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Abstrakt 
 
Matematik är ett viktigt ämne som genomsyrar mycket av verksamheten i skolan. Det är 
ett ämne som kräver förförståelse, inte bara av siffror, utan även text och språk. Denna 
förförståelse är något som skiljer sig mellan elever beroende på livssituation och social 
bakgrund. Sociala och socioekonomiska skillnader har visat sig påverka elevers 
matematikinlärning. Denna studie syftar till att se hur sociala skillnader påverkar elevers 
matematikinlärning. Genom en systematisk litteraturstudie har studier kring syftet 
bearbetats och genom uppdelning av sociala skillnader kunde svar urskiljas. Två 
skillnader, socioekonomiska aspekter och hemförhållanden, blev centrala och viktiga 
för resultatet. Det framkom att vilken social bakgrund och livssituation en elev har 
påverkar vilka förutsättningar eleven lär matematik.          
 
Nyckelord 
 
Matematik, sociala skillnader, matematikinlärning, elever,  
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Vi vill tacka vår handledare Helena Roos för all stöttning under arbetets gång.   
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1  Inledning 
I dagens skola har alla elever rätt att få möjlighet till en utbildning som ger dem bästa 
förutsättningar att lära. I Skollagen (SFS 2010:800) förklaras detta som ”I utbildningen 
ska hänsyn tas till barns och elevers olika behov. Barn och elever ska ges stöd och 
stimulans så att de utvecklas så långt som möjligt. En strävan ska vara att uppväga 
skillnader i barnens och elevernas förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen” (4 
§). Detta betyder att skolan har ett uppdrag att jobba för likvärdighet och uppväga 
skillnader. Citatet från Skollagen ligger till grund för hur viktigt det är att ge elever 
möjlighet att mötas av skolans pedagoger och ges förutsättningar att uppfatta och lära 
sig. För att möjliggöra detta måste pedagoger ha kännedom om hur skillnader påverkar 
elevers förmåga att lära. I detta arbete fokuseras lärande i matematik, då det har visat sig 
att just kunnande i matematik är en nyckelfaktor för elevens framtid (Reuterberg och 
Svensson 2000). 

I vårt samhälle finns det sociala skillnader som kan ha betydelse för elevens lärande i 
matematik. För att kunna vara en utjämnare och kunna uppväga dessa sociala skillnader 
behöver skolan kunskap om hur dessa skillnader yttrar sig i relation till lärande i 
matematik (Skolverket 2012).   

Alla elever i dagens skola får inte möjligheten till den undervisning de har rätt till. Den 
arbetsform som används mest i skolorna är enskilt arbete i läroböckerna 
(Skolinspektionen 2011). Här blir skillnader påtagliga då alla elever bemöts på samma 
sätt oavsett vad den enskilda individen har för bakgrund och förkunskaper. Det gör att 
eleverna inte får samma förutsättningar för matematikinlärning trots att de bemöts på 
samma sätt av läraren. Det vill säga lika betyder inte likvärdigt i detta sammanhang.   

Forskning som började under 1960-talet och fortsätter framåt visar att en elevs 
skolprestationer har ett tydligt samband med vilka hemförhållanden eleven kommer 
från. Sambandet håller sig konstant även att samhället och skolsystemet har förändrats 
under tid (Skolverket 2012). Hur kan det vara så, och vilka faktorer från hemmet har 
störst påverkan för elevers matematikkunskaper? 

Att kunna bemöta elever som kommer från olika sociala förhållanden är något lärare 
ställs inför varje dag. Genom att undersöka hur sociala skillnader spelar roll för elevers 
matematikinlärning gör förhoppningsvis att lärare utvecklar sin profession genom att 
öka sina kunskaper om hur de ska kunna maximera matematikundervisningen för elever 
från olika sociala bakgrunder. Vad lärare kan göra för att bryta trenden att låta 
socioekonomiska förhållanden gå i arv men även vilka socioekonomiska faktorer som är 
betydande för elevers matematikinlärning är frågor som uppkommer genom att läsa de 
rapporter och avhandlingar som finns i ämnet. 
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1.1  Syfte och frågeställning  

Syftet med denna studie är att undersöka sociala skillnaders betydelse för lärande i 
matematik samt vilka sociala skillnader som har betydelse för elevers 
matematikinlärning. 

