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Abstract 

 

Among teachers an equal education is seen as a matter of course. In spite of that, there are 

differences in study results and attitudes among girls and boys. Girls often have poorer self 

confidence in mathematics and sometimes perform less good than boys on different tests. 

Other studies show that the traditional mathematics education to a greater extent is more 

suitable for boys. These differences have been created through a social structure were the man 

is seen as the standard in our community.  

The purpose of this paper is to make research into differences between boys and girls in 

their view of mathematics and their view of different mathematics education methods but also 

to discuss how to carry on equal mathematic instructions. 

In my examination among upper secondary school pupils studying mathematics course C, 

the result shows a one-sided education were almost every lesson looks the same. The lessons 

start with an exposition followed by calculations in the textbooks. The examination also 

shows that girls have a greater wish for other ways of working, like working in groups or 

working with projects. At the same time the examination shows that girls are more positive to 

the traditional education than boys, which go against earlier studies. 

People have a special liking to categorise their environment and the sexes are no exception. 

As a result of these categorisations the subject mathematics has been regarded as a male 

domain. My opinion is that through an unbiased treatment and an individualized education the 

significance of the pupil’s sex will be reduced. Satisfying the special needs of the individual is 

the key to success and makes the individual reach his or her full potential. This is the way to 

attain a fair school and an education for all pupils regardless of sex.  



Sammanfattning 

 

En jämställd undervisning ses som något självklart av alla lärare i skolan. Trots detta visar 

studier att det råder skillnader i resultat och attityder gentemot matematik mellan pojkar och 

flickor. De senare har ofta ett sämre självförtroende i matematik och uppvisar ibland lägre 

resultat i olika test. Andra studier visar att den traditionella matematikundervisningen i större 

utsträckning verkar passa pojkar. Dessa skillnader har skapats genom en samhällsstruktur där 

mannen ses som norm.  

Syftet med arbetet är att undersöka skillnader mellan pojkar och flickor i deras syn på 

ämnet matematik och dess olika arbetsformer samt att diskutera hur en könsneutral 

matematikundervisning kan bedrivas. 

I min undersökning bland gymnasieelever som läser matematik C framgick att 

matematikundervisningen var mycket ensidig och på nästan varje lektion bedrevs traditionell 

undervisning där läraren föreläser och eleverna därefter får räkna i sina läroböcker. 

Undersökningen visade även på en starkare önskan hos flickor än hos pojkar att oftare 

använda sig av andra arbetssätt såsom grupparbete och projektarbete. Samtidigt visade 

undersökningen att flickor var mer positiva till den traditionella undervisningen än pojkar, 

vilket går emot tidigare studier. 

Människor har ofta en förkärlek att kategorisera sin omgivning och de två könen är inget 

undantag. Detta har lett till en könsskillnad i skolan som blir tydlig i ämnet matematik vilket 

genom historien har betraktas som en manlig domän. Men genom ett fördomsfritt bemötande 

och en individanpassad undervisning kan, enligt min uppfattning, könets betydelse minskas. 

Om läraren ser till individens alldeles speciella behov och lyckas tillfredställa dessa kommer 

individen nå sin fulla potential. På detta sätt når vi en skola och en undervisning för alla 

oavsett om eleven råkar vara pojke eller flicka. 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

 

En jämställd undervisning i skolan ses idag som en självklarhet och dagens lärare måste ha 

ett jämställdhetsperspektiv i sin undervisning. Under min lärarutbildning har jag många 

gånger diskuterat jämställdhet och genus och tagit med mig dessa tankar ut på min 

verksamhetsförlagda utbildning, där jag alltid försökt behandla alla människor så lika som 

möjligt. Det låter enkelt men samtidigt är jag en del av samhället, påverkad av traditioner och 

förväntningar och mycket av mitt agerande beror på mitt kön. Detta, tillsammans med alla 

andra intryck i samhället, påverkar pojkar och flickor och ser tyvärr till att rådande könsroller 

bibehålls. Ändå har jag aldrig uppfattat någon matematikundervisning som bättre anpassad för 

något speciellt kön. Betyder detta att skolans undervisning är jämställd eller är det jag som 

inte vet var jag ska titta? Är det möjligt att bedriva en jämställd undervisning i skolan med 

arbetssätt som passar både pojkar och flickor? Det var just denna tanke som motiverade mig 

att synliggöra problematiken kring jämställdhet och undervisning. Detta för att ge mig själv 

verktyg och glasögon så att jag kan se problematiken. När jag som lärare kan sätta mitt eget 

agerande i ett samhälligt sammanhang och ha en tydlig uppfattning om det rådande klimatet i 

dagens skola kan jag vidta åtgärder som i slutändan gynnar samtliga elever, oavsett kön. 

 
 

1.2 Syfte 

 
Syftet med mitt arbete är att undersöka vilka skillnader som finns mellan flickor och pojkar 

på gymnasieskolan, gällande attityder till matematik och matematikundervisning. Detta för att 

som blivande lärare vara medveten om problemen och lättare kunna jobba mot en jämställd 

skola. Arbetets problemformuleringar blir: 

 

• Vilka skillnader finns mellan pojkar och flickor gällande attityder till matematik på 

 gymnasieskolan? 

• Vilka skillnader finns mellan pojkar och flickor gällande synen på olika arbetsformer i 

 matematik på gymnasieskolan? 

• Hur kan en könsneutral och/eller jämställd matematikundervisning bedrivas på 

 gymnasieskolan? 
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2. Litteraturgenomgång 

 

2.1 En historisk tillbakablick 

 

Skolan var länge en plats enbart för män och först 1842, med starten av den allmänna 

folkskolan, gavs flickor tillträde till allmän utbildning. Industrialiseringen och den allt mer 

tuffa arbetsmarknaden ledde, i slutet av 1800-talet, till att kvinnor tvingades utbilda sig för att 

trygga sin försörjning. Det dröjde dock fram till 1927 innan flickor fick tillträde till de statliga 

läroverken, men trots dessa framsteg skiljde sig undervisningen mycket åt mellan könen. 

Pojkarna förbereddes på ett liv i det offentliga medan flickor fick en speciell kvinnlig 

undervisning som handlade mycket om äktenskap och barnafödande. År 1946 fastslogs, 

genom skolkommissionens betänkande, att kvinnor skulle ges samma möjlighet till 

yrkesförberedande utbildning som män. (Genuspraktika för lärare 2001) 

På 1960-talet växte sig feminismen stark och feministerna började då påvisa hur litet 

inflytande kvinnor hade haft på samhället genom historien. Avsaknaden av forskningsresultat 

som kunde visa på intellektuella skillnader mellan könen gjorde att feminister började ställa 

krav på ett könsneutralt samhälle. Ett viktigt steg för att nå detta mål var, och är, att skolan 

genom all undervisning belyser problemet med könsskillnader samt har en öppen diskussion 

om skillnader mellan könen. Bland lärarna i skolan kan man se hur den historiska 

uppdelningen fortfarande lever kvar. Få av de manliga lärarna i dagens skola arbetar med 

yngre barn och ju högre upp på utbildningsstegen man kommer desto större blir andelen 

manliga lärare. Även inom olika ämnen är skillnaden mellan andelen mannliga och kvinnliga 

lärare stor. Inom de naturvetenskapliga ämnena finns en majoritet av manliga lärare medan 

andelen kvinnliga omvårdnadslärare är över 90 %. I dagens skola existerar inte längre 

könsdelad undervisning på det sätt som det gjorde förr, men trots detta påverkar könet 

fortfarande elevers yrkesval och vissa gymnasie- och högskoleprogram har en väldigt skev 

könsfördelning. (Genuspraktika för lärare 2001) 
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2.2 Jämställdhet i skollagen och styrdokumenten 

 

2.2.1 Skollagen 

 

Dagens skollag tar upp problematiken kring könsroller och diskriminering i skolan. I 

skollagens andra paragraf står att läsa: 

 

Alla barn och ungdomar skall, oberoende av kön, geografiskt hemvist samt sociala och ekonomiska 

förhållanden, ha lika tillgång till utbildning.  

[…] Särskilt ska den som verkar inom skolan 

1. Främja jämställdhet mellan könen samt 

2. Aktivt motverka alla former av kränkande behandling såsom mobbing och rasistiska beteenden. 

 (Riksdagen 2005) 

 

 

2.2.2 Läroplanen  

 

I läroplanen för de frivilliga gymnasieformerna (LPF94) poängteras det tydligt att skolans 

uppgift är att förmedla det grundläggande värdet om jämställdhet mellan kvinnor och män. 

(Skolverket 2005b) 

 

Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet 

mellan kvinnor och män samt solidaritet med svaga och utsatta är de värden som skolan skall gestalta och 

förmedla.  

[---] 

Skolan skall aktivt och medvetet främja kvinnors och mäns lika rätt och möjligheter. 

Eleverna skall uppmuntras att utveckla sina intressen utan fördomar om vad som är kvinnligt och manligt. 

 [---] 

Läraren skall […] 

– se till att undervisningen till innehåll och uppläggning speglar både manliga och kvinnliga perspektiv 

 – se till att alla elever, oavsett kön och social och kulturell bakgrund, får ett verkligt inflytande på 

 arbetssätt, arbetsformer och innehåll i undervisningen (Skolverket 2005b) 
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2.2.3 Kursplaner 

 

I den övergripande kursplanen för ämnet matematik på gymnasieskolan tas 

genusproblematiken inte upp. I kursplanen uttrycks dock att ämnets syfte är att undervisning i 

matematik ska leda till en glädje samt att utveckla den matematiska kreativiteten. Skolan ska 

också sträva mot att eleven, genom matematikundervisningen, skapar en tilltro till sin egen 

förmåga samt att eleven får en alltmer fördjupad kunskap i matematik. (Skolverket 2005a) 

 

 

2.3 Jämställdhet, genus och kön 

 

2.3.1 Mannen som norm 

 

Jämställdhet i skolan uppstår då elever får utvecklas och växa utan att hindras av 

diskriminerande könsmyter. Därför spelar skolan en mycket viktig roll i arbetet mot 

jämställdhet. Ett ord som ständigt förekommer i jämställdhetsdebatten är genus. Genus står 

för människans kulturella, sociala och biologiska kön. (Genuspraktika för lärare 2001) 

Särskiljning av män och kvinnor sträcker sig långt tillbaka i tiden men det var på 1700-

talet som diskussionen om könens olikheter växte sig som starkast. Det har dock ännu inte 

kunnat visas på några biologiska skillnader mellan kvinnan och mannen förutom de rent 

fysiska. Men trots detta lever föreställningar om manligt och kvinnligt kvar i samhället och 

redan i tidig ålder uppstår tydliga gränser för vad som anses manligt och kvinnligt, vilket 

direkt skapar barriärer mellan könen. Föreställningarna om att en speciell egenskap i grunden 

är kvinnlig eller manlig är inte sann. Men genom föreställningen om att kvinnor och män ska 

vara på ett visst sätt skapas till slut en självuppfyllande profetia. (Genuspraktika för lärare 

2001) 

Yvonne Hirdman (2001) skriver om mannen som den rådande normen i samhället. I en 

jämförelse mellan kvinnor och män måste man ha något att jämföra med och detta något, eller 

normen, blir mannen. Jämförs människan med några andra varelser är det mannen man avser 

som människan. Denna norm är ingen ny företeelse utan är istället något djupt nedärvt. 

Mannen som samhällets norm är också tydligt i till exempel bibelns skapelseberättelse där 

Eva skapas utav Adam. Hirdman menar att normalitetsbegreppet som förtryckarmekanism 

inte är någon enkel företeelse, såsom någon inneboende ondska hos män gentemot kvinnor. 

Tvärtom är tankesättet, om mannen som norm, djupt rotat i samhällets institutioner och 
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strukturella könsskillnader är ofta svåra att upptäcka vilket gör att de lättare kan leva vidare. 

Detta liknar Hirdman med den så kallade Lukasprincipen som säger att ”åt den som har ska 

varda givet”. Exempel på mannen som norm i samhället visas tydligt genom utryck som: 

”Vad duktig hon är! Hon kör bil som en hel karl!”. En annan tydligt skillnad mellan könen är 

att då mannen träder in i typiska kvinnoområden så måste dessa områden förändras medan om 

en kvinna inträder på typiska manliga domäner så är det istället kvinnan som får ändra sig. 

 

 

2.3.2 Det sociala och kulturella könets skapande och återskapande 

 

Enligt den amerikanska filosofen Sandra Harding skapas och återskapas det sociala och 

kulturella könet genom tre processer. En könsidentitet bildas (det individuella könet), en 

könsstruktur bildas som påverkar arbete (såväl avlönat som oavlönat) och en könssymbolism 

skapas i tankar och ord. Det är just denna symbolism som har gjort att logiskt tänkande, 

objektivitet, rationalitet med mera ses som typiska manliga attribut. Dessa attribut är också 

tydligt sammankopplade med framgång inom matematikämnet. Detta leder till att kvinnor ser 

ämnet matematik som en manlig domän. Symbolismen bekräftas också av könsstrukturen då 

yrken med matematisk anknytning ofta domineras av män, till exempel inom 

matematikforskning på högskolor och universitet. Dessa yrken ses inte sällan som finare än 

andra yrken och detta leder till att mannen blir en norm och kvinnan det avvikande. (Brandell 

et al. 2005) 

GeMa-studien (Gender and Mathematics) menar att det finns en kultur kring matematiken 

och dess utövande som är påtagligt manlig. I skolan förs dessa tankar vidare genom 

undervisningssätt, läroböcker och inneboende värderingar. Dock är det sociala och kulturella 

könet och dess egenskaper inte något beständigt utan det kan hela tiden ändras. Därmed är det 

möjligt att bilden av matematik som en manlig domän i framtiden kan förändras.  

(Brandell et al. 2005) 

Än så länge hjälper dock synen på matematik som en manlig domän till att bibehålla och 

återskapa fördomar och könsskillnader. Konsekvenserna av samhällets syn på matematik som 

något manligt och inte som något kvinnligt illustreras i figur 1: 
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Figur 1. Figuren visar hur de förutfattade meningarna kring flickor och matematik hjälper till att 

skapa och återskapa fördomar som finns i skolan och i samhället. (Walkerdine 1998) 

 

Genom återskapandet av könsroller som figur 1 visar bibehålls könsskillnader såsom att 

män står för rationalitet vilket kvinnor då anses sakna. För att bryta cirkeln krävs att varje del 

av densamma angrips. (Walkerdine 1998) 

 

 

2.4 Olika perspektiv på könsskillnader 

 

Den ökade forskningen kring könsskillnader har lett till olika synsätt på problematiken. I 

den svenska studien Gender and Mathematics (GeMa) visas det på fyra olika angreppssätt till 

problemet med orättvisa skillnader mellan pojkar och flickor (Brandell et al. 2005).  

Det första synsättet är att pojkar och flickor i grunden är helt lika och jämställda. Genom 

att studera flickors attityder samt skolundervisningen görs försök att hitta orsaken till resultat- 

och attitydskillnader i matematik. Lösningen är att ändra flickornas attityd mot matematik och 

försöka få dom att ha samma inställning som pojkarna. Man försöker skapa likhetstänkande 

hos könen. Det som sällan eller aldrig tas upp i detta synsätt är att problemet är av en större 

Kulturella könsstereotyper: 
Matematik = manligt 
Matematik ≠ kvinnligt 

Brist på jämställda möjligheter 
att lära sig matematik. 

Flickors syn på matematik som 
manligt och nedvärdering av 
deras egna förmåga. 

Flickor deltar i mindre grad i 
avancerade matematikkurser 
på gymnasium. 

Kvinnors chanser till 
vidare studier och till 
vissa arbeten minskar. 

Kvinnor innehar mer 
lågavlönade jobb. 

Återskapande av 
könsskillnader i 
samhället. 

Könsstereotyper 
bekräftas. 

Skolan Samhället 
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omfattning och härstammar från samhälleliga värderingar och att därför samhället i grunden 

måste förändras för att lösa problemet med könsskillnader. (Brandell et al. 2005) 

Ett andra synsätt för att angripa problemet är synen på pojkar och flickor som fundamentalt 

olika. De mest radikala anhängarna till detta synsätt anser att kvinnor och män har olika 

förutsättningar från födseln och anger biologiska orsaker till intellektuella olikheter. En något 

mindre radikal tolkning av synsättet är att skillnaderna mellan pojkar och flickor skapas först 

efter födseln och fortsätter att skapas genom hela livet på grund av att pojkar och flickor får 

olika erfarenheter. Den senare tanken innefattar inte att det finns biologiska skillnader utan att 

könsskillnader skapas under uppväxten av sociala och kulturella faktorer. Dessa skilda 

erfarenheter i livet påverkar könen i olika riktningar vilket i skolan leder till att flickor och 

pojkar lär sig på olika sätt och föredrar olika sätt att arbeta. Oavsett om man tror på biologiska 

skillnader eller att skillnaderna uppstår genom olika erfarenheter i livet är anhängarna till 

detta andra synsätt överens om hur man ska behandla problemet. Lösningen blir att ta fasta på 

olikheterna och anpassa undervisningen efter dessa. Därav uppstår speciell flick- och 

pojkundervisning och det ses inte heller som ett problem att flickor inte intresserar sig för 

vissa områden eftersom det betraktas som helt naturligt att pojkar och flickor har skilda 

intressen. (Brandell et al. 2005) 

Ett tredje synsätt prioriterar att skillnaderna inom flickgruppen måste utjämnas. 

