här, och vad blir det här då, så här. Det kommer alltid att finnas matte runtomkring. 
 
En gång när det verkligen kändes bra på matten var när Mimmi fick hjälp och verkligen 
förstod. Det hände när hon skulle jobba med taluppfattning, hon trodde först inte att hon 
skulle förstå och ville inte ens försöka men sen när hon fick hon hjälp så förstod hon. 
Hon säger att när hon förstår då vill hon gå på lektion. På mellanstadiet fick hon också 
hjälp men den var inte så bra. Hjälpen bestod då bara av att läraren sa att vad hon skulle 
göra utan att ge någon fördjupad förståelse. Hon tror inte att den läraren var en utbildad 
speciallärare. 
 
Mimmi kände sig duktig i matte när hon hade klarat provet som gav henne godkänt. Det 
har hänt att hon har känt att hon inte har klarar matten. Det är när hon inte förstår alls. 
 

”Då jag inte förstår alls. Fast jag förstår om jag bara fått hjälp och tid. Det är så här 
bara, att jag vet att jag kan det här men jag förstår inte riktigt för jag fick inte nån hjälp 

och det gör mig så här ledsen för som om jag bara fick hjälp kan jag visa att jag 
förbättrat mig och att jag kan nå”. 

 
Mattelektionerna är lagom svåra om hon får bra förklaringar säger hon. Det finns 
ingenting som är lätt och det område som Mimmi tycker är riktigt svårt är när man 
räknar med decimaltal. En person som är duktig i matematik läser matte och hjälper 
sedan andra. Om hon är bra på matte och har godkända betyg i övrigt kan hon välja 
vilken linje hon vill på gymnasiet tror Mimmi. Kanske bygger hon sedan hus eller blir 
mattelärare.  
 
Mimmi har inte kunnat visa att hon har tillräckliga kunskaper om decimaltal säger hon. 
I våras när hon fick den hjälpen hon behövde förstod hon hur de smarta känner sig när 
de förstår matten. Det skolan kan hjälpa henne med är att ge mer hjälp. 
 
Mimmi vill förbättra sitt matematikbetyg. Hon tycker hon behöver extrahjälp för att 
klara betyget E och vill gärna ha betyget D. Hon behöver någon som kan förklara 
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matten och som har tid men det spelar ingen roll för henne var någonstans hon får den 
hjälpen, det går bra både i klassrummet eller någon annanstans. Mimmi fick hjälp under 
hela årskurs åtta och innan sommarlovet i år fick hon mycket extrahjälp. Under 
mellanstadietiden fick hon också hjälp i matte berättar hon men sen tog den hjälpen slut 
och då klarade hon inte nationella provet för årskurs sex i matematik. Det är inte svårt 
att hinna lära sig all matte under lektionstid om hon bara förstår säger Mimmi. Då kan 
hon hinna mer än planerat också. De flesta lektioner är lagom långa men de har en 
lektion som är en hel timme lång och då kan hon bli trött och orkar inte jobba på slutet. 
Mimmi jobbar bra när hon förstår men om hon fastnar och vill ha hjälp av läraren och 
får vänta så kan det hända att hon börjar prata med en kompis som hon tror kanske kan 
hjälpa till och så börjar kompisen prata om något annat och då glömmer de matten och 
lektionen tar slut. Hon räknar en del hemma och tar då nätet till hjälp eftersom mamma 
oftast inte kan hjälpa till. Förra året gick Mimmi på läxhjälpen också. 
 
Mimmi säger att alla elever vill ha hjälp och läraren måste visa att det är kul med matte 
också. Hur svårt det än verkar måste läraren hjälpa och vara peppande. Det är också 
viktigt att inte stressa eleverna utan läraren ska ta det lugnt. Var lugn och ge hjälp 
uppmanar hon mig! 
 