Studiens frågeställning är: 

•   Hur påverkar sociala skillnader elevers förutsättningar för att lära matematik? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

3 

2  Litteraturbakgrund 
Följande avsnitt lyfter fram fem sociala skillnader som kan ha betydelse för elevernas 
matematikinlärning. Studiens val av sociala skillnader gjordes av den information som 
framkom vid en litteratursökning som behandlade sociala skillnaders betydelse för 
lärande i matematik. Utifrån sökningen gjordes en avgränsning kring de sociala 
skillnader som kändes mest intressanta.    

Denna studie definierar olika aspekter av sociala skillnader som geografiska 
bostadsområden, genus, ekonomi, etnicitet och hemförhållanden. Andra sociala 
skillnader som exempelvis missbruk eller funktionsnedsättningar har inte tagit hänsyn 
till i denna studie.  

Sociala skillnader som finns mellan elever är viktiga att ta hänsyn till och bemöta på rätt 
sätt (Widding, 2013). Widding (2013) menar dock att detta inte görs i dagens skola. 
Skolan tar minimal hänsyn till de sociala skillnaderna hos barnen och deras föräldrar. 

Tidigare forskning har visat att elevers prestationer i skolan påverkas både av skolan 
och dess resurser samt hemförhållanden. Det som spelar störst roll för elevernas resultat 
har visat sig vara familjebakgrund, speciellt i rikare länder då skolresurser inte är av 
samma vikt som i utvecklingsländer (Nonoyama-Tarumi, Hughes, Willms 2015).  

2.1  Geografiska bostadsområden  

Socialt utsatta människor av olika karaktär tenderar att hamna i samma bostadsområden. 
Begreppet socialt utsatta betyder i detta sammanhang att människor har begränsad 
ekonomi, att människor av olika anledningar inte kommer in på arbetsmarknaden och 
att de har ett dåligt socialt nätverk. Dessa områden kallas utsatta bostadsområden och 
bebos av låginkomstagande grupper som speglar en social problematik. Ett utsatt 
bostadsområde är ett område som förknippas med segregation, marginalisering, social 
exklusion och utanförskap. Detta medför avvikelse och utanförskap i samhället. 
Människor i utsatta områden befinner sig i en samhälleligt utsatt position och riskerar 
att bli fast i området och utstötta från resten av samhället (Lathi Edmark 2003).  

De utsatta bostadsområdena präglas av socioekonomiskt svaga människor. I områdena 
bor låginkomsttagare, invandrare, barn, ungdomar, flerbarns familjer, singelhushåll, 
bidragstagande och flyktingar. De utsatta områdena är lågt prioriterade i samhället och 
de får inte ta del av de utvecklingssatsningar som görs. Det gör att hushållen och 
området är eftersatta i relation till andra områden. Nedskärningar i dessa områden är 
vanliga vad gällande social service och skola (Lathi Edmark 2003). 

Elever med utländsk bakgrund som bor i dessa socialt utsatta områden ofta jämförs med 
elever från mer privilegierade områden (Svensson 2014). Dessa elever med utländsk 
bakgrund kan känna att de inte har likvärdiga möjligheter. De kan börja ifrågasätta 
vikten av att lära sig matematik då de möjligtvis ser sin framtid som reducerad i 
förhållande till de mer privilegierade eleverna. Följderna kan påverka elevernas 
inställning till att lära matematik (Svensson 2014).  

Det finns andra slags bostadsområden som främst befolkas av svenskfödda människor 
som kan kategoriseras som över eller medelklass. I dessa områden existerar inte social 



  
 

4 

utsatthet i samma utsträckning (Molina 2005). Vissa bostadsområden är mer socialt 
utsatta än andra och enligt Skolverket (2012) har elever från dessa bostadsområden 
vanligtvis större svårigheter i skolan än andra. Men det är inte enbart var eleverna bor 
som spelar roll för matematikinlärningen.   