Samhällsklass och etnicitet är viktiga orsaker till att gruppen flickor inte är homogen och det 

är att utjämna skillnader inbördes mellan flickor som är det stora målet. Orsaken till 

problemet med könsskillnader, enligt detta synsätt, är att flickor ses som en homogen grupp 

och ur detta uppstår problem då gruppen i själva verket är starkt heterogen. Man måste då inse 

att flickor inte kan behandlas som en grupp utan som olika individer. Dock är risken med 

detta synsätt att det som förenar flickor glöms bort. (Brandell et al. 2005) 

Ett fjärde synsätt, på problemet med könsskillnader, är att se kön som en stark struktur i 

vårt samhälle. De sociala och kulturella könen är dock inte något beständigt utan ändras och 

ombildas hela tiden. Ur detta resonemang kan man se en könsordning i samhället där män har 

mer makt än kvinnor inom olika områden. Det är därför maktförhållandena som ska 

undersökas, till exempel maktförhållanden i klassrummet. En viktig fråga blir då hur vi alla 

deltar i att producera och återproducera kön. Var kommer kön in i matematiken och den 

vardagliga undervisningen? Finns könsstrukturer i klassrummet? För att lösa problemet med 

könsskillnader krävs en radikal förändring av vårt samhälle. (Brandell et al. 2005) 
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2.5 Sned könsfördelning på matematikintensiva utbildningar 

 

Studien Gender and Mathematics (GeMa) visar att läsåret 2001/2002 läste totalt 51 116 

elever på det naturvetenskapliga gymnasieprogrammet. Av dessa var 42 % flickor. Av de 

elever som läste andra året på det naturvetenskapliga programmet och hade valt inriktningen 

matematik och data var 22 % flickor. Andelen flickor av de elever som läste första året på 

teknikprogrammet var endast 10 %. (Brandell et al. 2005) 

I samma studie visade det sig att andelen kvinnor som under höstterminen 2000 läste 

någon matematikkurs på högskola eller universitet var 32 %. Totalt 26 % av studenterna på 

civilingenjörsutbildningar, vid denna tidpunkt, var kvinnor och andelen kvinnor på rena 

matematikprogram var 36 %. Av de studenter som läste fristående matematikkurser på A- 

eller B-nivå var andelen kvinnor 40 % medan totalt 25 % av de studenter som läste kurser på 

C- eller D-nivå var kvinnor. Andelen kvinnor som var forskarstuderande i matematik och 

tillämpad matematik var 17 %. (Brandell et al. 2005) 

Inlärningssätt, läromedel, lärarnas inställning mot flickor och flickornas bristande självtillit 

nämns som några faktorer som påverkar att flickor inte, i lika stor utsträckning som pojkar, 

läser matematik. En orsak till den skeva fördelningen är, enligt GeMa-studien, att matematik 

ofta uppfattas som en manlig domän vilket tagits upp i ett tidigare kapitel. Studien drar också 

slutsatsen att samhällets syn på manligt och kvinnligt och vad som skiljer könen åt är en 

viktig orsak till att kvinnor oftare väljer bort matematik och att problemet också måste ses ur 

denna synvinkel. (Brandell et al. 2005) 

Inte bara i Sverige är fördelningen skev. Det australiensiska lärarförbundet AAMT (The 

Australian Association of Mathematics Teachers) har arbetat för att göra matematik mer 

tillgängligt för flickor och har tagit fram direktiv för hur jämställdhet i matematik ska uppnås 

och hur man ska få fler flickor att läsa matematik. Fackförbundet slår fast att flickor klarar sig 

lika bra som pojkar i matematik under de obligatoriska skolåren, på den australiensiska 

gymnasieskolan samt på högskolan. AAMT visar dock på att flickor har en tendens att välja 

bort matematik, i högre utsträckning än pojkar, så fort den inte blir obligatorisk. Finns det 

olika svårighetsnivåer inom matematikundervisningen väljer ofta flickor de lägre nivåerna 

vilket utestänger dem från högre utbildning, där kvinnor är underrepresenterade, på 

matematikintensiva program. (Grevholm 1994) 

AAMT menar att dagens teknik ofta slår ut gamla kvinnojobb vilket leder till att det är 

viktigt att öka flickors intresse för den nya tekniken samt att slå sönder myter och tydliggöra 

problem. Då tekniken i dagens samhälle blir mer och mer avancerad är det viktigt att fler och 
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fler läser matematik. AAMT strävar mot att undervisningen i matematik på ett tydligt sätt ska 

klargöra matematikens roll i vår tekniska vardag och visa på dess påverkan på flickor i lika 

hög utsträckning som på pojkar. Målet blir därmed att öka kvinnors deltagande i högre 

matematiska studier. Att få in fler flickor på matematiska utbildningar handlar inte bara om en 

jämn könsfördelning utan också om att utnyttja kunskapsresurser. I ett allt mer 

högteknologiskt samhälle krävs spetskompetens inom teknikyrken och avsaknaden av kvinnor 

gör att kunskapsresursen minskar. Detta drabbar i slutändan samhället och ekonomin. AAMT 

menar också att kvinnors syn på olika områden skulle berika teknikutvecklingen som nu 

riskerar att hämmas. (Grevholm 1994) 

Även Barbro Grevholm (1998) pekar på problemet att så få flickor väljer att läsa 

avancerade matematikkurser på gymnasiet. Precis som AAMT menar Grevholm att då flickor 

i högre utsträckning väljer andra yrken förlorar de naturvetenskapliga 

universitetsutbildningarna en stor andel kvinnor som skulle kunna lyckas väl inom dessa 

utbildningar. Resultatet från TIMSS 1995 (Third International Mathematics and Science 

Study) visar att 23 % av de svenska flickorna kan tänka sig göra ett yrkesval där man 

använder matematik medan andelen pojkar är 37 %. Grevholm menar att anledningen till 

detta resultat, trots flera undersökningar, inte helt kan fastslås. 

 

 

2.6 Resultatskillnader mellan könen 

 

2.6.1 Resultatskillnader mellan flickor och pojkar i den svenska skolan 

 

Undersökningar har visat att det förekommer könsskillnader i den svenska skolan. Det har 

bland annat visat sig att pojkar når bättre studieresultat ju högre upp de kommer i 

utbildningssystemet. Flickor anses ofta ha en större social kompetens än pojkar även om 

forskning visat att denna egenskap inte är medfödd. (Genuspraktika för lärare 2001) 

Skolverket har visat att det finns skillnader mellan flickors och pojkars betyg från 

grundskolan. I traditionella flickämnen såsom religion och engelska är skillnaden mellan 

pojkar och flickor markant till fördel för flickorna. I matematik, som genom historien 

betraktats som ett pojkämne, har flickorna numera suddat ut de skillnader som tidigare fanns 

mellan könen. Tendensen är att flickor utjämnar de skillnader som funnits i klassiska 

pojkämnen medan tendensen är den motsatta i de så kallade flickämnena, där flickornas 

försprång istället ökar. (Likvärdighet i en skola för alla 2003) 
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Barbro Grevholm (1998) visar att i Sverige har flickor något högre betyg i matematik på 

grundskolan än pojkar även om pojkar presterar bättre på standardprovet i år 9. Anledningen 

till skillnaden mellan resultat på standardprov och betyg är ofta att flickor lyckas bättre på de 

ordinarie klassrumsproven.  

Skolverket har visat på att flickor även på gymnasiet har högre betyg än pojkar. Vid en 

undersökning gjord i slutet på 1990-talet uppvisas de största skillnaderna till flickors fördel i 

ämnena Svenska B, Religionskunskap samt Svenska som andraspråk. Generellt visar det sig 

vara svårare för flickor att lyckas i klassiska pojkämnen och svårare för pojkar att lyckas i 

klassiska flickämnen. På det sammanlagda slutbetyget från gymnasiets samhällsvetenskapliga 

och naturvetenskapliga program har flickor cirka en poäng högre medelbetyg än pojkar. Inom 

klassiska mansdominerade gymnasieprogram, såsom till exempel fordonsprogrammet, gäller 

det omvända. Byggprogrammet är det gymnasieprogram där betygsskillnaden är som minst. 

Genom historien har flickornas försprång under grundskolan förklarats med en tidigare 

mognadsprocess men tendenserna att flickor nu även överpresterar gentemot pojkar på 

gymnasieskolan försvagar denna teori. Det kärnämne, på gymnasiet, där pojkar lyckas bättre 

än flickor är Hälsa och idrott där pojkarna har ett högre medelbetyg. (Likvärdighet i en skola 

för alla 2003) 

I ämnet matematik visade det sig att en högre andel pojkar än flickor på gymnasiet fick 

betyget Mycket väl godkänt och färre fick betyget Godkänt under läsåret 1997/1998 

(Likvärdighet i en skola för alla 2003). Barbro Grevholm (1998) menar dock att tidigare 

studier visat att i de mest avancerade matematikkurserna på gymnasiet presterar flickor bättre 

eller lika bra som pojkar i genomsnitt. Skillnaderna mellan könen var dock mycket små. 

GeMa-studien, som tittat på den skeva könsfördelningen på matematikintensiva gymnasie- 

och högskoleprogram, menar att det inte längre finns några belägg för att pojkar skulle 

prestera bättre än flickor i matematik då betyg och resultat på nationella prov visar på 

liknande resultat för pojkar och flickor. (Brandell et al. 2005) 

 

 

2.6.2 Internationella undersökningar 

 

År 1995 genomfördes en världsomfattande undersökning kring barns matematikkunskaper. 

TIMSS (Third International Mathematics and Science Study), som studien kallades, hade inte 

som mål att undersöka skillnader i matematikkunskaper mellan pojkar och flickor men har 

gett forskare ett utmärkt tillfälle att även undersöka könsskillnader inom ämnet matematik.  
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Undersökningen testade kunskaperna inom matematik och naturvetenskap hos elever som 

gick andra och tredje året på grundskolan, elever som gick sjätte och sjunde året i grundskolan 

samt elever som gick tolfte året i skolan (motsvarande tredje året på ett svenskt gymnasium). 

Testet inriktade sig främst på att testa elevernas förmåga att förstå matematiska texter, då 

detta ansågs vara viktig vardagskunskap. Resultaten i matematik varierade mycket mellan 

olika länder men vissa nationer noterade anmärkningsvärda skillnader mellan könen till 

pojkarnas fördel. Undersökningen pekar dock på, precis som tidigare forskning, att det inte 

verkar finnas någon biologisk faktor bakom att pojkar oftare presterar bättre än flickor på 

testen. (Grønmo 2004) 

Studien visade inte på någon större kunskapsskillnad mellan könen hos de skandinaviska 

eleverna i grundskolan. Däremot verkade det uppstå skillnader på gymnasiet då 

undersökningen visade på en noterbar kunskapsskillnad i matematik mellan pojkar och flickor 

som gick det tolfte skolåret. Endast i tre länder (USA, Ungern och Cypern) presterade flickor 

bättre än pojkar. Störst skillnad i resultat uppmättes, till pojkarnas fördel, i Norge men även 

övriga skandinaviska länder uppmätte könsskillnader i resultat. (Grønmo 2004) 

Barbro Grevholm (1998), som har studerat resultaten från TIMSS 1995, skriver att svenska 

pojkar visserligen presterar bättre än flickor men att skillnaden inte är statistiskt säkerställd.  

I sammanfattningen av resultatet på TIMSS 2003, som skolverket låtit göra, uppmättes 

inga större resultatskillnader mellan könen i matematik hos de svenska eleverna. Det visade 

sig dock att genomsnittspoängen för pojkarna och flickorna hade sjunkit 2003 jämfört med 

1995. Nedgången var dock inte signifikant. (En sammanfattning av TIMSS 2003 2005) 

I den så kallade Pisa-undersökningen (Programme for International Student Assesment) 

2003, genomförd av OECD, testades 15-åringars kunskaper i områdena matematik, 

naturvetenskap, läsförståelse och problemlösning. Totalt deltog 41 länder, däribland Sverige, 

och totalt testades omkring 250 000 elever. I matematik hamnade svenska elever på 14: e 

plats. Undersökningen visade, enligt Skolverkets sammanställning att i samtliga länder 

förutom på Island uppmätte pojkar högre resultat än flickor även om skillnaderna var relativt 

små. I Sverige fick pojkarna i genomsnitt 7 poäng mer än flickorna och detta var en statistiskt 

säkerställd resultatskillnad. Det visade sig också att fler pojkar än flickor fanns bland dom 

som presterade bäst, det vill säga nådde någon av de två högsta nivåerna av totalt sju. Andelen 

pojkar var 17 % och andelen flickor var 14 %. (Pisa 2003 – Svenska femtonåringars 

kunskaper och attityder i ett internationellt perspektiv, resultaten i koncentrat 2004) 
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2.6.3 Skillnader beroende på uppgiftstyp 

 

Försök har gjorts för att påvisa om det finns några särskilda uppgifter som passar pojkar 

bättre än flickor och tvärtom. I Nederländerna gjordes under åren 1993-1995 en stor 

undersökning där cirka 5000 skolor deltog. Undersökningen visade att uppgifter som 

handlade om noggrannhet, avancerade textuppgifter, uppgifter där lösningsmetoden 

efterfrågades, standarduppgifter, uppgifter med tydliga instruktioner samt uppgifter om att 

handla passade flickor något bättre än pojkar. De senare fick bättre resultat på uppgifter som 

krävde vardagskunskap, uppgifter med stora tal och många nollor, uppgifter med mätvärden 

uttryckta i olika enheter, uppgifter som krävde smarta lösningsmetoder samt uppgifter som 

kunde lösas med hjälp av strategin ”tänka baklänges”. En skillnad var också att pojkarna 

mycket oftare löste uppgifterna genom att hitta smarta strategier eller genvägar medan 

flickorna oftare löste problemen genom att gå en längre väg och genomföra mer avancerade 

algoritmräkningar. (Van den Heuvel-Panhuizen 2004) 

En anmärkningsvärd slutsats som drogs av denna undersökning var att, till skillnad från 

vad man tidigare hade trott, uppgiftens innehåll inte spelade så stor roll, det vill säga om den 

var hämtat från pojkarnas eller flickornas vardag. Viktigare var istället vilken uppgiftstyp det 

handlade om. Liknande resultat har erhållits vid andra internationella studier. Marja van den 

Heuvel-Panhuizen, som har forskat inom matematikutbildning på Utrechts universitet, pekar 

på att många av de uppgifter där pojkarna lyckades bättre än flickorna handlar om en kunskap 

och ett lärande som eleverna inte har fått lära sig i skolans matematikundervisning. Exempel 

på detta är uppskattningar, längder och mått samt olika relationer. Pojkar har här ett försprång 

på flickor och Marja van den Heuvel-Panhuizen anser att hennes undersökning tydligt visar 

att då uppgifterna inte kräver någon vardagskunskap så lyckas flickor minst lika bra som 

pojkar. Hon menar vidare att, då kunskapsskillnaden uppstår i vardagslivet, kan det vara svårt 

att lyckas utjämna skillnaderna enbart genom att ändra den befintliga undervisningen. Men 

genom att studera de könsskillnader som råder så kan man förbättra undervisningen, inte 

enbart för flickorna, utan för båda könen. (Van den Heuvel-Panhuizen 2004) 

Marja van den Heuvel-Panhuizen får stöd för sina åsikter från en undersökning gjord av 

det australiensiska lärarförbundet som kommer fram till att framgång i studierna kan knytas 

samman med hur förtrogna eleverna är med olika områden. Detta kan ofta vara en viktigare 

aspekt än frågans svårighetsgrad. (Grevholm 1994) 

Andra undersökningar pekar mot att skillnader mellan könen inte skulle vara så påtagliga. 

Linnanmäki (2002) menar att testens utformning i hög grad påverkar resultatet och speglar 
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eventuella könsskillnader. Hon anser att det finns en tendens att pojkar presterar bättre och 

bättre med ökad ålder, men också en tendens att könsskillnader mellan könen har minskat 

under de senaste åren. Aritmetik, begreppsuppfattning och algebra är delområden där ingen 

könsskillnad uppmätts. Däremot noterar flickor, enligt Linnanmäkis studie, bättre resultat på 

mekanisk räkning medan pojkar ofta presterar bättre på geometri och problemlösning.  

En australiensisk undersökning menar vidare att flickor generellt är bättre på aritmetik, 

algebra, logik och statistik medan pojkar oftast lyckas bättre med proportionsbestämning, 

mätning samt, i enlighet med Linnanmäki, geometri. (Grevholm 1994) 

Liv Sissel Grønmo (2004), som studerat de internationella resultaten från TIMSS 1995, 

anser att pojkar lyckas bättre än flickor på uppgifter som handlar om procent, diagram, 

geometri och areor. Flickor lyckas bättre på uppgifter med lösningsalgoritmer.  

Skolverkets granskning av de svenska resultaten på TIMSS 2003 visade dock inte på några 

tydliga skillnader i avseende på kön och typ av uppgift. Till skillnad från Grønmos norska 

studie anser skolverket att detta var överensstämmande med de svenska resultat som 

redovisades från TIMSS 1995. (En sammanfattning av TIMSS 2003 2005) 

PISA- undersökningen visade på skillnader, till pojkarnas fördel, inom områdena rum och 

form, statistik samt sannolikhetslära. I områdena kvantitet, samband och förändring påvisades 

inga könsskillnader. (Pisa 2003 – Svenska femtonåringars kunskaper och attityder i ett 

internationellt perspektiv, resultaten i koncentrat 2004) 

Flera undersökningar, som bland annat redovisats ovan, visar på att flickor har svårare för 

vissa områden inom matematik såsom till exempel geometri. Denna syn anser dock Andrejs 

Dunkels (1995), som arbetade på Luleå universitet, är förlegad. Han menar att detta är en 

gammal syn på könsskillnader i matematik som går långt tillbaka i tiden men som fortfarande 

lever kvar. Denna tradition verkar svår att bryta vilket får som konsekvens att flickor 

fortfarande ses som mindre kapabla att lyckas inom vissa områden. Det har framförts åsikter 

om att könsskillnader i matematik kan bero på biologiska faktorer, vilket Dunkels avfärdar 

bestämt. 
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2.7 Attityder och förutfattade meningar 

 

2.7.1 Attityder hos elever 

 

2.7.1.1 Lust för matematik 

 

I TIMSS 1995, där svenska elevers attityder gentemot matematik efterfrågas, uppger 78 % 

av pojkarna och 72 % av flickorna att de tycker om att lära sig matematik. Totalt 47 % av 

pojkarna och 52 % av flickorna tycker att matematik är ett tråkigt ämne och 47 % av pojkarna 

och 37 % av flickorna anger att de tycker att matematik är ett lätt ämne. (Grevholm 1998) 

I Grønmos (2004) norska studie av TIMSS 1995 visade det sig vara stor skillnad mellan 

könen i inställning till matematikämnet. Pojkar var generellt mer positivt inställda till ämnet 

än flickor. Samma resultat uppmättes i övriga skandinaviska länder. Detta ansågs 

anmärkningsvärt då just dessa länder ansågs, av många, ligga långt fram i 

jämställdhetsarbetet. Genom att Norge genomförde testet i sex olika stadier i en elevs 

skolgång kunde man jämföra skillnader mellan könen utmed hela skolgången. Denna 

jämförelse visade att det var runt det sjätte skolåret som flickor i högre utsträckning än pojkar 

ogillade ämnet matematik. Efter det sjunde skolåret steg flickornas intresse för matematik och 

runt det tolfte skolåret var intresset för matematik lika stort hos flickor som hos pojkar. En 

förklaring till denna tillfälliga nedgång i flickors attityd gentemot matematik kan vara att de 

under pubertetstiden lättare påverkas av rådande könsstereotyper. Att matematik genom 

historien har varit starkt förknippat med män påverkar flickor i deras uppfattning om ämnet 

men också i synen på sin egen prestation. 