4.2.5 Vad poängterar elever i behov av särskilt stöd i matematik, en sammanfattning. 
 
Enligt de intervjuade eleverna inleds en matematiklektion oftast av en genomgång följt 
av enskild räkning, det är bara en elev som nämner att de samarbetar med kamrater. Om 
de får hjälp så att de verkligen förstår tycker de att det är roligt och då känns det bra att 
gå till lektionerna. De verkar som att de flesta av dem anser att nivån på undervisningen 
är lagom svår även om vissa delar är svårare och andra lättare. Lektionerna är för det 
mesta lagom långa men de orkar inte jobba på slutet av långa lektioner. Alla poängterar 
att matematik är ett viktigt skolämne bland annat eftersom matematik finns överallt i 
livet och att ett betyg i matematik ger större möjligheter att komma in på en önskad 
gymnasielinje. Flickor och pojkar upplever matematiklektionerna på ett likartat sätt.  
 
Sin egen förmåga i matematik beskriver både flickor och pojkar som ganska god, alla 
hoppas på att nå minst betyget E och tre av eleverna vill ha högre betyg än så. En av 
eleverna, en flicka, kan uttrycka att hon skulle vilja ha ett A i betyg. Alla har ibland känt 
sig duktiga i matematik och de upplever att de utnyttjar lektionstiden relativt bra nu, 
även om två av dem är medvetna om att deras tidigare inaktivitet under lektionstid har 
påverkat behovet av stöd. Två av de intervjuade flickorna benämner den duktiga 
personen i matematik som en flicka eller kvinna medan bägge pojkarna och en av 
flickorna tänker på en manlig person.  
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Eleverna, både flickor och pojkar, uttrycker mycket tydligt att det är det är oerhört 
viktigt för dem att få adekvat stöd i matematik. Även om de har tilltro till sin egen 
förmåga är de väl medvetna om att de också kan behöva stöd för att nå sitt mål. De 
verkar koppla ihop framgång i ämnet med bra stöd från en lärare men också en viss 
egen insats.  
 
Självförtroendet för de dessa elever i behov av särskilt stöd i matematik verkar vara 
relativt bra, under intervjun påtalar eleverna att de förstår matematik bara de får bra stöd 
och ingen talar om bristande egenförmåga. Noterbart är att självförtroendet inte verka 
skilja sig markant mellan de intervjuade flickorna och pojkarna.  
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6 Diskussion och slutsats 
 
Här presenteras först en diskussion utifrån resultatet i relation till tidigare 
forskningsresultat och sedan följer en kort slutsats. 

6.1 Diskussion 
 
Min intention med detta arbete har varit att få en inblick i hur flickor och pojkar på 
högstadiet beskriver sin inställning till matematikämnet och matematikundervisningen 
samt även hur de upplever sin egen förmåga och sitt stödbehov i matematik. Jag ville 
också se om det finns skillnader i självförtroendet hos flickor och pojkar vad gäller 
skolarbetet men också om elever i behov av stöd i matematik uttrycker andra 
uppfattningar som kanske har svårt att komma fram. Denna kunskap kan kanske vara 
viktig i diskussionerna om varför färre flickor/kvinnor söker sig till högre utbildningar 
och tjänster som involverar matematik än pojkar och varför flickor når en högre 
prestationsnivå i skolan (Vetenskapsrådet, 2005; Nationella sekretariatet för 
genusforskning, 2015). 
 
Oavsett vilka föreställningar som finns om matematik tycker både flickor och pojkar 
som deltog i enkäten att det är viktigt med matematik, till och med viktigare än vad 
skolverket fann när de intervjuade elever om attityder till skolan (Skolverket, 2004a). 
Kanske lite förvånande med tanke på att ett flertal elever skrev att de tyckte de lärde sig 
en del onödiga saker. Även de intervjuade eleverna uttrycker att matematik är viktigt 
och säger att man kan hitta matematik nästan överallt. Ämnet upplevs dock som mindre 
roligt i dag än för tio år sedan (Skolverket, 2004a). Här kanske det slår igenom att en del 
elever uppfattar att de lär sig saker i ämnet de inte tror de kommer att ha nytta av? Om 
eleverna inte vet vad de har för nytta av matematiken är det nog inte så troligt att de 
tycker det är roligt heller vilket också diskuterades av matematikdelegationen i 
rapporten ”Att lyfta matematiken” (SOU 2004:97). Sett ur ett sociokulturellt perspektiv 
kan man också anta att föräldrars attityder spelar stor roll för huruvida eleverna 
uppfattar matematik som viktigt eller roligt vilket även en del forskning visat (SOU 
2004:97). Åsikten att det är roligt när man kan men tråkigt när man inte kan kommer 
igen många gånger. Den kommer tydligt fram både i kommentarerna till svaren i 
enkäten och vid intervjuerna. Något som kanske påverkar detta är att en del elever i 
behov av särskilt stöd inte får det stöd de skulle behöva (Skolverket, 2015). Mimmi 
säger till exempel under intervjun att om hon bara får hjälp och tid så förstår hon.  
 