2.2  Genus 

En övergripande utgångspunkt för genus förklarar hur kön är en strukturerande princip 
för sociala relationer. Kön är ett språkligt, kommunikativt fenomen som används i 
mänsklig kommunikation. Vad man än har för kön så är allas önskan att elever ska 
lyckas i skolan (Widding 2013). Så vad säger styrdokumenten? Genus är något som 
genomsyrar både hem, skola och socialt liv, vilket medför ansvar från skolan. Widding 
(2013) menar att förutom några få förändringar i senaste läroplanens inledning är 
resonemang om genus inte något som nämns avsevärt i styrdokumenten. Lärarna 
lämnas då till att tillsammans med vårdnadshavarna hitta ett bra omdöme att engagera 
sig tillsammans mellan skola och hem. Widding förklarar dock att styrdokumenten 
nämner att skola och hem tillsammans ska skapa förutsättningar för eleven att forma sig 
en grund att stå på inför sitt framtida liv som vuxen.  

Högdin (2007) skriver en rapport där hon menar på att kön inte bara ses som en 
biologisk aspekt utan även som en maktrelation mellan de olika könen som skapas 
redan i tidig ålder under grundskolans första år. Maktrelationen ligger till grund för hur 
manligt och kvinnligt skapas. Arbetssysslor betraktas som manliga respektive kvinnliga 
och skapar då normer hos barnen. Detta leder till att individer förväntas ha vissa 
kunskaper eller egenskaper baserat på könstillhörighet.  

De skillnader som finns mellan pojkar och flickors matematikkunskaper visar i denna 
studie skillnader som finns överlag och det behöver inte alltid vara så. Generellt visar 
forskning och studier (Högdin 2007, Wernesson 1991) att det finns skillnader mellan 
könen i skolan, vad gällande vilka förutsättningar pojkar respektive flickor ges och hur 
de sedan presterar.  
 
Flickor har bättre resultat i skolan än pojkar rent generellt i alla ämnen. Faktumet 
kvarstår trots att pojkar överlag får mer uppmärksamhet och uppskattning av läraren. De 
får även mer stöd och kritik, något som borde hjälpa till inlärning. Flickor och pojkar 
behandlas olika beroende på kön. De får inte samma förutsättningar att lära matematik 
från starten av skolgången. Trots att pojkar får bättre förutsättningar att lära har 
flickorna bättre betyg och bättre kunskaper än pojkar (Wernersson 1991). 
Wernersson (1991) har tre förklaringar till hur genus spelar roll vid inlärning. De är 
följande: 
 
En anledning är det sociala spelet som pågår i skolan. Pojkarna förväntas vara manliga. 
Vad som är manligt och kvinnligt kan diskuteras men det är inte bra för en pojkes 
självbild att prestera bra i skolan, då detta kan i betraktas som feminint i mångas ögon 
(Wernersson 1991).  
 
En annan orsak är vilka förväntningar som finns på eleven beroende på kön. Pojkar kan 
ha förväntningen om att de har mer kunskaper inom ett visst område än flickor när de 
börjar skolan. Därför får de inte den hjälp de behöver. De pojkar som däremot presterar 
bra i skolan får en fördel av detta då de utmanas på en högre nivå (Wernersson 1991).  
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En tredje orsak är att att skolan är en kvinnlig miljö. Det finns få manliga förebilder som 
banar väg för ett manligt förhållningssätt i skolan. Eftersom det idag finns många 
kvinnliga lärare kan det vara så att de inte förstår pojkarna i klassen eftersom de inte är 
av samma kön. Därför kan de inte heller ge pojkarna rätt förutsättningar för lärande 
(Wernersson 1991).  

2.3  Ekonomiska förutsättningar 

Det finns stora skillnader mellan elevers olika ekonomiska förutsättningar. Under 2013 
levde 12% av Sveriges barn i barnfattigdom. Det är 324 000 barn. I Sverige handlar 
vanligtvis inte detta om att dessa barn inte har råd med mat eller kläder. Barnen hamnar 
dock i utanförskap på grund av att de inte har den ekonomi som kan stödja till de 
materiella ting som normen innebär. De barn som lever i barnfattigdom har föräldrar 
som har så låg inkomst att den inte täcker nödvändiga kostnader eller lever på bidrag av 
olika slag (Rädda Barnen 2016). Den största andelen barn som lever i svåra ekonomiska 
förhållanden är barn till ensamstående eller utlandsfödda föräldrar. Risken för 
ekonomiska svårigheter blir större om båda faktorerna finns (Fernqvist 2013).   