GeMa-studien, som undersökte attityderna till ämnet matematik hos elever i år 9, visade att 

flickor anser att det är vanligare att flickor uppfattar matematik som svårt och tråkigt. 

Pojkarnas åsikt är den motsatta då de anser att det är vanligare att pojkar uppfattar 

matematiken som tråkig och svår. (Brandell et al. 2005) 

 

 

2.7.1.2 Självförtroende och självuppfattning 

 

I en svensk undersökning gjort i slutet av 1990-talet där 550 högstadieelever deltog 

tillfrågandes elever hur de uppfattade sig själva och sin egen prestation i olika ämnen. Svaren 

visade att pojkar uppskattade sina egna matematiska färdigheter långt högre än flickor. På en 
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efterföljande fråga hur eleverna trodde att läraren uppfattade deras förmåga så steg flickornas 

uppskattning något medan pojkarnas bild av hur läraren uppfattade dem var något lägre än 

deras egna uppskattningar. Dessa skillnader påverkade dock inte mer än att pojkarna 

fortfarande låg högre än flickorna i mätningen. (Likvärdighet i en skola för alla 2003) 

I TIMSS 1995 ingick en fråga där eleverna fick bedöma sina egna matematiska färdigheter. 

Resultatet visade att flickor som går sjätte, sjunde eller åttonde skolåret är mycket kritiska 

mot sig själva. Värt att betrakta är att just självförtroende ses som en väldigt viktig egenskap 

för att lyckas i ämnet matematik. Den norska studien visar att ungefär från det sjätte skolåret 

hade pojkar en större tro på sig själva inom ämnet matematik än vad flickor hade. Störst var 

skillnaden under det tolfte skolåret. (Grønmo 2004) 

Påståenden som eleverna i år 9, i GeMa-studien, tyckte stämde in mer på flickor än på 

pojkar var att flickorna i högre utsträckning oroade sig för sin egen prestation i matematik och 

att de jobbar bättre under matematiklektionerna. Det kan även noteras att flickor i högre 

utsträckning än pojkar tycker att pojkar har en högre tilltro till sin matematiska förmåga än 

flickor. (Brandell et al. 2005) 

Flickorna anser också att de i högre grad än pojkar tycker det är viktigt att förstå 

matematiken vilket bekräftas av Barbro Grevholms (1998) undersökningar. Flickor har också 

inställningen att om det går dåligt i matematik så beror det på att de jobbar för lite med ämnet. 

 

 

2.7.1.3 Matematik som en manlig domän 

 

I en australiensisk undersökning konstateras att flickor (och pojkar) ser matematiken som 

viktigare för vuxna män än för vuxna kvinnor. Det har också visat sig att intressen tydligare 

styr flickors yrkesval. Flickorna betraktar inte heller, i lika hög utsträckning som pojkar, 

matematiken som en viktig del av deras framtida liv. Flickor uppfattar också de tydliga 

tävlingsinslag som finns i den traditionella matematikundervisningen som en typisk manligt 

arbetsmiljö. (Grevholm 1994) 

Matematik som en manlig domän bekräftas också av den svenska GeMa-studien. I denna 

studie konstateras att både pojkar och flickor anser att pojkar i högre utsträckning behöver 

matematiken i framtiden. Dessa åsikter visar, enligt rapporten, en bild av det rådande 

samhället där arbetsfördelningen inom matematikrelaterade yrken är ojämn mellan könen. 

Undersökningen visade också att både flickor och pojkar ansåg att pojkar i högre utsträckning 
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gillade att arbete med datorstödd undervisning samt att pojkar i högre utsträckning tyckte om 

utmanande problem. (Brandell et al. 2005) 

Matematik uppfattas ofta, enligt Barbro Grevholm (1994), som ett snävt ämne och som 

något bestämt, opåverkat av historiska sammanhang. För att lyckas i matematikämnet måste 

eleverna vara duktiga på utantillkunskaper och regler vilket ofta leder till en passiv hållning. 

Men för att vara en begåvning i matematik får eleverna, paradoxalt nog, ofta lära sig att det 

krävs ifrågasättande av regler, att aktivt utforska problem samt att vara aktiv under arbetet. 

Detta kan ofta ses som en motsättning och de första egenskaperna ses ofta som kvinnliga 

medan de senare ses som manliga. Detta leder till att flickor uppfattar matematiken som ett 

manligt ämne, vilket i sin tur leder till att de underpresterar, blir avståndstagande mot ämnet 

och får en sämre självbild. Detta leder i slutändan till att flickor får sämre förutsättningar att 

prestera sitt yttersta i ämnet. 

 

 

2.7.1.4 Attityder gentemot matematikläraren 

 

Ofta får pojkar och flickor olika mycket tid av läraren där pojkarna, enligt Grevholm 

(1998), oftare förfogar över mer av lärarens tid. I en tidig undersökning som gjordes av 

Kilborn 1979 visade det sig att i en klass med 10 pojkar och 13 flickor så fick tre pojkar 

tillsammans lika mycket hjälp av läraren som alla flickor tillsammans. I ett försök av Gunilla 

Molloy användes, vad hon kallade för, varannan-fråge-metoden som gick ut på att varannan 

fråga ställdes till pojkar och varannan till flickor. Resultatet var anmärkningsvärt. Pojkarna 

tyckte nu att flickorna tog alldeles för mycket tid under lektionerna och även flickorna kom 

vädjande till Molloy och bad henne sluta särbehandla dom. 

I GeMa-undersökningen anser pojkar att de behöver mer hjälp än flickor och att de 

behöver jobba hårdare än flickor för att lyckas bra. Pojkarna anser också att läraren ägnar mer 

tid åt flickorna, att läraren har en större tro på flickor än på pojkar samt att läraren oftare 

uppmuntrar flickor. Åsikten att läraren skulle ägna mer tid åt flickor stöds inte av flickorna 

själva. Betyder detta att utvecklingen har vänt sedan Kilborns undersökning och att flickor 

numera får mer tid av läraren än pojkar? Slutsatsen som dras i studien är att så antagligen inte 

är fallet, utan istället kan resultatet antyda, enligt forskarna, att läraren ägnar lika mycket tid åt 

pojkar som åt flickor. (Brandell et al. 2005) 

Andra studier har visat att hjälp ges främst då pojkar inte kan medan flickor ofta får hjälp 

av läraren för att uppmuntra flickornas framgång. (Genuspraktika för lärare 2001) 
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2.7.2 Attityder hos matematiklärare 

 

I en undersökning om lärarnas attityder och åsikter, genomförd av Barbro Grevholm 

(1998), tillfrågades lärare om flickor är lika lämpade att läsa matematik som pojkar. Av 68 

tillfrågade lärare svarade 65 ja medan en lärare svarade nej, en visste inte och en avstod att 

svara. Då lärarna tillfrågades om flickor hade lika goda betyg som pojkar visade det sig att  

28 % av lärarna inte hade insikten att pojkar och flickor når i stort sett samma betyg. På 

frågan om lärarna trodde att flickor och pojkar hade lika höga förväntningar på sig själva och 

sina möjligheter i matematik så var det 44 % av lärarna som svarade ja, detta trots att 

undersökningar har visat att flickor i själva verket har lägre förväntningar på sig själva än 

pojkar. Det visade sig även att 31 % av lärarna trodde att pojkar och flickor har lika stort 

självförtroende trots att undersökningar visat på att flickors självförtroende är lägre än 

pojkars. 

Barn påverkas stark i samspelet med andra barn och med vuxna. Det australiensiska 

lärarförbundet AAMT menar att barnet redan vid skolstarten har påverkats av samhällets 

könskonstruktion. I skolan förstärks könsrollerna ytterligare. De skapas ofta genom dolda 

budskap som överförs till barnen. Studier har också visat att framgångar för flickor oftast, av 

lärare, antas bero på bra uppförande samt hårt arbete medan pojkarnas framgång i matematik 

antas bero på en medfödd förmåga. När flickor underpresterar uppfattas det ofta bero på 

avsaknad av förmåga medan pojkarnas misslyckanden ofta relateras till omognad och en 

otillräcklig arbetsinsats. Dessa uppfattningar överförs till eleverna vilket leder till att en flicka 

som misslyckas i matematik klandrar sin egen oförmåga. Även gamla könsroller lever kvar 

hos lärare som till exempel synen på att pojkar tydligare prioriterar yrkesval medan flickor 

prioriterar familjen. Dessa synsätt har en förmåga att bli en självuppfyllande profetia. 

(Grevholm 1994) 

 

 

2.8 Olika arbetsmetoder 

 

2.8.1 Traditionell undervisning och projektarbeten 

 

Jo Boaler (1997) är filosofie doktor i matematikundervisning och jobbar idag som 

föreläsare om matematikundervisning på King’s Collage i London. Hon har gjort en 
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jämförelse mellan två brittiska skolor och undersökt hur eleverna uppfattar och uppskattar 

olika former av undervisning i matematik.  

Den ena skolan hon studerade hette Amber Hill och hade elever som gick från sjunde 

skolåret till det elfte. Matematikundervisningen på Amber Hill beskriver Boaler (1997) som 

generellt väldigt traditionell. Lektionerna inleds med en genomgång av läraren framme vid 

tavlan, som pågår under 15-20 minuter och följs av att eleverna själva får räkna i sina 

läroböcker. Tre veckor under var och en av de två sista skolåren bryts den traditionella 

matematikundervisningen och eleverna får istället arbeta med undersökande projektarbete.  

Den andra skolan, Phoenix Park, består av elever i åldrarna 13-18 år. Skolans undervisning 

genomsyras av nytänkande och progressiv pedagogik. De två sista årens 

matematikundervisning bygger nästan uteslutande på projektarbeten. Projekten varar i cirka 

tre veckor och är väldigt öppna i sin utformning. Eleverna uppmuntras att själva, utifrån sina 

tidigare erfarenheter, söka ny kunskap. Projektens mål är ofta ganska öppna och eleverna ges 

inte mycket vägledningen, utan uppmanas istället att gå sina egna vägar. (Boaler 1997) 

Jo Boaler (1997) har under en tid följt undervisningen i dessa två skolor och bland annat 

intervjuat många av eleverna. I Amber Hill, med den traditionella undervisningen, uttryckte 

både pojkar och flickor att de inte tyckte om undervisningsformen. Den undervisningsform 

som de två korta projekten erbjöd attraherade istället elever från båda könen. Boaler upptäckte 

att orsaken till kritiken mot den traditionella undervisningen skiljde sig åt mellan pojkar och 

flickor. De senare uttryckte att de hade mycket svårare att förstå matematiken när den bedrevs 

med den traditionella undervisningen. Flickorna hade svårt att följa med och förstå det som 

läraren gick igenom på tavlan. Boaler menar att de egentligen inte hade svårare att förstå 

matematiken än pojkar, men att de hade en större önskan om en djupare förståelse och svårare 

att bara acceptera regler och lagar. Genomgångarna upplevdes då av flickorna som 

komplicerade och svåra att följa i det höga tempot.  

Pojkarna hade en helt annan strategi för att lyckas i matematik. För deras del handlade det 

mer om att hinna med så mycket som möjligt, och därmed räkna så många uppgifter som 

möjligt. Det fanns inslag av tävlingsmoment i deras syn på matematik och de jämförde sig 

gärna med andra elever. Pojkarna arbetade mer utifrån regelsystem och igenkännande, vilket 

Boaler menar var en strategi som mer stämde in på de krav som skolan ställde på eleverna. 

Pojkarna hade helt enkelt lättare att anpassa sig till en ej tillfredsställande situation. Flickorna 

däremot upplevde ofta matematiken som jobbig. De hade svårt att se sammanhang och 

mening i matematiken vilket ofta ledde till att de halkade efter i undervisningen.  
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Boaler undersökte även elevernas attityder gentemot undervisningen. Hon frågade eleverna 

vad som var viktigast inom ämnet matematik. Alternativen var: att hinna med så mycket som 

möjligt, att arbeta i ett högt tempo, att förstå, att komma ihåg regler och lösningsmetoder eller 

att kunna hantera miniräknaren. Det visade sig att 91 % av flickorna ansåg att det viktigaste 

var att ha en förståelse för ämnet mot 65 % av pojkarna. Totalt 4 % av flickorna tyckte det 

viktigaste var att komma ihåg lagar och regler mot 24 % av pojkarna. (Boaler 1997) 

I Phoenix Park arbetade man helt motsatt och eleverna arbetade mycket mer tillsammans 

med varandra och i den takt som de ville. I mångt och mycket var det detta arbetssätt som 

flickorna i Amber Hill uttryckte en önskan efter. Boaler upptäckte inte några tydliga 

könsskillnader i synen på matematik på Phoenix Park. På frågan som gavs till eleverna på 

Amber Hill om vad som var viktigast för att lyckas i ämnet matematik, vilket redovisades 

ovan, så fanns tydliga skillnader mellan könen på Amber Hill. En sådan skillnad fanns inte 

hos eleverna på Phoenix Park. En högre andel flickor på Phoenix Park jämfört med på Amber 

Hill angav också att de tyckte om ämnet matematik och angav just frihet, förståelsen och 

avsaknaden av tävlingsmoment som viktiga aspekter för deras åsikt. (Boaler 1997) 

Boaler (1997) menar att resultatet av hennes undersökning är viktigt och att skolan måste 

se över sin pedagogik. Hon menar att skolan måste uppmärksamma de elever som inte lyckas 

nå upp till sin kapacitet och utvärdera vad som orsakar detta, vilket är en bra start för att 

lyckas nå en matematikundervisning som passar båda könen. 

I den australiska delstaten Victoria testades i början av 1990-talet en ny sorts kursplan för 

elever som gick det elfte och tolfte skolåret. Kursplanen prioriterade ett starkt 

projektorienterat arbetssätt tillsammans med inlärning av basfärdigheter. Examinationen av 

matematikkurserna byggde dels på ett större projektarbete men också på två traditionella test. 

En studie av elevernas resultat visade att flickor generellt fick högre betyg på 

projektuppgiften än vad pojkar fick. Projektuppgiften handlade mer om att arbeta med 

lösningsmodeller, skapa modeller samt byggde på diskussion och kommunikation. Även 

processen fram till det slutgiltiga resultatet bedömdes. Omvänt förhållande gäller för de två 

traditionellt skriftliga testen där pojkarna presterade bättre. Det totala betyget, sammansatt av 

de tre huvudmomenten var dock jämnt mellan pojkar och flickor. (Leder 2004) 
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2.8.2 Könssegregerad undervisning 

 

För att minska könsskillnader bedrivs ibland könssegregerad undervisning, ofta för att 

gynna flickorna. Genom en segregering tillåts flickor på ett tydligare sätt att ta på sig roller 

och egenskaper som oftast tillskrivs pojkar. Det kan handla om att våga ta för sig i 

klassrummet och göra sin röst hörd. Nackdelar med denna arbetsmetod anses vara att 

könsskillnader, tvärtemot syftet, starkare synliggörs. Flickor ses, genom segregationen, som 

det svagare könet medan pojkar uppfattas som bråkiga. (Genuspraktika för lärare 2001) 

Liv Sissel Grønmo (2004), docent på Insitutt for lærerutdanning og skoleutvikling (ILS) på 

Oslos universitet, diskuterar den inte på något sätt nya idén om att undervisa pojkar och 

flickor olika. Resultatet från TIMSS 1995, men även andra undersökningar, visar att flickor 

klarar sig bättre på läsförståelsetest än vad pojkar gör. Hon ser en fara i att pojkarnas brister i 

läsförståelse också i slutändan kommer att smitta av sig på andra ämnen såsom matematik. 

Därför menar Grønmo att det är viktigt med en varierande undervisning i de olika ämnena. 

Att arbeta mer med kommunikation samt läs- och skrivförståelse i matematik tror hon skulle 

gynna flickor som i modersmålsundervisningen lyckas bättre än pojkar. Det motsatta 

förhållandet borde ske i modersmålsundervisningen där läraren mer bör utnyttja de starka 

sidor som pojkar visat upp i matematik. Grønmo menar att en varierande undervisning 

generellt är ett bra sätt att undvika könsrelaterade resultatskillnader i olika ämnen. Som lärare 

gäller det även att vara lyhörd för kritik och se kritiken som en möjlighet att utvecklas. Att 

pojkar presterar sämre än flickor i modersmålsundervisningen men bättre i matematik är 

också enligt Grønmo en anledning till ökad ämnesintegrering. Matematiklärare beklagar sig 

ofta över elevernas brister i att läsa och förstå uppgifter men gör sällan något åt saken. Ett 

samarbete mellan ämnena svenska och matematik skulle kunna leda till att pojkars färdighet i 

matematik får utgöra ett redskap och fungera som motivation till förbättrad kunskap inom 

ämnet svenska. På samma sätt kan ett samarbete mellan ämnena gynna flickors utveckling i 

matematik. 

Samtidigt är könsskillnader ett tydligt tecken på var problemen finns och vad som behöver 

göras i undervisningssituationen för att rätta till denna snedvridning av resultat. Grønmo 

(2004) poängterar också tydligt skillnaden mellan att undervisa könen på olika sätt eller att 

undervisa om olika saker. Genom att ha ett könsdelat klassrum tror Grønmo att läraren kan 

utveckla de svaga sidorna hos respektive kön men varnar för att lära ut olika saker till pojkar 

och flickor. Det senare bygger på en uppfattning om att pojkar och flickor är två separata 

grupper utan någon som helst överlappning. Även om man kan peka på skillnader mellan 
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könen så sker det alltid en tydlig överlappning mellan olikheterna. Att då genomföra en 

undervisning där pojkar och flickor får lära sig olika saker, i syfte att arbeta med respektive 

grupps svaga sidor, kommer snarare leda till att väldigt få gynnas av denna undervisning. 