Flickor lägger ner mer tid och engagemang på skolarbetet och detta märks tydligt på 
svaren i enkäten om det är viktigt att göra alla uppgifter i matteboken (SOU 2010:51). 
Varför upplever flickor att det är så viktigt för dem med mycket träning men inte 
pojkarna? Är det för att det fortfarande finns kvar en rest i allmänna föreställningar om 
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en lägre begåvning hos kvinnor (SOU 2010:51)? Det skulle i så fall innebära att flickor 
måste träna mer. Eller för att det finns en rädsla hos flickor att arbetsmarknaden 
fortfarande kan vara både sexistisk och diskriminerande (Francis, 2000)? Då måste 
flickor visa sig vara betydligt bättre än pojkar för att kunna konkurera på samma 
arbetsmarknad.  Det skulle också kunna vara så att matematik uppfattas som ett manligt 
ämne vilket innebär att det framför allt är män som anses smarta och logiska 
(Vetenskapsrådet, 2005). Detta skulle i sin tur betyda att flickor och kvinnor måste träna 
mer för att uppnå samma resultat.  
 
Sandra Harding (1987) beskriver tre olika aspekter av genus vilka här framträder och 
blir relativt tydliga. På det individuella planet där flickornas uppfattning om sig själva är 
att de är mindre begåvade än pojkarna. På det strukturella planet där arbetsmarknaden är 
både sexistisk och diskriminerande och på det symboliska planet då män anses som 
smarta och logiska. Enligt Harding (1987) är det viktigt att betrakta alla nivåer samtidigt 
eftersom de tre aspekterna av genuskonstruktion samverkar. Detta innebär bland annat 
att om man avser att åtgärda orättvisor eller snedfördelning måste man reformera flera 
områden. Ser man bara till en aspekt finns stor risk att misslyckas. 
 
Att eleverna uppfattar att läraren pratar om uppgifter som inte står i läroboken tyder på 
att det inte enbart förekommer ensamarbete på lektionstid vilket har visat sig viktigt för 
inlärningen (SOU 2004:97). Om läraren använder andra uppgifter än lärobokens är det 
troligen mer omfattande uppgifter som är tänkta att diskuteras då läroboken innehåller 
tillräckligt många rutinuppgifter för ensamarbete. De intervjuade eleverna talar dock 
alla fyra om att ”det först är genomgång och sen räknar vi” och det är bara Lena som 
berättar att de ibland gör något annat. Frågan man kan ställa sig är om läraren bara 
använder andra uppgifter vid genomgångar på tavlan utan att diskuskutera dem eller om 
eleverna i behov av särskilt stöd inte riktigt känner sig delaktiga i diskussionerna? 
 
Betydligt fler pojkar än flickor anser att de är duktiga på matematik. Jämfört med den 
undersökning Gilah Leder gjorde i Australien för tjugofem år sedan har det kanske ändå 
skett en del vad gäller flickornas tro på sin egen förmåga. Då visade det sig att endast 
omkring 20 % av flickorna bedömde att deras matematiska förmåga låg över 
genomsnittet (Leder, 1990). Även om det i denna undersökning var 44 % av flickorna 
som ansåg sig vara duktiga i matematik är det ändå betydligt fler pojkar som anser sig 
duktiga trots att de inte har högre betyg. Enkätresultaten visar det som kommit fram i 
tidigare undersökningar, att pojkar har högre självuppfattning och större självtillit i 
matematik än flickor (Skolverket, 2013a). Något som var relativt förvånande för mig 
var att de intervjuade eleverna så tydligt uttryckte att de kunde känna sig duktiga i 
matematik, om än inte alltid så dock ibland. Alla fyra har tilltro till sig själva och siktar 
på minst betyget E i matematik men tre av dem pratar om högre betyg än så. En annan 
sak jag uppmärksammade var att på frågan om hur en person är som är duktig på 
matematik, svarar båda pojkarna och en flicka att det är en person av manligt kön 
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medan Mimmi men också flickan på pilotintervjuen mycket tydligt pratar som att denna 
person istället är av kvinnligt kön, vilket är intressant. Det verkar inte alldeles självklart 
att matematik numer uppfattas som manligt kodat av flickor och det skulle vara 
intressant att ställa samma fråga till alla flickor. Min erfarenhet i klassrummet säger mig 
inte heller att flickor nuförtiden uppfattar matematik som manligt. 
 