Barn i barnfattigdom riskerar att hamna utanför eftersom de har föräldrar som inte kan 
ge den ekonomiska trygghet de behöver. Dessa barn riskerar att diskrimineras och 
hamna utanför i samhället. De kan bli mobbade och få sämre resultat än andra i skolan 
(Rädda barnen 2016).  

Elever till föräldrar med hög medelinkomst blir till 100 procent behöriga till gymnasiet 
efter grundskolans slut, vilket innebär att de blivit godkända i matematik. Bland elever 
vars familj har en låg medelinkomst är det endast omkring hälften av eleverna som får 
behörighet till gymnasiet. När klasskillnader ökar växer även klyftan mellan elevers 
matematikkunskaper (Skolverket 2009).  

2.4  Etnisk bakgrund  

I dagens skola finns elever från världens alla hörn. Det finns elever från Sveriges 
närmaste grannländer och elever från helt andra delar av världen. Det finns även en stor 
andel elever som är födda i Sverige men har föräldrar som är födda i andra delar av 
världen (Högdin 2007). 

När en familj flyttar till ett nytt land kan familjen hamna i en svår situation då normer, 
erfarenheter och värderingar från hemlandet kommer i relation till det nya landet. 
Kulturella värderingar styr relationen till världen och sociala situationer. När familjen 
flyttat till det nya hemlandet börjar en bearbetning för att omvandla gamla erfarenheter 
till nya som passar in i den nya livssituationen. Vissa gamla värderingar kommer finnas 
kvar medan andra blir mindre viktiga. Det kan uppstå kulturkrockar då värderingar och 
normer skiljer sig radikalt mellan det nya och gamla hemmet, något som gör att hela 
familjen blir lidande och hamnar i konflikt mellan olika normer, värderingar och 
erfarenheter (Högdin 2007).  

2.5  Hemförhållanden  

Elevernas föräldrar speglar olika delar av samhället. Föräldrar är inte en homogen grupp 
utan föräldrarna är människor från olika delar av samhället och finns i olika 
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grupperingar i samhället. Föräldrar kan vara högutbildade eller lågutbildade, 
ensamstående eller sammanboende, styvföräldrar eller liknande (Widding 2013).  

Sundqvist (2015) menar att studier visar att elever till högutbildade föräldrar har bättre 
studieresultat än elever till föräldrar med låg utbildningsnivå. Nästan hälften av eleverna 
med lågutbildade föräldrar avbryter sina gymnasiestudier. 
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3  Teori 
Denna studie har ett sociopolitiskt teoretiskt perspektiv. Som teoretiskt stöd i studien 
finns även begreppet förgrund (Skovsmose 1994). Det sociopolitiska perspektivet gör 
att matematik i skolan kan ses som ett nätverk där det finns beslutsfattare i form av 
lärare, ledare och elever. Perspektivet låter även matematiken och 
matematikundervisningen vara en central del (Valero 2002).  

Inom det sociopolitiska perspektivet menar man att matematikinlärning inte sker i 
huvudet på eleverna utan det sker i samband med de sociala och matematiska aktiviteter 
det får utöva. I det sociopolitiska perspektivet är den politiska arenan klassrummet i 
fokus där möte mellan lärare och elever sker (Valero 2002). Klassrummets normer tar 
sin grund ute i samhället och på så sätt överförs de normer och värderingar som finns i 
samhället in i klassrummet. Det gör att elever i olika samhällsklasser förväntas agera på 
olika sätt inne i klassrummet. Alla elever lever med olika förväntningar från samhället 
som speglar sig i elevernas motivation och beteende. Elever från höga samhällsklasser 
tror sig agera och prestera bättre än elever från lägre samhällsklasser (Andersson 2011). 