Detta på grund av att skillnaderna inom de två grupperna är så stora och det kan istället 

innebära att skillnaderna cementeras. Istället tror Grønmo att svaret ligger i en mer varierad 

undervisning där man undersöker könsskillnader och ser dessa skillnader som ett svar på vad 

som behöver ändras i undervisningen. Genom ett bredare arbetssätt med mer varierande 

metoder menar Grønmo att risken minskar för att vissa elever misslyckas i ämnet matematik.  

Inga Wernersson (1995), docent på Göteborgs universitet, poängterar att det finns 

forskning som tyder på att pojkar och flickor fungerar olika under olika 

undervisningsmetoder. Hon menar dock att det inte är självklart hur dessa skillnader ska 

bedömas och menar att det är svårigheten i denna fråga som ofta leder fram till den förenklade 

lösningen med könssegregerad undervisning.  

Innan könssegregerad undervisning inleds bör läraren, enligt Wernersson (1995), ställa sig 

ett antal frågor. Den första, och kanske viktigaste, är vad man som lärare vill uppnå med 

denna typ av undervisning och om just könssegregerad undervisning är sättet att nå detta mål. 

Skulle så vara fallet är frågan vad som händer när grupperna åter sätts samman? Kan de, för 

eleverna, nya beteendemönstren fortsätta att gälla i en könsintegrerad undervisning, till 

exempel att flickor lär sig att ta för sig på ett tydligare sätt. En slutgiltig fråga är hur stor del 

av pojkarna och flickorna som gynnas av könssegregerad undervisning och hur stor del av 

klassen som inte gör det. Wernersson menar att det är väldigt svårt att tydligt slå fast att en 

viss undervisningsmetod är lämplig, då hela problematiken är komplex. Några fasta sanningar 

existerar inte såsom att en viss undervisningsform skulle gynna alla flickor eller alla pojkar. 

Wernersson menar att hela situationen måste ses ur ett socialt sammanhang och att man som 

lärare inte kan fastslå att egenskaper tillhör pojkar eller flickor. 

 

 

2.8.3 Könsneutralt arbetssätt 

 

Meredith M Kimball (1994) tar i en artikel upp hur skillnader mellan pojkar och flickor 

ofta tenderar att handla om skillnader i resultat. Kimball anser inte att resultatskillnaderna är 

så stora att de ska få spela en så stor roll i dagens forskning. Hon menar istället att 

inlärningsstilar starkare bör utvärderas ur ett könsneutralt inlärningsperspektiv. En studie 

visar bland annat att lektioner utan sociala jämförelser, med mindre konkurrens och där 
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läraren tydligare betonar matematikens betydelse skapar en miljö där pojkar och flickor visar 

upp lika stort självförtroende. Detta ska dock inte tolkas som lektioner utan krav, vilket är 

viktigt för framgång. Men en matematikundervisning med ett tydligt tävlingsmoment anses, 

enligt Kimball, inte vara jämlikt.  

Andrejs Dunkels (1995) håller med Kimball och menar att resultatskillnader mellan pojkar 

och flickor uppstår av förlegade fördomar som lever kvar inom matematiken. Dunkels 

övertygelse är att matematikundervisning ej ska skilja sig åt för pojkar och flickor. Alla ska 

ges samma möjlighet att lyckas och de ska behandlas lika. Kunskap ska byggas utifrån varje 

elevs egna förkunskaper och tidigare erfarenheter inom ämnet. 

 

 

2.8.4 Kreativ och verklighetsanpassad undervisning 

 

Annorlunda fostran leder, enligt Åse Hallberg Hansson (Tidningen i skolan 2005), till att 

könsskillnader uppstår såsom att pojkar anses mer kreativa och duktiga på problemlösning 

och flickor anses bättre på formler och regler. Detta kommer sig av att pojkarna i sin 

uppfostran på ett tydligare sätt uppmuntras till att ta egna initiativ och att våga. I skolan 

skapas detta redan då barnen börjar förskolan.  

Hallberg Hansson (Tidningen i skolan 2005), universitetsadjunkt med undervisning inom 

ämnesdidaktik, har under sin tid som lärare arbetat med många flickor som har en rädsla för 

matematik. Hon menar att matematiken måste göras mer kreativ för att gynna flickornas 

utveckling och anser, liksom många undersökningar visar, att flickor anger förståelsen för 

matematik som viktig. Hallberg Hansson efterlyser en mer verklighetsanpassad undervisning 

där eleverna ges möjlighet till samtal, samverkan och gruppövningar. Detta menar Hallberg 

Hansson är sällsynt på dagens matematiklektioner. Istället uppskattar många lärare tyst 

räkning.  

Hon får också medhåll av det australiensiska lärarförbundet AAMT som bland annat 

föreslår att undervisningen i matematik ska innehålla mer diskussion och undersökande 

arbete, gärna i smågrupper. Samarbetet mellan elever ska uppmuntras istället för tävling och 

konkurrens. Flickorna ska uppmuntras att ta fler risker genom att gissa eller testa lösningar 

och undervisningsmetoderna ska varieras för att passa fler. Eleverna ska också få ökat 

inflytande över sina egna studier för mer individuell utveckling. Prov bör vara skriftliga såväl 

som muntliga och tidspress bör inte förekomma på proven. Även läromedel bör ses över 

precis som lärarutbildningen där frågor om jämställdhet bör få en större roll. (Grevholm 1994) 
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Marja van den Heuvel-Panhuizen (2004) anser att många av de skillnader som finns mellan 

könen i dagens skola beror på en skillnad i vardagskunskap till pojkarnas fördel. Hon pekar på 

vissa frågor som en lärare (oberoende av på vilken nivå denne undervisar) måste ställa sig. 

Läraren måste fråga sig vilken vardagskunskap eleverna har inom olika områden. Hur duktiga 

är eleverna på att hitta bra och smidiga lösningsmetoder? Hur duktiga är eleverna på problem 

som handlar om att uppskatta något som det frågas efter i en uppgift? Marja van den Heuvel-

Panhuizen menar också att könsskillnader inom matematiken inte minskas genom att anpassa 

uppgifter efter flickors intressen utan att det är uppgifternas natur som är avgörande för hur 

väl flickor och pojkar klarar av dom. 

Ulla Öberg (1992), förskolelärare och metodiker på lärarhögskolan i Malmö, pekar på det 

viktiga i att man som lärare slutar att konstatera vad elever inte kan utan istället fokuserar på 

varför de inte förstår vissa bitar i undervisningen. Grunden i Öbergs undervisning är tanken 

om att kunskap skapas utifrån tidigare erfarenheter. Vet inte läraren på vilken kunskapsnivå 

eleven befinner sig är det omöjligt att på ett bra sätt lära ut nya saker. Öberg menar också att 

eleverna ofta ligger på olika kunskapsnivåer beroende på olika former av vardagskunskap. 

Pojkar har oftare, i tidig ålder, en större vardagskunskap inom matematik än flickor på grund 

av deras skilda intressen. 

 

 

2.9 Lärarens och skolans roll 

 

För att göra skolan till en jämställd zon måste genusdebatten omfatta hela verksamheten 

och för att lyckas med detta arbete är det viktigt att synliggöra olika mönster och strukturer 

som finns i skolans vardag. Genom en insikt om problemen öppnas också dörren mot lärarens 

eget agerande och gör dittills okända mönster synliga. Läraren har en väldigt viktig roll som 

förebild för eleverna i skolan då de, näst efter föräldrarna, är de vuxna som träffar eleverna 

oftast. En lärare ska ge eleven, oavsett kön, de bästa förutsättningarna för att utvecklas 

maximalt. Även om läraren har de bästa av intentioner för att bedriva en jämställd 

undervisning är problemet oftast att läraren själv har påverkats av samhällets syn på manligt 

och kvinnligt. Det är därför viktigt att läraren har goda kunskaper för att själv kunna reflektera 

över sitt eget handlande. Läraren bör bland annat fråga sig om han eller hon ser eleven utifrån 

ett individ- eller könsperspektiv? Studier har nämligen visat att lärare ibland gör större 

skillnad i hur de behandlar elever med olika kön än vad eleverna själva gör. Pedagogens 

förhållningssätt gentemot eleverna kommer också att påverka elevernas syn på 
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könsskillnader. Innan man som lärare går in i klassrummet är det viktigt att ha en insikt om 

sitt eget handlande eftersom barn och ungdomar härmar vuxnas beteende. Det är inte bara 

viktigt att läraren agerar på rätt sätt utan också vågar ta upp problemet om könsskillnader till 

diskussion i de fall det är nödvändigt. (Genuspraktika för lärare 2001) 

Barbro Grevholm (1998) menar att resultaten, som tidigare redovisats om lärarens 

attityder, tydligt visar på behovet av att informera lärarna om problematiken i större 

utsträckning än vad som har skett. Genom tidskrifter, debatt och fortbildning måste lärarna 

ges möjlighet att ta del av den senaste forskningen som belyser könsrelaterade problem inom 

matematikundervisningen. Det krävs också en vilja hos lärare att vilja förändra invanda 

könsmönster. 

Det australiensiska lärarförbundet AAMT menar att även skolan i stort spelar en viktig roll. 

Matematiken bör belysas som en viktig del av samhället där dess funktion bör tydliggöras. 

Skolan bör verka för att denna information sprids ut till samhället och då främst till föräldrar. 

Dessa ska också vara medvetna om problem relaterade till kön och matematikundervisning 

för att även de ska kunna bedriva ett jämställdhetsarbete utanför skolans område. (Grevholm 

1994) 

Men att ha en tro på skolan som den samhälleliga institution som ensam skulle kunna 

ändra rådande könsskillnader är att tro för mycket menar Weiner och Berge (2001). Till att 

börja med är det viktigt att jämställdheten når alla områden inom samhället och inom skolan. 

Där spelar skolans lärare en stor roll som de som har möjligheten att tydliggöra rådande 

könsmönster och kritiskt granska skolans samt sin egen insats. Detta skulle innebära en 

möjlighet till insikt, hos läraren men även hos eleverna, om problematiken och de historiska 

aspekterna på problemet. 

Bronwyn Davies (2003) anser att lösningen på de könsskillnader som finns i samhället är 

att barn och vuxna slutar göra distinktioner mellan deras genitala kön och det som vi idag 

kallar för maskulint och feminint beteende. Hon menar att strävan måste vara att varje individ 

ska ha rätten att ta till sig olika feminina eller maskulina egenskaper utan att individen 

ifrågasätts av samhället. Samhället skulle då fortfarande ha kvar individer som vi idag skulle 

kalla typiskt manliga eller kvinnliga men mitt emellan dessa poler skulle det finnas många 

individer som man, förutom genom det biologiska könet, inte kunde kategorisera som typiskt 

manliga eller kvinnliga. För att uppnå detta, menar Davies, måste samhällsmedborgarna sluta 

genomföra de åtgärder som uppehåller skillnader. Målet måste vara att människor inte känner 

något behov att framhålla sitt kön för att få fördelar eller helt enkelt för att betraktas som man 

eller kvinna. Människans intresse ska vara det som avgör individens identitetsskapande. Det 
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svåra, eftersom rollerna är så invanda, är att tänka bort synen på det maskulina och det 

feminina och det är här läraren har en viktig roll att fylla som en föregångare och förebild i 

skolan. 
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3. Metod 

 

3.1 Urval 

 

En enkät har delats ut till totalt 107 elever (59 flickor och 48 pojkar) i 7 klasser på 2 

gymnasieskolor. Den ena skolan ligger i en medelstor svensk kommun med knappt 100 000 

invånare och den andra skolan ligger i en mindre svensk kommun med cirka 25 000 invånare. 

Urvalet av skolor har främst gjorts ur ett geografiskt hänseende då de som legat närmast min 

egen hemstad har kontaktats. Gymnasieeleverna som deltagit i undersökningen har läst andra 

eller tredje året på samhällsvetenskapliga (35 flickor och 21 pojkar)-, naturvetenskapliga (24 

flickor och 13 pojkar)- eller teknikprogrammet (inga flickor men 14 pojkar). De elever och 

klasser som deltog i undersökningen valdes ut genom att studien endast avsåg att undersöka 

attityder hos gymnasieelever som läste kursen Matematik C. Avsikten med detta var att alla 

elever skulle ha en likartad matematisk bakgrund och därmed en lika stor matematisk 

erfarenhet. Ett annat skäl till att endast elever som läste matematik C kontaktades var att de 

hade en stor erfarenhet av gymnasiestudier i matematik då de redan läst 150 poäng (kurs A 

och B) matematik och därmed haft en större möjlighet att uppleva olika arbetssätt. Hade 

enbart ännu senare kurser undersökts hade näst intill endast elever på det naturvetenskapliga 

programmet deltagit i undersökningen, vilket kunde ha lett till en större osäkerhet kring 

resultatet. Men genom att välja kursen Matematik C gavs möjligheten att genomföra enkäten i 

klasser från olika gymnasieprogram. 

 

 

3.2 Datainsamlingsmetoder 

 

Datainsamlingen skedde med hjälp av en enkät. Grundtankarna till enkäten är hämtade från 

boken Examensarbetet i lärarutbildningen av Johansson och Svedner (2001). Syftet med 

enkäten var att undersöka elevernas attityder till matematik samt olika arbetssätt och hur 

dessa attityder var beroende av kön. Enkäten bestod först av fyra inledande frågor som visade 

på elevernas generella attityd gentemot ämnet matematik (hela enkäten redovisas i bilaga 1). 

Därefter följde frågor om olika arbetssätt. De olika arbetssätten var: traditionell undervisning, 

projektarbete, grupparbete, laborativt och undersökande arbete samt ämnesöverskridande 

arbete. Skulle eleverna ha upplevt andra arbetssätt än de nu nämnda gavs de, i slutet av 

enkäten, möjligheten att komplettera med detta/dessa arbetssätt.  
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Inom varje undervisningsmetod ombads eleverna besvara fyra frågor. Dessa var hur ofta 

eleverna upplevde att klassen använde en viss undervisningsmetod, hur ofta de skulle vilja ha 

undervisningsmetoden, hur eleverna uppskattade undervisningsmetoden samt om eleverna 

uppfattade att metoden passade bättre för någondera av könen. Enkäten avslutades med att 

eleverna gavs möjlighet till övriga åsikter.  

Enkäten undersökte därmed vilka undervisningssätt som användes i de utvalda klasserna 

och om det fanns könsskillnader i attityder mellan pojkar och flickor för varje 

undervisningssätt. Undersökningen gav också möjlighet till att studera vilka 

undervisningsmetoder som flickor och pojkar skulle vilja ha mera utav och gjorde det även 

möjligt att anknyta till litteraturgenomgången och studera huruvida klassiska könsskillnader 

finns kvar i gymnasieskolan. 

Alla frågor, utom den sista, på enkäten gavs i formen av flervalsfrågor för att lättare kunna 

behandla en stor omfattning data och därmed på ett tydligare sätt kunna dra slutsatser från 

undersökningen. 

För att begränsa omfattningen av undersökningen har inga övriga intervjuer med elever 

eller lärare gjorts. Därmed ges inte möjligheten att djupgående förstå bakgrunden till 

elevernas ställningstaganden. 

 

 

3.3 Procedur 

 

Enkäten har besvarats av gymnasieelever på plats i respektive gymnasieskola. Eleverna har 

besvarat enkäten på ordinarie matematiklektion efter en genomgång av läraren eller direkt vid 

lektionsstart.  

Innan enkäten besvarades presenterade jag mig själv inför respektive klass och förklarade 

syftet med undersökningen. Denna information fanns även tillgänglig för eleverna på 

enkätens första sida. Enkäten delades sedan ut till eleverna vid deras arbetsplats och de gavs 

tid att enskilt svara på frågorna. Efter att alla hade blivit klara samlades svaren in och 

lektionen fortsatte som vanligt varvid jag lämnade klassrummet. Denna procedur ledde till att 

de elever som var frånvarande just denna dag inte fick möjligheten att delta i undersökningen. 

Eleverna i klassrummet tillfrågades inte om de ville göra enkäten men fick givetvis avstå om 

så uttrycktes, vilket dock ingen elev valde att göra. Enkäten tog i allmänhet 10 minuter att 

genomföra. 
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3.4 Databearbetning och tillförlitlighet 

 

Efter att enkäterna besvarats bearbetades de insamlade svaren. För att underlätta 

sammanställandet av svaren användes kalkylprogrammet Microsoft Excel och för att få en 

möjlighet att jämföra en elevs svar på olika frågor matades varje elevs svar in separat. Detta 

ledde då till att även svar hos olika klasser kunde studeras. I resultatet görs en jämförelse 

mellan hur eleverna har svarat på frågorna hur ofta de har ett visst undervisningssätt och hur 

ofta de skulle vilja ha samma undervisningssätt. För varje arbetssätt jämfördes varje elevs 

svar på de två frågorna och det blev därmed möjligt att få reda på hur stor andel av eleverna 

som skulle vilja ha mer, mindre eller lika mycket av arbetssättet. Detta gjordes för att 

ytterliggare kunna studera vad elever anser om olika undervisningssätt. Resultatet av enkäten 

redovisas i bilaga 2 och bilaga 3. 

Enkäten har, som ovan nämnts, delats ut till totalt 59 flickor och 48 pojkar vilket får anses 

som en relativt liten grupp elever. Totalt har endast elever från två skolor deltagit i enkäten. 

Dessa skolor har valts utifrån deras geografiska läge samt att skolorna och dess personal har 

varit välbekanta. Allt detta sammantaget och då framförallt den lilla gruppen elever gör att 

reliabiliteten är relativt låg. Därför är det svårt att dra några övergripande slutsatser kring 

resultatet men undersökningen kan ändå vara en indikation på vilka arbetssätt som används på 

just dessa skolor och därmed hur dessa uppskattas av flickor och pojkar. 
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4. Resultat 

 

4.1 Inledande frågor 

 

1. Vad tycker du om ämnet matematik?
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Figur 2 Figur 3 

 

3. Vad är viktigast för att lyckas bra i ämnet 

matematik?
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4. Har pojkar eller flickor lättast för matematik?
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Figur 4 Figur 5 

 

Enkäten inleddes med fyra frågor som undersökte elevernas generella attityder till ämnet 

matematik. Figur 2 visar att pojkar och flickor i stort hade samma uppfattning om ämnet och 

att denna syn var positiv då 72 % av eleverna angav att de tyckte bra eller mycket bra om 

matematik.  