Liknande resonemang som gjordes runt svaren på om eleverna var duktiga går att föra 
runt svaren på matematikuppgifternas svårighetsgrad och betygen. Fler flickor än pojkar 
tycker att uppgifterna är för svåra och fler pojkar än flickor anser att uppgifterna är för 
lätta trots att vi vet att könen presterar på ungefär samma nivå när det gäller matematik 
(Skolverket, 2013a). Detta gäller även för prestationerna i matematik på den undersökta 
skolan. Pojkar är också något mer nöjda med sina betyg än flickorna. Även här kan man 
fråga sig om skillnaderna beror på föreställningar om begåvning, arbetsmarknadens 
utseende, matematik som manligt kodat eller något annat. 
 
Flera elever, och framförallt pojkarna, säger att de ägnar en stor del av tiden eller en del 
av tiden under matematiklektionerna åt något annat än matematik vilket torde inverka 
negativt på resultaten. 43 pojkar och 24 flickor utgör, sett till antalet elever, nästan tre 
klasser på den undersökta skolan. Det är ganska troligt att elevernas låga arbetsinsatts 
kan vara en av anledningarna till en del av de uppkomna matematikproblemen vilket 
Gunnar Sjöberg (2006) diskuterar i sin avhandling om dyskalkyli. Liknande tendenser 
ser vi på svaren om eleverna räknar hemma eller på läxhjälpen där betydligt fler flickor 
arbetar utöver matematiklektionerna. Svaren bekräftar det rapporten ”Könsskillnader i 
skolprestationer” kom fram till nämligen att flickors arbetsrutiner och förhållningssätt 
gynnar goda skolprestationer (SOU 2010:51). De intervjuade eleverna i behov av 
särskilt stöd i matematik säger att de i dagsläget arbetar ganska bra under lektionstid. De 
har i omgångar fått stöd och tycks förstå att det nu krävs arbete för att klara betygen. 
Petters uttalande om att han i årskurs sju och åtta inte klarade matten eftersom han då 
mest lattjade runt är kanske rätt talande för hur det har varit för honom. Han har missat 
stora delar av matematiken i årskurs sju och åtta och har nu ganska mycket att ta igen. 
Han kommer troligen att klara av betyget E till våren men om han hade använt 
matematiklektionerna mer effektivt tidigare skulle han haft betydligt större chanser till 
högre betyget i matematik än vad som nu är fallet.     
 
Flickor efterfrågar mer hjälp i matematik än pojkar och de tycker också att det är 
svårare att hinna med och lära sig allt under lektionstid. Detta kan förklara varför 
betydligt fler flickor än pojkar jobbar utöver matematiklektionerna men det förklarar 
inte varför de anser att de behöver jobba mer. Ungefär en tredjedel av eleverna svarar att 
de behöver extrahjälp för att klara betyget E. Troligen får inte alla eleverna extrahjälp 
hela tiden vilket flickorna löser genom att gå på läxhjälpen eller räkna hemma.  
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Det går att utläsa stora skillnader mellan könen i svaren om självförtroende i förhållande 
till skolarbetet, där flickor uppger ett betydligt lägre självförtroende. Frågan inställer sig 
då om det är självförtroendet i sig som är lägre hos flickor eller om det finns tvivel hos 
flickor om den egna prestationen kommer att räcka till med tanke på den rädsla som 
finns att arbetsmarknaden fortfarande är sexistisk och diskriminerande (Francis, 2000)? 
Självförtroendet hos flickor med extrahjälp i matematik är ännu lägre vilket betyder att 
det är stor skillnad på självförtroendet för flickor respektive pojkar som får stöd i 
matematik. Sexton pojkar svarar i enkäten att deras självförtroende ligger på tio vilket 
är högsta möjliga. Av dessa sexton är hälften pojkar med extrahjälp i matematik. Vad är 
det som gör att flickor i behov av extrahjälp i matematik uppger så dåligt 
självförtroende när de tänker på skolarbetet medan pojkarna inte tycks påverkas alls?  
Det är tydligen mer förödande för flickor än för pojkar att inte klara av kraven i 
matematik. Även om det skulle vara så att pojkarna här inte har svarat sanningsenligt är 
siffrorna ändå intressanta, varför uppger de i så fall så högt självförtroende? Om 
pojkarna har högre självuppfattning och större självtillit i matematik än flickorna kanske 
det betyder att pojkarna inte tvivlar på sig själv lika mycket bara för att de är i behov av 
hjälp i ämnet. Flickor befinner sig i underläge utifrån genuskontraktet medan pojkar mer 
uppfattas som norm vilket kan få till följd att pojkar känner att de duger som de är trots 
att de är i behov av stöd (Hirdman, 1988). För flickorna blir kanske effekten den 
motsatta. 
 