Könsskillnader fanns dock i elevernas uppfattning om sin egen insats i ämnet (figur 3). På 

frågan hur de skulle beskriva sin egen insats beskrev 42 % av pojkarna sin insats som bra 

medan siffran för flickorna var 69 %. Drygt 10 % av flickorna och pojkarna bedömde sin 

egen insats som mycket bra medan en större andel pojkar än flickor bedömde sin insats i 

matematik som mindre bra (38 % respektive 17 %).  

På frågan vad som var viktigaste för att lyckas bra i ämnet matematik bedömde drygt 

hälften av pojkarna och flickorna (se figur 4) att en bra lärare var viktigast medan drygt 30 % 

av pojkarna och flickorna ansåg att en stor förståelse var viktigast. 
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Den första delen avslutades med frågan om eleverna ansåg att pojkar eller flickor hade 

lättast för matematik. Figur 5 visar att 81 % av flickorna och 69 % av pojkarna ansåg att det 

inte fanns någon skillnad mellan könen medan 21 % av pojkarna och 12 % av flickorna 

menade att pojkar hade delvis lättare för matematik. Av flickorna var det 7 % som tyckte att 

flickor hade delvis lättare för matematik och motsvarande siffra för pojkarna var 6 %.  

 

 

4.2 Traditionell undervisning 

 

5. Hur ofta har ni traditionell undervisning?
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6. Hur ofta skulle du vilja ha traditionell 

matematikundervisning?
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Figur 6 Figur 7 

 

7. Vad tycker du om den traditionella 

matematikundervisningen?
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Figur 8 Figur 9 

 

Efter de inledande frågorna bestod testet enbart av frågor som behandlade olika arbetssätt. 

Det första arbetssättet kallades för traditionell undervisning och avsåg lektioner som inleddes 

med en genomgång av läraren följt av att eleverna själva fick räkna i sina läroböcker. 

Undersökningen visade att den traditionella undervisningen var den klart dominerande 

undervisningsformen i de klasser som fick svara på enkäten. Hela 85 % av pojkarna och 68 % 

av flickorna angav, enligt figur 6, att de hade traditionell undervisning varje lektion och totalt 
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98 % av pojkarna och 99 % av flickorna angav att de hade traditionell undervisning varje 

lektion eller någon gång i veckan.  

På den efterföljande frågan fick eleverna svara på hur ofta de önskade ha traditionell 

undervisning och där svarade 44 % av alla flickor och 33 % av alla pojkar att de önskade ha 

den traditionella undervisningen varje lektion (se figur 7). Ungefär hälften av pojkarna och 

hälften av flickorna ansåg att traditionell undervisning borde hållas någon gång i veckan.  

Inställningen till undervisningsformen, som redovisas i figur 8, var positiv både hos flickor 

och hos pojkar. Totalt 29 % av flickorna och 19 % av pojkarna menade att traditionell 

undervisning var mycket bra medan 63 % av flickorna och 54 % av pojkarna beskrev 

undervisningsformen som bra. Detta leder till att totalt 83 % av eleverna (92 % av flickorna 

och 73 % av pojkarna) var positivt inställda till den traditionella undervisningen.  

Den sista frågan (figur 9) rörande traditionell undervisningen var om undervisningsformen 

passade flickor eller pojkar bäst. Här ansåg 93 % av alla flickor och 81 % av alla pojkar att 

undervisningen inte passade något av könen bättre. Av de elever som ansåg att det fanns en 

skillnad mellan könen visade det sig att alla utom en elev (en pojke) ansåg att den traditionella 

undervisningen passade flickor bättre än pojkar. Totalt 10 % av pojkarna och 7 % av flickorna 

ansåg att den traditionella undervisningen passade flickor delvis bättre än pojkar och 3 av 

totalt 48 pojkar ansåg att undervisningsformen passade flickor klart bättre (alla gick i en totalt 

mansdominerad teknikklass). 

I en jämförelse mellan frågorna hur ofta eleverna hade traditionell undervisning och hur 

ofta de skulle vilja ha traditionell undervisning (se bilaga 3) visade det sig att en större andel 

pojkar ville ha mindre traditionell undervisning. Totalt 56 % av pojkarna och 32 % av 

flickorna angav att de ville ha mindre traditionell undervisning än vad de hade idag. Enkäten 

visar dock att en stor andel av pojkarna och framförallt av flickorna (42 % respektive 63 %) 

ville ha lika mycket traditionell undervisning som de hade i dagsläget. 
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4.3 Projektarbeten i matematik 

 

9. Hur ofta har ni projektarbete i matematik?
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10. Hur ofta skulle du vilja ha projektarbete i 
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Figur 10 Figur 11 

 

11. Vad tycker du om projektarbete i matematik?
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Figur 12 Figur 13 

 

Med projektarbete avsågs ett fritt arbete inom ett område som pågår under en längre tid. I 

enkäten påpekades att projektarbete i matematik inte skulle sammankopplas med det stora 

projektarbete som elever på gymnasieskolan genomför under det tredje skolåret. 

Svaren visar, enligt figur 10, att en överväldigande majoritet av både flickor och pojkar  

(97 % respektive 94 %) aldrig arbetar med projektarbeten i matematik.  

På den efterföljande frågan, som redovisas i figur 11, visade det sig att hälften av alla 

pojkar aldrig ville ha projektarbeten i matematik medan motsvarande siffra för flickor var  

36 %. Totalt 47 % av flickorna hade en önskan om att ha projektarbeten några gånger per år. 

Motsvarande siffra för pojkar var 29 %.  

Figur 12 visar att en större andel pojkar än flickor (17 % respektive 2 %) tyckte mycket bra 

om projektarbeten. Av flickorna var det 37 % som gav omdömet bra om projektarbeten 

medan motsvarande andel pojkar var 19 %. Totalt 19 % av pojkarna angav att de tyckte 

projektarbete var en dålig arbetsform medan andelen flickor var 8 %. I stort visade det sig att 

eleverna var mycket splittrade i sina åsikter om projektarbeten. Totalt 36 % av pojkarna och 
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39 % av flickorna tyckte projektarbete var en bra eller mycket bra arbetsform medan 48 % av 

pojkarna och 33 % av flickorna tyckte arbetsformen var mindre bra eller dålig. Totalt 22 % av 

eleverna avstod att svara på frågan, många utav anledningen att de aldrig hade arbetat med 

projektarbeten i matematik och de angav att de därmed inte hade någon uppfattning om vad 

de tyckte om arbetsformen. 

På frågan om arbetssättet passade bäst för flickor eller pojkar angav även här majoriteten 

av pojkarna och flickorna att det inte finns någon skillnad mellan könen i lämplighet (85 % av 

alla pojkar och 83 % av alla flickor). Av de flickor som ansåg att det fanns en skillnad mellan 

könen menade alla (totalt 5 %) att det var till flickornas fördel. Drygt en tiondel av flickorna 

svarade inte på frågan av samma anledning som på föregående fråga. Även få pojkar ansåg att 

det fanns skillnader mellan könen och av dessa fanns det ingen tydlig tendens att märka. 

Resultaten ovan visar att projektarbeten i matematik är sällsynt. Dock visar enkäten att  

61 % av flickorna och 48 % av pojkarna angav att de ville ha mer projektarbeten än de har 

idag. Totalt 48 % av pojkarna och 37 % av flickorna tyckte att mängden projektarbeten var 

tillräcklig och ville varken ha mer eller mindre projektarbete i undervisningen. 
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4.4 Grupparbete 

 

13. Hur ofta arbetar ni i smågrupper (fler än 2 

personer) under matematiklektionerna?
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14. Hur ofta skulle du vilja arbeta i grupp under 

matematiklektionerna?
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Figur 14 Figur 15 

 

15. Vad tycker du om grupparbete i matematik?
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Figur 16 Figur 17 

 

Med grupparbeten avsågs i enkäten arbete i mer organiserade grupper. Det avser inte då 

elever sitter två och två vid en bänk och hjälper varandra med räkneuppgifter under en 

traditionell matematiklektion. 

Användning av grupparbete som ett arbetssätt i matematiken var enligt enkäten sällsynt. 

Enligt figur 14 angav 92 % av alla flickor och 63 % av alla pojkar att de aldrig arbetade i 

grupper under matematiklektioner. Totalt 19 % av alla pojkar respektive 5 % av alla flickor 

angav att de arbetade i grupp några gånger per år och 16 % av alla pojkar och 3 % av alla 

flickor angav att de arbetade med grupparbeten någon gång i veckan eller under varje lektion.  

På efterföljande fråga (se figur 15), angående hur ofta eleverna skulle vilja ha 

grupparbeten, var svaren varierande. Alternativen aldrig eller några gånger per år angavs av 

46 % av flickorna och av en lika stor andel pojkar. Totalt 21 % av pojkarna och 34 % av 

flickorna angav att de skulle vilja ha grupparbete några gånger i månaden medan 17 % av 

flickorna och lika stor andel av pojkarna angav att de skulle vilja utöva arbetsformen någon 
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gång i veckan. Totalt 15 % av pojkarna och endast 3 % av flickorna menade att de skulle vilja 

arbeta i grupp varje lektion. 

Inställningen hos både pojkar och flickor gentemot grupparbete, som redovisas i figur 16, 

var enligt enkäten positiv. Totalt 65 % av alla flickor respektive 63 % av alla pojkar angav att 

de tycker grupparbete är ett bra eller mycket bra arbetssätt. Andelen pojkar som angav att 

grupparbete var ett mycket bra arbetssätt var större än andelen flickor (17 % respektive  

7 %). Totalt 30 % av pojkarna och 27 % av flickorna angav att de tyckte grupparbete var ett 

mindre bra eller dåligt arbetssätt. 

Precis som tidigare nämnda arbetssätt ansåg en stor majoritet av eleverna att det inte rådde 

någon skillnad mellan pojkars och flickors fallenhet för grupparbete. Enligt figur 17 ansåg  

88 % av pojkarna och 83 % av flickorna att ingen skillnad existerade. Dock kan nämnas att  

10 % av flickorna som gjorde enkäten ansåg att grupparbete passade flickor delvis bättre än 

pojkar medan enbart en av 48 pojkar ansåg att så var fallet. Två pojkar och lika många flickor 

ansåg att arbetssättet delvis passade pojkar bättre. 

I jämförelsen mellan hur ofta eleverna angav att de arbetade med grupparbete och hur ofta 

de skulle vilja ha arbetssättet, visade det sig att hela 73 % av alla flickor och 56 % av alla 

pojkar ville arbeta i grupp oftare än de gör idag. Endast 4 % av pojkarna och 3 % av flickorna 

angav att de skulle vilja ha färre grupparbeten. Totalt 38 % av pojkarna och 24 % av flickorna 

ville inte ändra på mängden grupparbeten i matematik utan tycker det var bra som det var. 
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4.5 Laborativt och undersökande arbetssätt 
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Figur 18 Figur 19 
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Figur 20 Figur 21 

 

Med ett laborativt och undersökande arbetssätt menas en undervisning där eleven själv ges 

möjlighet att undersöka ett visst problem eller område för att hitta en lösning på ett givet 

problem.  

Även detta arbetssätt angav över hälften av eleverna, enligt figur 18, att de aldrig hade fått 

prova på (63 % av alla flickor och 54 % av alla pojkar). Totalt 19 % av pojkarna och 15 % av 

flickorna angav att de använt arbetssättet några gånger per år och 26 % av pojkarna och 22 % 

av flickorna angav att de arbetade laborativt och undersökande några gånger i månaden, 

någon gång i veckan eller varje lektion.  

I elevernas inställning till arbetssättet anger en lika stor andel pojkar och flickor (17 % av 

vardera kön enligt figur 19) att de aldrig skulle vilja arbeta laborativt och undersökande. En 

skillnad i svaren finns bland de elever som anger att de skulle vilja använda arbetssättet några 

gånger per år där 47 % av flickorna men enbart 21 % av pojkarna angav detta alternativ. 

Totalt 60 % av pojkarna vill, enligt undersökningen, arbeta laborativt och undersökande några 

gånger i månaden (33 %), någon gång i veckan (17 %) eller varje lektion (10 %). Flickorna 
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visar en mindre lust att arbeta laborativt och undersökande då enbart 24 % anger att de vill 

använda arbetssätten någon gång per månad, 10 % någon gång i veckan och 2 % varje lektion.  

Totalt 21 % av pojkarna angav, enligt figur 20, att de tyckte arbetssättet är mycket bra 

medan inte en enda flicka angav detta alternativ. Totalt 46 % av pojkarna tyckte att 

arbetssättet är bra och motsvarande siffra bland flickorna är 54 %. En större andel flickor 

angav att arbetssättet är mindre bra eller dåligt (29 % av flickorna respektive 23 % av 

pojkarna). 

Ur jämställdhetssynpunkt finner eleverna generellt att arbetssättet inte skulle vara mer 

lämpat för något av könen. Figur 21 visar att 81 % av pojkarna och 86 % av flickorna angav 

att det inte fanns någon skillnad mellan könen i detta arbetssätt. Av de elever som angav att 

arbetssättet passar bättre för endera könet angav de flesta att det undersökande och laborativa 

arbetssättet passar pojkar delvis bättre än flickor (totalt 8 % av pojkarna och 7 % av 

flickorna). 

Även inom detta arbetssätt fanns det en del elever som avstod att svara på frågan om deras 

uppfattning om ämnet då många angav att de aldrig hade använt arbetssättet och därmed inte 

hade någon tydlig åsikt om detsamma. 

I en jämförelse mellan hur ofta eleverna använde arbetssättet och hur ofta de skulle vilja 

arbeta laborativt och undersökande visade det sig att 52 % av pojkarna och 54 % av flickorna 

ville använda ett laborativt och undersökande arbetssätt oftare än de gör idag. Totalt 8 % av 

pojkarna och 5 % av flickorna angav att de ville använda arbetssättet mer sällan än vad de gör 

idag. En stor andel av eleverna ville varken ha mer eller mindre laborativ och undersökande 

undervisning. Totalt 41 % av flickorna och 38 % av pojkarna anser att dagens undervisning 

innehåller en lagom mängd av undersökande och laborativt arbete. 
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4.6 Samarbete mellan ämnen 
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Figur 22 Figur 23 
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Det sista arbetssättet som togs upp i enkäten handlade om samarbete mellan olika ämnen, 

till exempel mellan matematiken och samhällskunskapen inom området statistik. 

Inte heller detta arbetssätt visade sig vara vanligt förekommande bland eleverna som 

genomförde enkäten. En stor majoritet av båda könen (75 % av pojkarna och 85 % av 

flickorna enligt figur 22) angav att de aldrig arbetade ämnesövergripande. Totalt 19 % av 

pojkarna angav att de hade arbetat på detta sätt några gånger per år medan motsvarande siffra 

bland flickorna var 3 %.  

Totalt 38 % av pojkarna angav att de aldrig skulle vilja arbeta ämnesövergripande medan 

andelen som skulle kunna tänka sig att använda arbetssättet några gånger per år var 35 %. 

Totalt 17 % angav att de skulle kunna tänka sig ett ämnesöverskridande arbetssätt några 

gånger i månaden. Bland flickorna var andelen som aldrig skulle vilja arbeta 

ämnesöverskridande 32 % medan majoriteten, 56 %, skulle kunna tänka sig att arbeta 

ämnesöverskridande några gånger per år. Totalt 10 % av flickorna ansåg att arbetssättet borde 

användas några gånger i månaden.  
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Elevernas åsikter om samarbete mellan ämnena var övervägande positivt då 55 % av 

eleverna angav att de tyckte bra eller mycket bra om samarbete mellan olika ämnen och 

fördelningen mellan könen var jämn. Det som skiljde pojkar och flickor var att 25 % av 

pojkarna och endast 7 % av flickorna hade åsikten att arbetssättet var dåligt. Fler flickor än 

pojkar angav å andra sidan att arbetssättet var mindre bra. 

Det råder en stor samstämmighet bland både pojkar och flickor om att det 

ämnesöverskridande arbetssättet inte passar något kön bättre än det andra vilket angavs av 

totalt 92 % av eleverna (90 % av pojkarna och 93 % av flickorna). Av de elever som ansåg att 

det fanns en skillnad mellan könen tyckte samtliga att det var flickor som drog fördel av 

arbetssättet. 

Precis som för alla andra arbetssätt, med det traditionella borträknat, ville en stor andel av 

eleverna ha mer samarbete mellan ämnena. Totalt 46 % av alla pojkar och 56 % av alla flickor 

anger att de skulle vilja ha mer samarbete mellan ämnena än vad de har idag och endast 8 % 

av pojkarna och 5 % av flickorna anger att de skulle vilja ha mindre samarbete mellan ämnen. 

Även en stor andel av eleverna (39 % av flickorna och 46 % av pojkarna) är nöjda med hur 

ofta matematiken samarbetar med andra ämnen och vill varken ha mer eller mindre 

samarbete. 

 

 

4.7 Övriga arbetssätt 

 

I slutet av enkäten gavs eleverna möjligheten att skriva ner arbetssätt som inte togs upp i 

enkäten och som de arbetat med i matematik. Ytterst få elever använde denna möjlighet och 

den enda tendens som kunde ses var två elever (båda flickor) i samma klass som beskrev ett 

arbetssätt där läraren gav eleverna en uppgift som de själva fick redovisa på tavlan. Detta 

arbetssätt användes några gånger i månaden och båda eleverna var positiva till arbetssättet och 

skulle helst se att det användes någon gång i veckan. Båda ansåg att arbetssättet inte var mer 

lämpat för något av könen.  
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5. Diskussion 

 

5.1 Undersökningen 

 

Utifrån det snäva urvalet av skolor och den relativt lilla gruppen elever kan inte några 

övergripande slutsatser dras kring enkätens resultat. Ingen hänsyn har heller tagits till 

skolornas geografiska läge och inte heller har sociala eller kulturella faktorer legat till grund 

för val av skolor eller klasser. I övrigt kan noteras att 14 pojkar som besvarade enkäten gick i 

samma teknikklass vilket kan ha påverkat resultatet då de utgör en stor del av det totala 

antalet pojkar. Lärare på skolan berättade också att klassen innehöll många svaga elever. Att 

enkäten enbart lämpats ut till elever som läser matematikkurs C bidrog till att de elever som 

läser på yrkesförberedande gymnasieprogram exkluderats. Detta kunde ha förebyggts genom 

att välja att dela ut enkäten till elever som läser kurs A. Nackdelen med detta hade varit att 

eleverna då hade haft mycket mindre erfarenhet av matematikundervisning på gymnasiet och 

därmed inte haft en lika stor möjlighet att uppleva olika undervisningsformer. 