Det är möjligt att de elever som uppger att de har fått extrahjälp i matematik någon gång 
kanske också har haft stöd i fler ämnen vilket gör att det är just att vara i den situationen 
att man behöver extrahjälp som är svårare för flickor än för pojkar. Enligt Hirdmans 
(1988) teorier om ett genuskontrakt mellan könen är det manliga norm och har högre 
status än det kvinnliga. Om detta genomsyrar samhället, medvetet eller omedvetet, finns 
det sämre möjligheter i arbetslivet för en flicka än för en pojke som inte har klarat 
skolgången bra. 
 
Något som dock var glädjande var att de flickor jag intervjuade inte uttryckte att de har 
speciellt dåligt självförtroende. De vågar säga att de vill ha ett betyg högre än E och 
Lena säger, även om hon skrattar lite samtidigt, att allra helst vill hon ha ett A. Dessa 
flickor har bägge två fått specialpedagogiskt stöd på högstadiet och bägge två har också 
känt att de har gått framåt i matematik vilket kanske kan förklara att de känner självtillit.  
 

6.2 Slutsats 
 
Både flickor och pojkar upplever matematikundervisningen på ett likartat sätt men 
sammantaget förmedlar flickorna att de inte är lika duktiga i matematik som pojkarna, 
arbetar hårdare och behöver mer hjälp än pojkarna. Flickorna i den undersökta skolan 
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har inte lägre meritvärde i matematik än pojkarna och utifrån det jag har sett är jag 
nästan förvånad över att flickorna inte har högre betyg i matematik. Kanske är det vad 
vi har att förvänta oss om några år om utvecklingen i skolan och i samhället får fortsätta 
gå i samma riktning som hittills? Frågan är förstås varför det ser ut som det gör. Om 
arbetsmarknaden är både är sexistisk och diskriminerande och flickor är medvetna om 
detta som Becky Francis (2000) hävdar så är troligen också pojkarna medvetna om 
samma sak. Om flickorna därför arbetar hårdare kan pojkarna arbeta mindre hårt. Detta 
eftersom män har flera fördelar i samhället utanför skolan (SOU 2010:51). Det är 
kanske så att vi kommer att fortsätta se ett betygsgap mellan flickor och pojkar så länge 
det inte råder jämställdhet på arbetsmarknaden så Sverige har mycket att tjäna på att 
samhället blir jämställt i ordets rätta bemärkelse. 
 
Det finns naturligtvis många intressanta områden att forska vidare på. Ett område 
handlar om vad skolan kan göra för att stötta flickor i behov av stöd i matematik. Här 
kan man tänka sig en intervjustudie på flickor som fått specialpedagogiskt stöd och som 
då har klarat betyget E. Vad har de att berätta om självförtroende och vad var det som 
gjorde att de klarade betyget E. Det skulle också vara intressant att intervjua flickor med 
högre betyg i matematik om deras tankar om yrkesval.   
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Bilagor 
Bilaga 1 

 
Tror du att det är viktigt för dig att ha kunskaper i matematik? 

1. Väldigt viktigt    
2. Lite viktigt  
3. Jag vet inte  
4. Inte så viktigt     
5. Inte alls viktigt 

 

Tycker du att det är roligt med matematik? 
1. Väldigt roligt 
2. Lite roligt 
3. Varken roligt eller tråkigt 
4. Lite tråkigt 
5. Väldigt tråkigt 

Varför? 
 

Lär du dig nya saker under lektionstiden i matematik? 
1. Många nya saker varje lektion 
2. Någon ny sak varje lektion 
3. Ibland 
4. Nästan inga nya saker 
5. Inga nya saker 

 
Tror du att det är viktigt att göra alla uppgifter i matematikboken? 

1. Väldigt viktigt 
2. Lite viktigt 
3. Jag vet inte 
4. Ganska oviktigt  
5. Väldigt oviktigt 

 
 

Brukar din matematiklärare prata om uppgifter som inte står i matteboken? 
1. Varje lektion 
2. Nästan varje lektion 
3. Ibland 



 

4. Inte så ofta 
5. Nästan aldrig 

 

Är du duktig på matematik? 
1. Ja, mycket 
2. Ja, lite 
3. Varken duktig eller dålig 
4. Nej, ganska dålig 
5. Nej, mycket dålig 
 

 
Har du det betyg i matematik som du siktar på? 

1. Jag siktar på ett mycket högre betyg än det jag har 
2. Jag har det betyg jag siktar på 
3. Jag siktar på lite högre betyg än det jag har 

 
Vilket betyg siktar du på? 

1. Jag siktar på mycket högre betyg än det jag har 
2. Jag siktar på lite högre betyg än det jag har 
3. Jag har det betyg jag siktar på 

 
Varför vill du klara betyget du siktar på? 

1. Jag vill komma in på en gymnasielinje 
2. Jag vill bara ha betyg 
3. Jag vill kunna matte bra 
4. Jag vill vara duktig 
5. Annat 

 
Tycker du att uppgifterna ni räknar är lagom svåra? 

1. De är alldeles för svåra 
2. De är lite för svåra 
3. De är lagom svåra 
4. De är lite för lätta 
5. De är alldeles för lätta 

 
Finns det någonting som du själv kan göra för att förbättra ditt betyg i 
matematik? 

1. Det finns mycket jag kan göra  



 

2. Det finns lite jag kan göra 
3. Jag vet inte 
4. Det finns nästan ingenting jag kan göra 
5. Det finns ingenting jag kan göra 

 

Hur mycket tid ägnar du åt något annat än matematik under mattelektionerna? 
(Pratar om annat, ritar….) 

1. En stor del av tiden  
2. En del av tiden  
3. Ibland 
4. Jag håller nästan bara på med matematik 
5. Jag håller bara på med matematik   

 
Räknar du matte hemma eller på läxhjälpen? 

1. Ja, det gör jag ofta  
2. Ibland 
3. Nej, det gör jag inte 

 

Tycker du att du behöver extrahjälp i matematik för att klara betyget E? 
1. Ja, jag behöver hjälp ofta. 
2. Ibland 
3. Nej, det behöver jag inte 

 
Vill du ha extrahjälp i matematik? 

1. Ja, det vill jag ofta 
2. Ibland 
3. Nej, det vill jag inte 

 
Har du fått extrahjälp i matematik någon gång? 

1. Ja, det har jag 
2. Jag vet inte 
3. Nej, det har jag inte 

 
Tycker du det är svårt att hinna lära sig all matematik under lektionstid? 

1. Ja, det är svårt att hinna 
2. Ibland 
3. Nej, det är inte svårt att hinna 

 



 

Hur upplever du ditt självförtroende när du tänker på skolarbetet? 
Litet självförtroende 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Stort självförtroende 
 
Finns det något mer du skulle vilja skriva till mig som handlar om matematik?                                                                       
 
 
Tack för dina svar, det hjälper mig i mitt jobb! 
 



 

Bilaga 2 
Till eleverna på Skolan och deras vårdnadshavare. 
 
Under hösten pågår det flera olika fortbildningar på Skolan och själv ska jag skriva ett 
examensarbete med inriktning mot matematik. Ett arbete som görs inom ramen för den 
speciallärarutbildning jag nu håller på att avsluta. Jag har ett intresse av att ta reda på 
mer om elevers tankar om matematik och deras självupplevda förmåga i matematik. 
 