Men även om elevgruppen var liten ger ändå enkätsvaren en indikation på hur 

matematikundervisningen ser ut i just dessa skolor samt ger en indikation på elevernas 

attityder gentemot ämnet matematik och dess arbetssätt. 

På frågan om vad som är viktigast för att lyckas i matematik har jag insett att alternativet 

Att ha en bra lärare inte borde ha varit med. Detta alternativ står inte står inte i någon motsats 

till övriga alternativ. En bra lärare har till exempel möjligheten att ge eleverna en stor 

förståelse vilket var ett annat alternativ. 

Efter bearbetningen av enkäten har det visat sig att vissa frågor och beskrivningar av 

arbetssätt har varit oklara för vissa elever. En sådan fråga var den som handlade om 

grupparbete. Trots att det på enkäten poängterades att grupperna skulle vara större än två 

personer (detta för att inte sammankoppla arbetssättet med pararbete under räkneövningar) så 

visar det sig att flera elever har förknippat grupparbete med att just hjälpas åt att räkna i 

läroboken. Då inte detta var avsikten med frågan har resultatet blivit något snedvridet även 

om merparten av eleverna ser ut att ha tolkat arbetssättet rätt. Även det laborativa och 

undersökande arbetssättet kan ha missuppfattats. Arbetssättet beskrivs i enkäten som en 

undervisning där eleven själv undersöker och försöker lösa ett problem. Av vissa svar på 

enkäten att döma har en liten grupp elever blandat ihop detta arbetssätt med att lösa uppgifter 

i läroboken varvid svaren liknat de som eleverna gav kring traditionell undervisning. 
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Enkäten verkar i övrigt ha täckt in de arbetssätt som användes i just dessa klasser då ytterst 

få elever angav några andra arbetssätt som användes i matematikundervisning. Av de elever 

som gjorde detta handlade det oftast om varianter av den traditionella undervisningen. 

Avslutningsvis har ett fåtal enkäter lämnats in där man kan tvivla på elevens seriositet. 

Trots detta är det omöjligt att helt slå fast att svaren inte speglar elevens egna åsikter och 

enkäten kan därmed inte uteslutas från resultatet. 

 

 

5.2 Flickors och pojkars attityder gentemot ämnet matematik 

 

I vissa avseenden skilde sig resultatet av enkäten från de fakta som redovisades i 

litteraturgenomgången. En sådan skillnad är hur eleverna uppfattar sin egen insats i ämnet 

matematik. I litteraturen rådde en samstämmighet kring att flickor ofta nedvärderade sin egen 

insats i matematik och hade en sämre självbild än pojkar (Brandell et al. 2005). Just detta gavs 

också som en anledning till varför flickor i högre grad än pojkar väljer bort 

matematikintensiva högskoleutbildningar. Enkätsammanställningen visade dock på att 

flickorna i undersökningsgruppen generellt hade en högre tilltro till sin egen matematiska 

förmåga än pojkarna då totalt 83 % av alla flickor angav att de bedömde sin egna matematiska 

insats som bra eller mycket bra, medan motsvarande andel pojkar var 57 %. Delvis kan det 

låga resultatet bland pojkarna bero på att en betydande andel av dessa gick i den svaga 

teknikklassen men samtidigt är flickornas bild av sin insats anmärkningsvärd och givetvis 

positiv. Jag tror att en positiv och korrekt bild av sin egen insats är oerhört viktig för att 

lyckas väl i skolan. Med en negativ självbild kan lätt varje bakslag ses som ett bekräftande av 

att flickor har sämre förutsättningar att lyckas i matematik, vilket i slutändan leder till en 

negativ spiral som degraderar elevens självbild och prestation steg för steg. Det leder också 

till att färre flickor väljer att läsa vidare på matematikintensiva högskoleutbildningar. Det ska 

dock påpekas att det kan vara svårt att på ett tydligt sätt dra några slutsatser kring denna fråga 

då elevernas riktiga prestationer inte är kända. 

I Boalers (1997) studie frågade hon eleverna på Amber Hill och Phoenix Park vad de 

tyckte var viktigast för att lyckas i ämnet matematik. På Amber Hill, som bedriver traditionell 

undervisning, ansåg 91 % av flickorna att förståelse för ämnet var viktigast medan 65 % av 

pojkarna angav detta alternativ. Istället ansåg 24 % av pojkarna att det viktigaste var att 

komma ihåg lagar och regler medan motsvarande siffra bland flickorna var 4 %. Samma fråga 

ställdes nu till eleverna i min undersökning och svaren visade på ett annat resultat. Även om 
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svarsalternativen inte var de samma så visade det sig att ungefär en lika stor andel flickor som 

pojkar (31 % respektive 33 %) angav att förståelse var det viktigaste för att lyckas i 

matematik. Undersökningen visade alltså inte på någon skillnad mellan könen i dess 

uppfattning trots att undervisningen för de elever som gjorde enkäten påminde mycket om 

den undervisning som bedrevs på Amber Hill. Anledningen till att andelen elever som angivit 

alternativet förståelse i min undersökning var lägre än i Boalers kan förklaras med att andra 

svarsalternativ fanns på min enkät än på Boalers. Totalt 54 % av pojkarna och en lika stor 

andel av flickorna angav att en bra lärare är det viktigaste för att lyckas i ämnet matematik 

vilket var ett alternativ som inte fanns med i Boalers undersökning. Att inga större skillnader 

fanns mellan flickors och pojkars åsikter om vad som är viktigast för att lyckas i matematik 

kan ses som en indikation på jämställdhet. 

På frågan om pojkar eller flickor har lättast för matematik visar enkätsvaren, som ovan 

nämnts, att en stor majoritet av både pojkar och flickor anser att det inte råder någon skillnad 

mellan könen, men det finns ändå elever som anser att skillnader existerar. Totalt 21 % av alla 

pojkar och 12 % av alla flickor anser att pojkar har delvis lättare för matematik. Andelen 

flickor som ansåg att flickor hade lättare för matematik var 7 % och motsvarande andel pojkar 

var 6 %. Givetvis är det en fara att knappt en av åtta flickor anser att deras manliga 

klasskamrater har en större möjlighet att lyckas i matematikämnet då dessa elever riskerar att 

få en sämre självbild och ett sämre självförtroende i matematik. Detta tror jag kommer leda 

till att flickorna kommer att välja bort framtida matematikstudier och därmed ofrivilligt hjälpa 

till att bevara synen på matematik som en manlig domän precis som figur 1 (Walkerdine 

1998) illustrerade.  

Anmärkningsvärt är också att drygt en femtedel av alla pojkar anser att pojkar har lättare 

för matematik än flickor, vilket givetvis också medverkar till att bevara synen på 

matematikämnet som manligt. Denna syn leder till att en flicka som misslyckas i matematik 

ser det som en konsekvens av sitt kön. Skolans uppgift blir därmed inte bara att öka flickornas 

självförtroende utan också bedriva ett aktivt jämställdhetsarbete i klassrummet som påverkar 

pojkarna såväl som flickorna. Skolan måste även arbeta hårt för att förebygga att en så stor 

andel pojkar tror att matematik passar bättre för pojkar än för flickor men också ta reda på 

när, under skoltiden, som dessa felaktiga föreställningar skapas. Görs inte denna återkoppling 

kommer problemet med könsskillnader att kvarstå inom matematiken. 
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5.3 Flickors och pojkars attityder gentemot olika arbetsformer i matematik 

 

Motstridiga uppgifter gäller kring den traditionella undervisning som enligt litteraturen 

flickor oftare har svårare att anpassa sig till, vilket bland annat tas upp av Boaler (1997) i 

hennes studie av två brittiska skolor. Hon menar att pojkar lättare anpassar sig till den 

traditionella undervisningens tävlingsmoment medan flickor oftare stannar upp och efterlyser 

en större förståelse för matematiken. Enkäten visar dock på ett resultat där flickor har en mer 

positiv inställning till undervisningssättet än pojkar. Totalt 92 % av flickorna tycker bra eller 

mycket bra om den traditionella undervisningen medan andelen pojkar är 73 %. En jämförelse 

visar också att hela 56 % av pojkarna vill ha mindre traditionell undervisning mot 32 % av 

flickorna, vilket delvis går i motsatt riktning mot tidigare resultat om att pojkar lättare tar till 

sig undervisningsformen och i högre grad än flickor uppskattar dess tävlingsmoment.  

Detta förstärks ytterligare av frågan om den traditionella undervisningen är mer lämpad för 

flickor eller pojkar. Trots att en övervägande majoritet anser att det inte är något kön som 

skulle vara mer lämpad för undervisningsmetoden så är det totalt 9 elever (4 flickor och 5 

pojkar) som anser att den traditionella undervisningen passar flickor delvis bättre. Endast en 

elev (en pojke) ansåg att den traditionella undervisningen var delvis mer lämpad för pojkar. 

Det ska dock poängteras att på den allmänna frågan om matematik passar flickor eller pojkar 

bättre så är det en större andel av både pojkar och flickor som anser att matematik delvis 

passar pojkar bättre än som tycker att matematik passar flickor delvis bättre. Eftersom det 

traditionella arbetssättet är det överlägset vanligast förekommande under 

matematiklektionerna kan det ses som underligt att svaren på de två olika frågorna inte 

korrelerar. Elevernas svar visar istället att trots att det vanligast förekommande arbetssättet av 

fler anses passa flickor bättre än pojkar så anses matematikämnet passa pojkar bättre än 

flickor. Detta skulle då kunna tyda på att pojkar anses ha lättare att lyckas i matematik 

oberoende av arbetssätt vilket skulle bekräfta synen på matematik som en manlig domän 

vilket framkommer i bland annat GeMa-studien (Brandell et al. 2005).  

I Jo Boalers (1997) studie av skolorna Amber Hill och Phoenix Park efterlyser flickorna på 

Amber Hill mindre traditionell undervisning och mer förståelse och samarbete. Resultatet av 

enkäten understryker bland annat att flickor vill ha mer grupparbete då hela 73 % av flickorna 

anger att de oftare vill arbeta i grupp under matematiklektionerna än vad de gör idag. Andelen 

pojkar som vill ha mer grupparbeten är 56 %. Att få diskutera i grupp kan i många fall hjälpa 

till att öka förståelsen vilket överensstämmer med flickornas önskan i Boalers (1997) studie. I 

en gruppdiskussion får eleverna möjlighet att diskutera matematik med varandra vilket inte 
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enbart gynnar de svagare eleverna i gruppen utan även de duktigare eleverna. Dessa ges en 

möjlighet att prata matematik och därmed ytterligare befästa sin kunskap och öka sin 

förtrogenhet för ämnet. 

Ett laborativt och undersökande arbetssätt anses traditionellt vara ett typiskt manligt sätt att 

arbeta och Åse Hallberg Hansson (Tidningen i skolan 2005) menar också att det är ett 

arbetssätt som flickor idag behärskar sämre än pojkar. Mer laborativt arbete leder enligt 

Hallberg Hansson till att flickor tvingas ta mer egna initiativ vilket gynnar deras utveckling i 

matematik. Enkäten visar också på skillnader mellan pojkar och flickor i inställning och 

attityd till arbetsformen. Totalt 10 % av pojkarna anger att de vill ha arbetssättet varje lektion 

mot 2 % av flickorna och 17 % av pojkarna vill använda arbetssätten någon gång per vecka 

medan motsvarande andel av flickorna var 10 %. En större andel pojkar än flickor (33 % 

respektive 24 %) anger också att de vill använda arbetssättet några gånger i månaden. Totalt 

47 % av flickorna och 21 % av pojkarna anger att de vill arbeta undersökande och laborativt 

endast några gånger per år. Detta visar att pojkar totalt sett oftare vill arbeta undersökande och 

laborativt. Samtidigt anger 21 % av pojkarna och ingen av flickorna att de tycker mycket bra 

om arbetssättet. Totalt anger 67 % av pojkarna och 54 % av flickorna att de tycker mycket bra 

eller bra om arbetssättet. Den stora majoriteten av eleverna anser att arbetssättet inte är mer 

lämpat för något av könen. Dock anser ändå 8 % av pojkarna och 7 % av flickorna att 

arbetssättet passar pojkar delvis bättre. Endast en elev ansåg att arbetssättet var mer lämpat för 

flickor. Enkäten bekräftar därmed att arbetssättet uppskattas mer av pojkar.  

Ofta knyts ett laborativt och undersökande arbetssätt samman med en vardagskunskap då 

den laborativa verksamheten ofta behandlar ett existerande fenomen. Även inom 

vardagskunskapen har, enligt litteraturen, pojkar ett försprång på flickor. Bland annat menar 

Marja van den Heuvel-Panhuizen (2004) att pojkar oftare presterar bättre på 

matematikuppgifter som kräver vardagskunskap och hon menar att graden av vardagskunskap 

ibland är mer avgörande för hur en elev klarar en uppgift än själva svårighetsgraden på 

problemet. Det australiska lärarförbundet AAMT anser att det är viktigt att flickor lär sig att ta 

fler initiativ och risker i sin inlärningsprocess för att en jämställd matematikundervisning ska 

uppstå och att ett laborativt och undersökande arbetssätt ger en möjlighet till detta. (Grevholm 

1994) 

I alla arbetssätt, förutom den dominerande traditionella undervisningen, uttrycker en större 

andel flickor än pojkar att de vill arbeta mer med dessa arbetssätt än vad de gör idag. Detta 

kan tolkas som att flickor i större utsträckning saknar bra alternativ till den traditionella 

undervisningen. Detta kan tyckas gå stick i stäv med flickornas mer positiva syn på 
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traditionell undervisning men samtidigt kan man fråga sig hur man ska tolka frågan om vad 

eleverna tycker om traditionell undervisning när den är den så klart dominerande. Vad har 

dessa elever att jämföra med? Hade de varit lika positiva till den traditionella undervisningen 

om de oftare kommit i kontakt med övriga undervisningsformer? Frågan går givetvis inte med 

säkerhet att besvara men flickornas önskan efter mer alternativ undervisning visar ändå på en 

vilja till förändring, vilket skolorna och dess matematiklärare bör ta till sig. 

 

 

5.4 Ensidig undervisning 

 

Enkäten bekräftade, som ovan nämnts, vissa av mina föraningar kring vilka arbetssätt som 

används i gymnasieskolans matematik. Det överlägset vanligaste arbetssättet var det 

traditionella där 98 % av eleverna anger att de har traditionell undervisning varje lektion eller 

någon gång i veckan. Detta visar på en ensidig undervisning där inte mycket har hänt genom 

historien. Trots ensidigheten uppvisar både flickor och pojkar en relativt positiv syn på 

undervisningssättet där 73 % av pojkarna och 91 % av flickorna anser arbetssättet vara bra 

eller mycket bra. Ändå vill en majoritet av eleverna (en större andel av flickorna än av 

pojkarna) ha mer av alla de övriga undervisningsformerna. Slutsatsen av resultatet blir att 

även om eleverna uppskattar den traditionella undervisningen så vill de ha mer variation 

vilket borde gynna eleverna.  

Andrejs Dunkels (1995) menar att elever inte får buntas ihop till en grå massa utan att en 

individanpassad och därmed varierad undervisning skulle leda till att fler elever lyckades i 

matematik. Ensidigheten i dagens matematikundervisning leder, enligt min uppfattning, till att 

vissa av eleverna aldrig kommer att nå sin fulla potential i matematik på grund av att de aldrig 

får möjlighet att lära sig matematik på det sätt som passar eleven bäst. I många fall där elever 

misslyckas i matematik beror misslyckandet i själva verket på att eleven aldrig har fått verka i 

en inlärningsmiljö som passar just denna elev. I en varierande inlärningsmiljö blir det också 

meningslöst att prata om undervisningssätt och inlärningsmetoder som skulle gynna pojkar 

eller flickor bäst utan i en varierande inlärningsmiljö är det individen som ges möjlighet att 

växa, oavsett kön.  
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5.5 Dolda könsskillnader 

 

På ett enkätsvar undrade en flicka om jag verkligen trodde att det fanns skillnader mellan 

pojkar och flickor i matematik. Tydligen trodde denna elev att det inte existerade skillnader i 

åsikter och attityder mellan pojkar och flickor. Vad som gör flickans fråga så intressant är att 

många elever och lärare antagligen delar hennes inställning. Problemet är att könsskillnader 

ofta ligger dolt under ytan vilket gör dom svåra att hantera och upptäcka.  

Dock finns tydliga skillnader mellan pojkar och flickor, vilket enkäten också visar. Till 

exempel anger de allra flesta eleverna att det inte finns några könsskillnader i olika arbetssätt, 

men samtidigt visar enkätsvaren att det finns skillnader i bland annat pojkars och flickors syn 

på hur ofta de vill ha arbetssättet. Så svaret enkäten gav till flickan var att det finns skillnader 

i attityder mellan pojkar och flickor men att skillnaderna är svåra att upptäcka. Skillnaderna 

skapas också i ett samhälle där, Yvonne Hirdman (2001), menar att mannen ses som normen.  

Alla i detta samhälle, lärare såväl som elever, växer upp och präglas av samhällets 

värderingar och ideal, vilka blir naturliga och svåra att upptäcka. Detta leder till att det är 

svårt för mig som lärare att bedriva en könsneutral undervisning och det krävs att jag, som 

lärare, tar ett kliv ut ur min samhälleliga roll och iakttar mitt handlade genom nya glasögon. 