Jag har därför tänkt göra en enkät som ska rikta sig till alla Skolans elever. Enkäten görs 
via en länk på nätet, vilket betyder att alla svar är helt anonyma, jag kan inte se vem 
som har svarat, och i examensarbetet kommer det heller inte att framgå vid vilken skola 
undersökningen är gjord. Enkäten kommer att ta c:a 15 minuter att besvara under en del 
av en lektion och för att få ett bra underlag behöver jag så många svar som möjligt. Alla 
deltar helt frivilligt och det går att avbryta medverkan när man vill. Frågorna kommer 
vara av karaktären ”Tror du att det är viktigt med kunskaper i matematik?”  
Undersökningen följer de direktiv som Vetenskapsrådet har gett ut och som i korthet går 
ut på att uppgiftslämnaren ska få information om den aktuella forskningen, att 
deltagarna har rätt att själva bestämma över sin medverkan, att de uppgifter som samlas 
in är konfidentiella samt att uppgifterna endast kommer att användas för 
forskningsändamål. Se gärna länken: http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf 
 
Om ni har några frågor om enkäten så kontakta mig gärna! 
Lena Johnels Skoogh, tel. 
  
Det går också bra att kontakta rektorerna på Skolan, Petra Johansson eller Carl 
Svensson 
 
Tack på förhand! 
 



 

Bilaga 3 
Till berörda elever och vårdnadshavare. 
 
Under hösten pågår det flera olika fortbildningar på Skolan och själv ska jag skriva ett 
examensarbete med inriktning mot matematik. Ett arbete som görs inom ramen för den 
speciallärarutbildning jag nu håller på att avsluta. Jag har ett intresse av att ta reda på 
mer om elevers tankar om matematik. 
 
Jag skulle därför vilja genomföra intervjuer med några elever på Skolan. Frågorna 
kommer att handla om inställningen till matematikämnet, hur man upplever sin egen 
förmåga och  hjälpbehov i matematik. Intervjuerna kommer att spelas in och därefter 
kommer jag att bearbeta innehållet. När examensarbetet är klart kommer 
intervjumaterialet att förstöras. I det färdiga arbetet kommer intervjupersoner, skola och 
kommun vara anonyma.  
 
Alla deltar helt frivilligt och det går att avbryta medverkan när man vill. Intervjuen 
följer de direktiv som Vetenskapsrådet har gett ut och som i korthet går ut på att 
uppgiftslämnaren ska få information om den aktuella forskningen, att deltagaren har rätt 
att själv bestämma över sin medverkan, att de uppgifter som samlas in är konfidentiella 
samt att uppgifterna endast kommer att användas för forskningsändamål. Se gärna 
länken: http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf   
 
Om ni har några frågor så kontakta mig gärna! Lena Johnels Skoogh, tel.  
 
Det går också bra att kontakta rektorerna på Skolan, Petra Johansson eller Carl 
Svensson. 
 
Tack på förhand! 
 
 
Jag godkänner att min dotter/son deltar i intervjun. Datum:_______________________ 
 
 
Elevens namn:___________________________________________________________ 
 
 
 
Elevens namnteckning:____________________________________________________ 
 
 
 
Vårdnadshavarens namnteckning:___________________________________________ 



 

 
Bilaga 4 

Intervjuguide                                                                                                                                  
 
Tema: Hur upplever eleverna matematik och matematikundervisningen? 
 

1. Kan du berätta vad ni gör under en mattelektion? 

Följdfråga: Vad tycker du är roligast av allt ni gör? 
 
2. Berätta hur du upplever en mattelektion! / Berätta hur du känner dig under en 

mattelektion! 

Följdfråga: Vet du varför du upplever lektionerna så här? Vill du berätta varför? 
 
3. Vilka ämnen tror du är viktigt för dig att ha kunskaper i?  

Följdfråga: Kan du berätta varför du tror/inte tror det att det är viktigt för dig att ha 
kunskaper i matematik? 
 
4. Kan du komma ihåg något som har hänt under en mattelektion som har varit 

väldigt bra och något som har varit väldigt dåligt? 

Följdfråga: När hände detta? 
 
Tema: Den självupplevda förmågan. 
 