Men innan detta görs måste jag ha kunskap kring könsroller och skapandet av kön. Med 

kunskapen som grund och en vilja att våga vara kritisk till mitt eget handlade kan jag som 

lärare börja göra förändringar i klassrummet och i undervisningen. När man, som lärare, får 

kunskaper inom jämställdhetsproblematiken och märker hur historien har påverkat män och 

kvinnor att inta olika roller är det som en ny värld öppnas. Man ser då orättvisor och 

könsskillnader mycket lättare och märker samtidigt hur djupt rotande dessa är i samhällets 

struktur.  

Jag tror att handlandet hos en, om jämställdhetsproblematiken, medveten lärare i slutändan 

kommer att också påverka eleverna och även göra dessa medvetna om att de är delaktiga i 

skapandet och återskapandet av kön. När eleverna får en insikt om sitt handlande kan de föra 

jämställdhetstanken vidare ut i samhället och därmed fortsätta arbetet mot jämställdhet på 

arbetsplatser och i hemmet. Just därför är skolans uppgift så viktig, då skolan har en oerhörd 

möjlighet att påverka elever i deras inställningar och attityder. Denna möjlighet måste tas 

tillvara och ansvaret ligger på alla lärare i skolan, det vill säga även på matematikläraren.  

Men att bli av med uppfattningar om att flickor och pojkar har olika förutsättningar att 

lyckas inom olika områden kommer att ta tid, med stor sannolikhet flera generationer, men 

jag anser att arbetet måste bedrivas på bred front, såväl i skolan som i övriga samhället. Även 
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om dagens lagar och styrdokument poängterar vikten av jämställdhet krävs antagligen 

tydligare direktiv för att påskynda processen. Ett sätt att göra detta är att göra som det 

australiensiska lärarförbundet, AAMT, som i en skrift tagit fram tydliga direktiv för hur 

jämställdhetsarbete ska bedrivas inom matematikundervisning och inom övriga delar av 

skolan (Grevholm 1994). Detta dokument, som behandlar allt från undervisning till 

lärarutbildning, är ett bra hjälpmedel för att upptäcka dolda könsskillnader. Jag anser att ett 

sådant dokument kan utgöra ett komplement till de mer övergripande styrdokumenten och 

fungera som en handledning för lärare och övrig skolpersonal. 

 

 

5.6 En matematikundervisning för alla 

 

I en skola för alla inkluderas även matematik som ett ämne för alla. Måhända är det, som 

många anser, en utopisk idealbild men måste, enligt min åsikt, lika fullt vara ett strävansmål. 

Skolan måste sträva efter att alla elever i matematik, såväl som i alla andra ämnen, når sin 

fulla potential. Kimball (1994) tog upp dilemmat att det i dagsläget läggs alldeles för mycket 

kraft kring problematiken att pojkar och flickor presterar olika bra på olika matematiska test. 

Kimball menar istället att skolan måste ha som mål att bedriva en könsneutral undervisning. 

Härvid anser jag att det uppstår ett dilemma och en korsning som kräver ett tydligt vägval. 

Den viktiga frågan blir hur man ser på problemet kring könsskillnader. Det finns idag, som 

litteraturgenomgången och enkäten visar, tydliga exempel på att det råder könsskillnader i 

skolan som ofta begränsar främst flickors möjligheter att lyckas inom ämnet matematik.  

Men hur ska man angripa dessa könsskillnader? Ett sätt är att försöka rätta till de brister 

som respektive kön har, till exempel att flickor ska våga ta för sig mer medan pojkar ska visa 

större respekt och inte ta lika mycket plats i klassrummet. Målet blir då en slags likriktning av 

samtliga elever mot en matematisk idealelev. Denna lösning beskrivs i GeMa-studien som det 

första angreppssättet gentemot könsskillnader i matematik (Brandell et al. 2005). Givetvis har 

denna likriktning fördelar. Den största är att skapandet av en idealelev lätt leder till att det 

också skapas en idealundervisning som genom detta synsätt passar idealeleven och därmed 

alla elever som når upp till idealelevens kriterier. I uttrycket en matematikundervisning för 

alla läggs då betoningen på en matematikundervisning i betydelsen som en enda 

matematikundervisning för alla. Denna fördel kan också ses med mycket kritiska ögon. Jag 

anser att skapandet av den matematiska idealeleven inte sker genom en naturlig process utan 

att denna elev är en produkt av dess skapare, det vill säga lärarna och skolan. Risken är då stor 
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att lärare inte är fria från dolda könsfördomar, vilket i slutändan påverkar eleverna. Dessa 

fördomar riskerar då att, på ett farligt sätt, cementeras i matematikundervisningen och 

idealeleven riskerar därmed att bli en bild av samhällets dolda könsvärderingar och därmed en 

bild av den normaliserande mannen. Denna syn tar inte heller hänsyn till att det råder stora 

skillnader inom grupperna pojkar och flickor. Kvinnliga svagheter tillskrivs därmed hela 

gruppen flickor såsom att det vore en naturligt kvinnlig egenskap. Frågan är också om 

synsättet löser problemet med könsskillnader i ett längre perspektiv. 

Den andra synen på styckets rubrik är att skolan har möjlighet att erbjuda en 

matematikundervisning som passar alla smaker. Varje elev ska därmed ges den undervisning 

som passar just denna elev bäst. Är då detta en undervisning som skiljer sig åt mellan könen, 

det vill säga en typ av könssegregerad undervisning då skillnader råder mellan flickor och 

pojkar? Givetvis kan uttrycket tolkas på detta vis men detta är inte min avsikt. En grundsten i 

min syn är att det inte finns några typiska kvinnliga eller manliga matematiska egenskaper. 

De skillnader som råder är en produkt av ett patriarkaliskt samhälle där mannen är dess norm. 

Grunden för den könsneutrala undervisning som Kimball (1994) eftersträvar blir då först att 

ändra i samhällets strukturer. Lösningen blir, precis som Davies (2003) beskriver, att försöka 

bryta ner samhällets vilja att kategorisera alla egenskaper som manliga eller kvinnliga. Varje 

individ ska ges rätten att utveckla de egenskaper som eleven själv vill ha utan att tvingas 

utsättas för samhälliga könsfördomar. Precis som Davies (2003) beskriver leder denna 

utveckling till att alla egenskaper som vi idag kategoriserar som maskulina eller feminina i 

framtiden ses som könsneutrala. Därmed tror jag att matematik inte längre kommer ses som 

något maskulint och vi lyckas därmed bryta återskapandet av könsskillnader som visas i figur 

1 (Walkerdine 1998). Det blir därmed också meningslöst att börja prata om manlig eller 

kvinnlig undervisning.  

Jag menar att all undervisning istället måste anpassas utifrån varje individ och efter dennes 

behov och krav. Först då kan man prata om en könsneutral undervisning och en 

matematikundervisning för alla. Givetvis är detta en idealbild och vissa skulle även kalla den 

för utopisk. Är den då realistisk i dagsläget? Nej, vi är långt ifrån denna vision och att ändra 

på, som i detta fall, hela samhället kommer att ta lång tid. Samtidigt brottas skolans 

matematiklärare med stora grupper och ont om tid vilket ytterligare omöjliggör en tydligt 

individanpassad undervisning. Möjligtvis krävs en översyn av hela skolverksamheten för att 

kunna genomföra de ändringar som krävs för att nå en totalt individanpassad och könsneutral 

undervisning. Är exempelvis matematikens läroplaner utformade för ett sådant arbetssätt eller 

har de skapats utifrån dagens rådande undervisning i skolan? I läroplanen för gymnasieskolan 
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står att undervisningens innehåll och utförande ska spegla både kvinnligt och manligt 

perspektiv (Skolverket 2005b). Vad är ett kvinnligt eller manligt perspektiv? Är det inte just 

dessa typer av kategoriseringar som bibehåller den rådande synen på skillnader mellan könen?  

Kunskap är som ordet låter ett skapande av kunnande där skaparen är eleven. Skaparen 

måste sättas i centrum och skapandets process måste synliggöras. I en undervisning där alla 

elever förväntas skapa sin förståelse på samma sätt blir konstruktionen vinglig och utan en 

stabil grund. Därför måste flickorna som Jo Boaler (1997) träffat på Amber Hill tas på allvar. 

Deras avsaknad av förståelse under den traditionella undervisningen visar på en kunskap just 

utan stabil grund. Läraren måste lyssna på dessa flickor och inse att undervisningen måste 

ändras för att passa även dessa, såväl som alla andra elever. Detta leder till att högre krav 

ställs på läraren att vara lyhörd för att få alla elever att nå sin fulla potential. För att nå detta 

mål krävs mycket tid och eftertanke plus stöd från politiker och skolledning. Även om 

uppoffringen är stor är nyttan än större.  

En individanpassad undervisning kommer också, enligt min uppfattning, med största 

sannolikhet att öka flickornas intresse för matematik vilket kommer att leda till en större andel 

flickor på matematikintensiva högskoleutbildningar. I ett allt mer högteknologiskt samhälle 

ställs höga krav på spetskompetens inom företag för att följa med i utvecklingen. Kunskap 

blir därmed en oerhört viktig del i ett företags framgång. Att få in fler kvinnor i teknikyrken 

blir då för samhället en ekonomisk fördel ur konkurrenshänseende precis som bland annat 

Barbro Grevholm (1998) tar upp. Därför är en jämställd undervisning inte bara en 

rättvisefråga utan även en ekonomisk fråga vilket möjligtvis kan påskynda utvecklingen mot 

en matematikundervisning för alla. 

 

 

5.7 Slutsats 

 

Trots att en majoritet av eleverna som genomförde enkäten ansåg att inget av könen har 

lättare för matematik än det andra så fanns det fortfarande en del elever som menade att det 

finns skillnader mellan könen och av dessa ansåg de flesta att pojkar har lättare för matematik 

än flickor. Dessa åsikter hjälper till att bibehålla uppfattningen om matematik som en manlig 

domän vilket i slutändan drabbar flickor och deras möjligheter att nå framgång inom ämnet. 

Enkätundersökningen visade på en ensidig matematikundervisning där de flesta 

lektionerna bedrivs med hjälp av en traditionell undervisning. Trots att litteratur har visat på 

att pojkar ofta har lättare att anpassa till den traditionella undervisningen visar 
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enkätundersökningen att flickor i högre grad än pojkar är positiva till undervisningsformen. 

Undersökningen visar dock att flickor i större utsträckning än pojkar vill ha mer av de övriga 

undervisningsformerna. Samtidigt visar undersökningen på klassiska könsskillnader såsom att 

flickor är mer positiva till grupparbete medan pojkar visar en mer positiv attityd till ett 

laborativt och undersökande arbetssätt.  

På alla frågor i enkäten där det efterfrågades om eleverna ansåg att det finns könsskillnader 

mellan olika arbetssätt visade det sig att en majoritet av eleverna inte upplevde några 

skillnader. Trots detta visade enkätsvaren på flera skillnader i åsikter och attityder hos pojkar 

och flickor på andra frågor. Detta visar att könsskillnader ofta ligger dolda under ytan och är 

en naturlig del av vårat samhälle vilket gör dom svåra att bekämpa. 

Som diskussionen har visat anser jag att steget mellan en könsneutral undervisning och en 

individanpassad undervisning inte är stort. Genom att se enbart till individen blir könet näst 

intill oväsentligt och grupperingar i flickor och pojkar onödig. Samtidigt blir det svårt att lösa 

problemet enbart genom att reformera matematikundervisningen på gymnasieskolorna. 

Könsskillnader ligger djupt rotat i samhällets struktur och det är i detta samhälle som dagens 

ungdomar växer upp. Ungdomarna möts av könsskillnader dagligen genom olika möten med 

traditioner och attityder som skapats genom historien. Trots det svåra arbetet, har skolan en 

viktig uppgift att fylla eftersom skolan är en sådan viktig del i många ungdomars vardag. I 

alla ämnen måste jämställdhet prioriteras och tydliga mål och riktlinjer måste sättas upp, detta 

för att alla verksamma i skolan ska ha en gemensam strategi. Denna strategi inkluderas även i 

matematikämnet. Genom fördomsfria möten med elever och en individanpassad undervisning 

ses, enligt min åsikt, varje elev som just en individ. En individ med egna förutsättningar och 

behov som är oberoende av om individen är en pojke eller flicka. En individ vars framgångar 

i matematik inte får bero på kön. 

 
Om det är något vi vill ändra hos vårt barn 

ska vi först och främst noga undersöka, 

om det inte är något vi behöver förändra hos oss själva. 

                                          Carl Jung
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Bilaga 1 

Enkät 
 

Olika arbetssätt i matematik 
Detta är en undersökning om olika arbetssätt i matematik på gymnasiet. Undersökningen är en 
del i mitt examensarbete på lärarutbildningen i Karlstad och undersökningen är helt anonym 
och ingen annan, förutom jag, kommer att få se dina svar. Försök svara så ärligt som möjligt. 
Tack för hjälpen! 
 
Man (   )  Kvinna (   ) 
 
 
1) Vad tycker du om ämnet matematik? 
 
Mycket bra  (   ) 
Bra  (   ) 
Mindre bra  (   ) 
Dåligt   (   ) 
 
 
 
2) Hur skulle du beskriva din egen insats i 
matematik? 
 
Mycket bra  (   ) 
Bra  (   ) 
Mindre bra   (   ) 
Dålig   (   ) 
 

3) Vad är viktigast för att lyckas bra i ämnet 
matematik (endast ett alternativ)? 
 
Att ha en bra lärare (   ) 
Att ha en stor förståelse (   ) 
Att kunna lagar och regler (   ) 
Att räkna många uppgifter (   ) 
Annat: _______________________ 
 
4) Har pojkar eller flickor lättast för 
matematik? 
 
Pojkar har klart lättast (   ) 
Pojkar har delvis lättare (   ) 
Ingen skillnad  (   )  
Flickor har delvis lättare (   ) 
Flickor har klart lättast (   ) 
 

 

 
Traditionell matematikundervisning 
Med traditionell matematikundervisning menas en undervisning där läraren först har en 
genomgång på tavlan och där eleverna sedan får räkna i sina läroböcker. 
 
5) Hur ofta har ni traditionell undervisning? 
 
Aldrig   (   )      
Några gånger per år  (   )     
Några gånger i månaden  (   )     
Någon gång i veckan  (   ) 
Varje lektion  (   ) 
 
 
6) Hur ofta skulle du vilja ha traditionell 
matematikundervisning? 
 
Aldrig   (   ) 
Några gånger per år (   ) 
Några gånger i månaden  (   ) 
Någon gång i veckan  (   ) 
Varje lektion  (   ) 

7) Vad tycker du om den traditionella 
matematikundervisningen? 
 
Mycket bra  (   ) 
Bra  (   ) 
Mindre bra   (   ) 
Dåligt   (   ) 
 
 
8) Passar den traditionella undervisning bäst 
för pojkar eller flickor? 
 
Passar pojkar klart bäst (   ) 
Passar pojkar delvis bättre (   ) 
Ingen skillnad  (   )  
Passar flickor delvis bättre (   ) 
Passar flickor klart bäst (   ) 
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Projektarbeten i matematik 
Med projektarbete menas ett fritt arbete med ett visst område som pågår under en längre tid 
(blanda inte ihop detta med det stora projektarbetet du gör i årskurs tre). 
 
9) Hur ofta har ni projektarbete i matematik? 
 
Aldrig   (   )      
Några gånger per år  (   )     
Några gånger i månaden  (   )     
Någon gång i veckan  (   ) 
Varje lektion  (   ) 
 
 
10) Hur ofta skulle du vilja ha projektarbete i 
matematik? 
 
Aldrig   (   )      
Några gånger per år  (   )     
Några gånger i månaden  (   )     
Någon gång i veckan  (   ) 
Varje lektion  (   ) 

11) Vad tycker du om projektarbete i 
matematik? 
 
Mycket bra  (   ) 
Bra  (   ) 
Mindre bra   (   ) 
Dåligt   (   ) 
 
 
12) Passar projektarbeten bäst för pojkar eller 
flickor? 
 
Passar pojkar klart bäst (   ) 
Passar pojkar delvis bättre (   ) 
Ingen skillnad  (   )  
Passar flickor delvis bättre (   ) 
Passar flickor klart bäst (   ) 

 
 
 
 

 
Grupparbete 
 
13) Hur ofta arbetar ni i smågrupper (fler än 2 
personer) under matematiklektionerna? 
 
Aldrig   (   )      
Några gånger per år  (   )     
Några gånger i månaden  (   )     
Någon gång i veckan  (   ) 
Varje lektion  (   ) 
 
14) Hur ofta skulle du vilja arbeta i grupp 
under matematiklektionerna? 
 
Aldrig   (   )      
Några gånger per år  (   )     
Några gånger i månaden  (   )     
Någon gång i veckan  (   ) 
Varje lektion  (   ) 

15) Vad tycker du om grupparbete i 
matematik? 
 
Mycket bra  (   ) 
Bra  (   ) 
Mindre bra   (   ) 
Dåligt   (   ) 
 
 
16) Passar grupparbete bäst för pojkar eller 
flickor? 
 
Passar pojkar klart bäst (   ) 
Passar pojkar delvis bättre (   ) 
Ingen skillnad  (   )  
Passar flickor delvis bättre (   ) 
Passar flickor klart bäst (   ) 
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Laborativt och undersökande arbetssätt 
Med ett laborativt och undersökande arbetssätt menas då man själv undersöker och försöker 
hitta lösningar till ett visst problem. 
 
17) Hur ofta arbetar ni på detta sätt i 
matematiken? 

 
Aldrig   (   )      
Några gånger per år  (   )     
Några gånger i månaden  (   )     
Någon gång i veckan  (   ) 
Varje lektion  (   ) 
 
18) Hur ofta skulle du skulle vilja jobba på 
detta sätt? 
 
Aldrig   (   )      
Några gånger per år  (   )     
Några gånger i månaden  (   )     
Någon gång i veckan  (   ) 
Varje lektion  (   ) 

19) Vad tycker du om detta arbetssätt? 
 
Mycket bra  (   ) 
Bra  (   ) 
Mindre bra   (   ) 
Dåligt   (   ) 
 
 
 
20) Passar ett laborativt och undersökande 
arbetssätt bäst för pojkar eller flickor? 
 
Passar pojkar klart bäst (   ) 
Passar pojkar delvis bättre (   ) 
Ingen skillnad  (   )  
Passar flickor delvis bättre (   ) 
Passar flickor klart bäst (   ) 
 

 
 
 
 
Samarbete mellan ämnen 
Inom vissa områden kan ibland olika ämnen samarbeta. Exempel på detta är om man ska 
skriva ett historiskt arbete i matematik så kan man arbeta med detta under både 
matematiklektioner och historielektioner eller att matematiken och samhällskunskapen 
samarbetar när man arbetar med statistik. 
 