5. När har du känt dig duktig i matte? Kan du berätta?  

Följdfrågor: När har du känt att du inte klarar matten? Berätta!  
 
6. Tycker du att det ni gör på mattelektionerna är lagom svårt för dig? 

Följdfråga: Berätta vad du tycker är lätt, lagom eller för svårt! 
 
7. Vad gör en person och hur är en person som är duktig på matte? 

Följdfrågor: Är du duktig på matte? Vad är det som gör att du upplever dig själv 
som duktig/ inte duktig? 
 
8. Tycker du att du har kunnat visa hela din förmåga i matte för läraren? 

Följdfrågor: Finns det något som gör att du inte riktigt har möjlighet att visa din 
förmåga? Är det något skolan kan hjälpa dig med? 
 



 

Tema: Det självupplevda hjälpbehovet. 
 
9. Tycker du att du behöver extrahjälp för att klara betyget E? 

Följdfrågor: Vilken slags extrahjälp skulle du vilja ha? Finns det något mer skolan 
kan göra för dig? 
 
10. Har du fått extrahjälp i matematik någon gång? 

Följdfrågor: När? Av vem? Tyckte du att hjälpen var bra? 
 
11. Tycker du det är svårt att hinna lära sig all matematik under lektionstid? 

Följdfrågor: Är lektionerna för korta? Håller ni på med de olika områdena för kort 
tid? Är lektionerna för långa för att du ska orka jobba effektivt? Finns det någon 
annan anledning? Hur mycket arbetar du med matte under lektionstiden? 
 
12. Vill du förbättra ditt mattebetyg och vad tror du skulle hjälpa dig att förbättra 

ditt matematikbetyg? 

Följdfrågor: Kan du beskriva vad du gör under en mattelektion? Räknar du någon 
gång hemma eller på läxhjälpen? Kan du göra något själv för att förbättra ditt betyg? 
 
Övrigt. 
13. Finns det något mer du skulle vilja berätta för mig innan vi avslutar intervjun? 

 

 
 
 
 
 
 
 
  



 

Bilaga 5 
Resultatsammanfattning enkät 
 
Tror du det är viktigt med kunskaper i matematik? 
Flickor                                                                     Pojkar 
 

          
 
 
 
Tycker du att det är roligt med matematik? 
Flickor                     Pojkar  

       
 
 



 

Lär du dig nya saker under lektionstid? 
Flickor                                                                Pojkar 

    
 
 
 
Tror du det är viktigt att göra alla uppgifter i matematikboken? 
Flickor                 Pojkar  

       
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Brukar din lärare prata om uppgifter som inte står i boken? 
Flickor                Pojkar 

     
 
 
 
 
 
 
Är du duktig på matematik? 
Flickor             Pojkar 

     
  
 
 
 
 



 

Har du det betyg i matematik som du siktar på? 
Flickor             Pojkar 

     
 
 
 
 
 
 
Vilket betyg siktar du på? 
Flickor              Pojkar 

             
 
 
 
 
 



 

Varför vill du klara betyget du siktar på? 
Flickor                          Pojkar 

      
 
 
 
Tycker du att uppgifterna ni räknar är lagom svåra? 
Flickor    Pojkar 

    
 
 
 
 
 
 



 

Finns det något du själv kan göra för att förbättra ditt betyg i matematik? 
Flickor   Pojkar 

     
 
Hur mycket tid ägnar du åt något annat än matematik under lektionerna? (tittar på 
mobilen, ritar, pratar…) 
Flickor    Pojkar 

         
 



 

Räknar du matte hemma eller på läxhjälpen? 
Flickor   Pojkar 

      
 
 
 
 
 
 
 
Tycker du att du behöver extrahjälp i matematik för att klara betyget E? 
Flickor           Pojkar 

      
 
 
 



 

 
Vill du ha extrahjälp i matematik? 
Flickor   Pojkar 

      
 
 
 
 
 
 
Har du fått extrahjälp i matematik någon gång? 
Flickor                 Pojkar 

     
 
 
 
 



 

 
 
Tycker du att det är svårt att hinna lära sig all matematik under lektionstid?      
Flickor                 Pojkar 

          
 
 
 
 
 
Hur upplever du ditt självförtroende när du tänker på skolarbatet? 
 

 
                             
 
 