21) Hur ofta samarbetar matematiken med 
andra ämnen? 
 
Aldrig   (   )      
Några gånger per år  (   )     
Några gånger i månaden  (   )     
Någon gång i veckan  (   ) 
Varje lektion  (   ) 
 
22) Hur ofta skulle du vilja att matematiken 
samarbetade med andra ämnen? 
 
Aldrig   (   )      
Några gånger per år  (   )     
Några gånger i månaden  (   )     
Någon gång i veckan  (   ) 
Varje lektion  (   ) 
 

23) Vad tycker du om arbetssättet att 
samarbeta mellan olika ämnen? 
 
Mycket bra  (   ) 
Bra  (   ) 
Mindre bra   (   ) 
Dåligt   (   ) 
 
 
24) Passar arbetssättet bäst för pojkar eller 
flickor? 
 
Passar pojkar klart bäst (   ) 
Passar pojkar delvis bättre (   ) 
Ingen skillnad  (   )  
Passar flickor delvis bättre (   ) 
Passar flickor klart bäst (   ) 
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Övriga arbetssätt 
 
25) Om det finns andra arbetssätt som ni arbetat med och som inte tagits upp i denna enkät så 
beskriv kortfattat hur detta/dessa arbetssätt går till: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Om du har skrivit något på uppgift 25 gör uppgift 26-29, annars gå till uppgift 30. 
 
26) Hur ofta arbetar ni på det/de sätt du 
beskrivit i uppgift 25? 
 
Några gånger per år  (   )     
Några gånger i månaden  (   )     
Någon gång i veckan  (   ) 
Varje lektion  (   ) 
 
27) Hur ofta skulle du vilja arbeta på 
detta/dessa sätt? 
 
Aldrig   (   )      
Några gånger per år  (   )     
Några gånger i månaden  (   )     
Någon gång i veckan  (   ) 
Varje lektion  (   ) 

28) Vad tycker du om detta/dessa arbetssätt? 
 
Mycket bra  (   ) 
Bra  (   ) 
Mindre bra   (   ) 
Dåligt   (   ) 
 
 
29) Passar detta/dessa arbetssätt bäst för pojkar 
eller flickor? 
 
Passar pojkar klart bäst (   ) 
Passar pojkar delvis bättre (   ) 
Ingen skillnad  (   )  
Passar flickor delvis bättre (   ) 
Passar flickor klart bäst (   ) 

 
 
30) Övriga kommentarer till enkäten: 
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Enkätsvar 
 
Flickor:  59 st 
Pojkar: 48 st 
 

Allmänna frågor 
 
1) Vad tycker du om ämnet matematik? 
 

  Pojkar Andel pojkar Flickor Andel flickor Totalt Andel totalt 

Mycket bra 9 19 % 13 22 % 22 21 % 
Bra 25 52 % 30 51 % 55 51 % 

Mindre Bra 9 19 % 14 24 % 23 21 % 
Dåligt 5 10 % 2 3 % 7 7 % 
Inget svar 0 0 % 0 0 % 0 0 % 
 
 
2) Hur skulle du beskriva din egen insats i matematik? 
 

  Pojkar Andel pojkar Flickor Andel flickor Totalt Andel totalt 

Mycket bra 7 15 % 8 14 % 15 14 % 

Bra 20 42 % 41 69 % 61 57 % 
Mindre Bra 18 38 % 10 17 % 28 26 % 
Dåligt 3 6 % 0 0 % 3 3 % 

Inget svar 0 0 % 0 0 % 0 0 % 
 
 
3) Vad är viktigast för att lyckas bra i ämnet matematik (endast ett alternativ)? 
 

  Pojkar Andel pojkar Flickor Andel flickor Totalt Andel totalt 

Att ha en bra lärare 26 54 % 32 54 % 58 54 % 
Att ha en stor förståelse 16 33 % 18 31 % 34 32 % 
Att kunna lagar och regler 2 4 % 2 3 % 4 4 % 

Att räkna många uppgifter 1 2 % 2 3 % 3 3 % 
Annat 2 4 % 0 0 % 2 2 % 
Inget svar 1 2 % 5 8 % 6 6 % 
 
 
4) Har pojkar eller flickor lättast för matematik? 
 

  Pojkar Andel pojkar Flickor Andel flickor Totalt Andel totalt 

Pojkar har klart lättast 1 2 % 0 0 % 1 1 % 

Pojkar har delvis lättare 10 21 % 7 12 % 17 16 % 

Ingen skillnad 33 69 % 48 81 % 81 76 % 
Flickor har delvis lättare 3 6 % 4 7 % 7 7 % 
Flickor har klart lättast 1 2 % 0 0 % 1 1 % 
Inget svar 0 0 % 0 0 % 0 0 % 



Bilaga 2 

Traditionell undervisning 
 
5) Hur ofta har ni traditionell undervisning? 
 

  Pojkar Andel pojkar Flickor Andel flickor Totalt Andel totalt 

Aldrig 1 2 % 0 0 % 1 1 % 
Några gånger per år 0 0 % 0 0 % 0 0 % 
Några gånger i månaden 0 0 % 1 2 % 1 1 % 

Någon gång i veckan 6 13 % 18 31 % 24 22 % 
Varje lektion 41 85 % 40 68 % 81 76 % 
Inget svar 0 0 % 0 0 % 0 0 % 
 
 
6) Hur ofta skulle du vilja ha traditionell matematikundervisning? 
 

  Pojkar Andel pojkar Flickor Andel flickor Totalt Andel totalt 

Aldrig 1 2 % 0 0 % 1 1 % 

Några gånger per år 1 2 % 0 0 % 1 1 % 
Några gånger i månaden 4 8 % 3 5 % 7 7 % 
Någon gång i veckan 26 54 % 30 51 % 56 52 % 

Varje lektion 16 33 % 26 44 % 42 39 % 
Inget svar 0 0 % 0 0 % 0 0 % 
 
 
7) Vad tycker du om den traditionella matematikundervisningen? 
 

  Pojkar Andel pojkar Flickor Andel flickor Totalt Andel totalt 

Mycket bra 9 19 % 17 29 % 26 24 % 
Bra 26 54 % 37 63 % 63 59 % 

Mindre Bra 8 17 % 5 8 % 13 12 % 
Dåligt 3 6 % 0 0 % 3 3 % 
Inget svar 2 4 % 0 0 % 2 2 % 
 
 
8) Passar den traditionella undervisning bäst för pojkar eller flickor? 
 

  Pojkar Andel pojkar Flickor Andel flickor Totalt Andel totalt 

Passar pojkar klart bäst 0 0 % 0 0 % 0 0 % 

Passar pojkar delvis bättre 1 2 % 0 0 % 1 1 % 
Ingen skillnad 39 81 % 55 93 % 94 88 % 
Passar flickor delvis bättre 5 10 % 4 7 % 9 8 % 

Passar flickor klart bäst 3 6 % 0 0 % 3 3 % 
Inget svar 0 0 % 0 0 % 0 0 % 
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Projektarbete 
 
9) Hur ofta har ni projektarbete i matematik? 
 

  Pojkar Andel pojkar Flickor Andel flickor Totalt Andel totalt 

Aldrig 45 94 % 57 97 % 102 95 % 

Några gånger per år 3 6 % 0 0 % 3 3 % 
Några gånger i månaden 0 0 % 2 3 % 2 2 % 
Någon gång i veckan 0 0 % 0 0 % 0 0 % 

Varje lektion 0 0 % 0 0 % 0 0 % 
Inget svar 0 0 % 0 0 % 0 0 % 
 
 
10) Hur ofta skulle du vilja ha projektarbete i matematik? 
 

  Pojkar Andel pojkar Flickor Andel flickor Totalt Andel totalt 

Aldrig 24 50 % 21 36 % 45 42 % 
Några gånger per år 14 29 % 28 47 % 42 39 % 

Några gånger i månaden 5 10 % 8 14 % 13 12 % 
Någon gång i veckan 4 8 % 1 2 % 5 5 % 
Varje lektion 1 2 % 0 0 % 1 1 % 
Inget svar 0 0 % 1 2 % 1 1 % 
 
 
11) Vad tycker du om projektarbete i matematik? 
 

  Pojkar Andel pojkar Flickor Andel flickor Totalt Andel totalt 

Mycket bra 8 17 % 1 2 % 9 8 % 
Bra 9 19 % 22 37 % 31 29 % 
Mindre Bra 14 29 % 15 25 % 29 27 % 

Dåligt 9 19 % 5 8 % 14 13 % 
Inget svar 8 17 % 16 27 % 24 22 % 
 
 
12) Passar projektarbeten bäst för pojkar eller flickor? 
 

  Pojkar Andel pojkar Flickor Andel flickor Totalt Andel totalt 

Passar pojkar klart bäst 0 0 % 1 2 % 1 1 % 
Passar pojkar delvis bättre 2 4 % 2 3 % 4 4 % 

Ingen skillnad 41 85 % 49 83 % 90 84 % 
Passar flickor delvis bättre 2 4 % 0 0 % 2 2 % 
Passar flickor klart bäst 1 2 % 0 0 % 1 1 % 
Inget svar 2 4 % 7 12 % 9 8 % 
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Grupparbete 
 
13) Hur ofta arbetar ni i smågrupper (fler än 2 personer) under matematiklektionerna? 
 

  Pojkar Andel pojkar Flickor Andel flickor Totalt Andel totalt 

Aldrig 30 63 % 54 92 % 84 79 % 

Några gånger per år 9 19 % 3 5 % 12 11 % 
Några gånger i månaden 1 2 % 0 0 % 1 1 % 
Någon gång i veckan 4 8 % 0 0 % 4 4 % 

Varje lektion 4 8 % 2 3 % 6 6 % 
Inget svar 0 0 % 0 0 % 0 0 % 
 
 
14) Hur ofta skulle du vilja arbeta i grupp under matematiklektionerna? 
 

  Pojkar Andel pojkar Flickor Andel flickor Totalt Andel totalt 

Aldrig 10 21 % 13 22 % 23 21 % 
Några gånger per år 12 25 % 14 24 % 26 24 % 

Några gånger i månaden 10 21 % 20 34 % 30 28 % 
Någon gång i veckan 8 17 % 10 17 % 18 17 % 
Varje lektion 7 15 % 2 3 % 9 8 % 
Inget svar 1 2 % 0 0 % 1 1 % 
 
 
15) Vad tycker du om grupparbete i matematik? 
 

  Pojkar Andel pojkar Flickor Andel flickor Totalt Andel totalt 

Mycket bra 8 17 % 4 7 % 12 11 % 
Bra 22 46 % 34 58 % 56 52 % 
Mindre Bra 8 17 % 10 17 % 18 17 % 

Dåligt 6 13 % 6 10 % 12 11 % 
Inget svar 4 8 % 5 8 % 9 8 % 
 
 
16) Passar grupparbete bäst för pojkar eller flickor? 
 

  Pojkar Andel pojkar Flickor Andel flickor Totalt Andel totalt 

Passar pojkar klart bäst 0 0 % 0 0 % 0 0 % 
Passar pojkar delvis bättre 2 4 % 2 3 % 4 4 % 

Ingen skillnad 42 88 % 49 83 % 91 85 % 
Passar flickor delvis bättre 1 2 % 6 10 % 7 7 % 
Passar flickor klart bäst 1 2 % 0 0 % 1 1 % 
Inget svar 2 4 % 2 3 % 4 4 % 
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Laborativt och undersökande arbetssätt 
 
17) Hur ofta arbetar ni på detta sätt i matematiken? 
 

  Pojkar Andel pojkar Flickor Andel flickor Totalt Andel totalt 

Aldrig 26 54 % 37 63 % 63 59 % 

Några gånger per år 9 19 % 9 15 % 18 17 % 
Några gånger i månaden 3 6 % 7 12 % 10 9 % 
Någon gång i veckan 5 10 % 5 8 % 10 9 % 

Varje lektion 5 10 % 1 2 % 6 6 % 
Inget svar 0 0 % 0 0 % 0 0 % 
 
 
18) Hur ofta skulle du skulle vilja jobba på detta sätt? 
 

  Pojkar Andel pojkar Flickor Andel flickor Totalt Andel totalt 

Aldrig 8 17 % 10 17 % 18 17 % 
Några gånger per år 10 21 % 28 47 % 38 36 % 

Några gånger i månaden 16 33 % 14 24 % 30 28 % 
Någon gång i veckan 8 17 % 6 10 % 14 13 % 
Varje lektion 5 10 % 1 2 % 6 6 % 
Inget svar 1 2 % 0 0 % 1 1 % 
 
 
19) Vad tycker du om detta arbetssätt? 
 

  Pojkar Andel pojkar Flickor Andel flickor Totalt Andel totalt 

Mycket bra 10 21 % 0 0 % 10 9 % 
Bra 22 46 % 32 54 % 54 50 % 
Mindre Bra 8 17 % 16 27 % 24 22 % 

Dåligt 3 6 % 1 2 % 4 4 % 
Inget svar 5 10 % 10 17 % 15 14 % 
 
 
20) Passar ett laborativt och undersökande arbetssätt bäst för pojkar eller flickor? 
 

  Pojkar Andel pojkar Flickor Andel flickor Totalt Andel totalt 

Passar pojkar klart bäst 0 0 % 0 0 % 0 0 % 
Passar pojkar delvis bättre 4 8 % 4 7 % 8 7 % 

Ingen skillnad 39 81 % 51 86 % 90 84 % 
Passar flickor delvis bättre 1 2 % 0 0 % 1 1 % 
Passar flickor klart bäst 1 2 % 0 0 % 1 1 % 
Inget svar 3 6 % 4 7 % 7 7 % 
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Samarbete mellan ämnen 
 
21) Hur ofta samarbetar matematiken med andra ämnen? 
 

  Pojkar Andel pojkar Flickor Andel flickor Totalt Andel totalt 

Aldrig 36 75 % 50 85 % 86 80 % 

Några gånger per år 9 19 % 2 3 % 11 10 % 
Några gånger i månaden 0 0 % 4 7 % 4 4 % 
Någon gång i veckan 2 4 % 3 5 % 5 5 % 

Varje lektion 1 2 % 0 0 % 1 1 % 
Inget svar 0 0 % 0 0 % 0 0 % 
 
 
22) Hur ofta skulle du vilja att matematiken samarbetade med andra ämnen? 
 

  Pojkar Andel pojkar Flickor Andel flickor Totalt Andel totalt 

Aldrig 18 38 % 19 32 % 37 35 % 
Några gånger per år 17 35 % 33 56 % 50 47 % 

Några gånger i månaden 8 17 % 6 10 % 14 13 % 
Någon gång i veckan 2 4 % 1 2 % 3 3 % 
Varje lektion 2 4 % 0 0 % 2 2 % 
Inget svar 1 2 % 0 0 % 1 1 % 
 
 
23) Vad tycker du om arbetssättet att samarbeta mellan olika ämnen? 
 

  Pojkar Andel pojkar Flickor Andel flickor Totalt Andel totalt 

Mycket bra 7 15 % 10 17 % 17 16 % 
Bra 19 40 % 23 39 % 42 39 % 
Mindre Bra 8 17 % 17 29 % 25 23 % 

Dåligt 12 25 % 4 7 % 16 15 % 
Inget svar 2 4 % 5 8 % 7 7 % 
 
 
24) Passar arbetssättet bäst för pojkar eller flickor? 
 

  Pojkar Andel pojkar Flickor Andel flickor Totalt Andel totalt 

Passar pojkar klart bäst 0 0 % 0 0 % 0 0 % 
Passar pojkar delvis bättre 0 0 % 0 0 % 0 0 % 

Ingen skillnad 43 90 % 55 93 % 98 92 % 
Passar flickor delvis bättre 2 4 % 3 5 % 5 5 % 
Passar flickor klart bäst 1 2 % 0 0 % 1 1 % 
Inget svar 2 4 % 1 2 % 3 3 % 
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Korstabell 
 
Jämförelse om eleverna vill ha mer, mindre eller lika mycket av traditionell 
undervisning (jämförelse mellan fråga 5 och 6). 
 
  Pojkar Andel pojkar Flickor Andel flickor Totalt Andel totalt 

Mer  27 56 % 19 32 % 46 43 % 

Mindre 1 2 % 3 5 % 4 4 % 
Lika mycket 20 42 % 37 63 % 57 53 % 
 
 
Jämförelse om eleverna vill ha mer, mindre eller lika mycket av projektarbete 
(jämförelse mellan fråga 9 och 10). 
 
  Pojkar Andel pojkar Flickor Andel flickor Totalt Andel totalt 

Mer  2 4 % 0 0 % 2 2 % 
Mindre 23 48 % 36 61 % 59 55 % 
Lika mycket 23 48 % 22 37 % 45 42 % 
 
 
Jämförelse om eleverna vill ha mer, mindre eller lika mycket av grupparbete 
(jämförelse mellan fråga 13 och 14). 
 
  Pojkar Andel pojkar Flickor Andel flickor Totalt Andel totalt 

Mer  2 4 % 2 3 % 4 4 % 

Mindre 27 56 % 43 73 % 70 65 % 

Lika mycket 18 38 % 14 24 % 32 30 % 
 
 
Jämförelse om eleverna vill ha mer, mindre eller lika mycket av ett undersökande och 
laborativt arbetssätt (jämförelse mellan fråga 17 och 18). 
 
  Pojkar Andel pojkar Flickor Andel flickor Totalt Andel totalt 

Mer  4 8 % 3 5 % 7 7 % 

Mindre 25 52 % 32 54 % 57 53 % 
Lika mycket 18 38 % 24 41 % 42 39 % 
 
 
Jämförelse om eleverna vill ha mer, mindre eller lika mycket samarbete mellan ämnen 
(jämförelse mellan fråga 21 och 22). 
 
  Pojkar Andel pojkar Flickor Andel flickor Totalt Andel totalt 

Mer  3 6 % 3 5 % 6 6 % 
Mindre 22 46 % 33 56 % 55 51 % 

Lika mycket 22 46 % 23 39 % 45 42 % 
 