Begreppet förgrund betyder framtidsutsikter och påverkar elevernas motiv, beslut och 
handlingar (Skovsmose 1994). Elever motiverar sitt val av att vilja eller inte vilja lära 
sig matematik utifrån dess bakgrund och förgrund (Skovsmose 2009). En elevs förgrund 
ligger till grund för om den har en vilja att lära och ta till sig matematik eller inte. Något 
som är av största vikt när lärare ska undervisa i matematik. 
 
Det är viktigt för eleverna att ha en meningsfull matematikundervisning och att eleverna 
känner att den är meningsfull för att eleverna ska bli motiverade och ta till sig 
undervisningen. Matematikundervisningen måste ta hänsyn till skillnader som finns hos 
eleverna men inte enbart lägga fokus på det. För att nå den ultimata 
matematikundervisningen ska hänsyn tas till elevens bakgrund, nutid, förgrund och 
möjligheter (Skovsmose 2005).  
 
I denna studie kommer begreppet förgrund användas när resultaten analyserats. Genom 
att använda begreppet när urvalet av artiklar analyseras blir det enklare att förstå vilken 
förgrund som artiklarna lyfter fram som orsaker för elevers möjlighet att lära 
matematik. Det sociopolitiska perspektivet kommer användas eftersom det är av högsta 
relevans när elevers förutsättningar för matematikinlärning granskas. Perspektivet 
behandlar förväntningar och resultat i samhället i stort, något som kan överföras till 
klimatet i klassrummet och elevernas förutsättningar samt förväntningar. 
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4  Metod 
 
4.1  Studiens utformning  

Denna forskningsöversikt är en systematisk litteraturstudie, vilket innebär att det finns 
kriterier och metoder för att göra ett urval av forskning som bidrar till att besvara 
studiens frågeställning. Det har även skett en systematisk kodning för att granska all 
vald litteratur. Sammanställning av resultatet har skett genom metaanalys. En 
metaanalys sker genom att samla och sammanställa resultat från flera studier för att 
sedan kunna analysera detta större datamaterial, det blir alltså en större 
undersökningsgrupp och en ny analys kan göras (Eriksson, Barajas, Forsberg och 
Wengström 2013). 

Sökningarna gjordes i två delar. Den första för att ringa in området och den andra för att 
utföra vår systematiska litteraturstudie.  

4.2  Metod för datainsamling  

Efter att ha avgränsat problemområdet påbörjades en sökning av litteratur. 
Litteratursökningen gjordes på egen hand samt med hjälp av en bibliotekarie som är 
utbildad på området. De databaser som använts är Libris, ERIC, Swepub, MathEduc och  
Google scholar. Libris är en nationell bibliotekskatalog. Databasen är det svenska 
bibliotekens gemensamma katalog. Biblioteken bidrar tillsammans för uppladdningen 
av litteratur. ERIC är en internationell databas som är inriktad mot pedagogik och 
psykologi. Språket är vanligen engelska och där finns dokumenttyper som vetenskapliga 
tidningsartiklar, rapporter, böcker och avhandlingar. Swepub är en databas som inriktar 
sig mot svensk vetenskap. Databasen är en sammanställning av kungliga biblioteket 
som samlat in publikationer från universiteten. MathEduc är en databas som innehåller 
vetenskapliga tidskriftsartiklar, böcker, rapporter, avhandlingar och 
konferenspublikationer. Databasen inriktar sig på undervisning i matematik och 
datavetenskap. Språket är i huvudsak på engelska. Databasen Scholar är en fritt 
tillgänglig sökmotor som innehåller hela dokument av vetenskaplig litteratur. Databasen 
innehåller både granskade och inte granskade publikationer. Dock ska litteraturen ha ett 
vetenskapligt värde.  

Studien bygger på både nationell och internationell forskning, vilket gör att sökorden 
har formuleras både på svenska och engelska. Kriterier för sökningen av litteratur har 
avgränsats till elevernas förutsättningar, vetenskaplig litteratur och att litteraturen 
uttrycks på antingen svenska eller engelska för att matcha förutsättningarna. Det har 
även varit av stor fördel om litteraturen behandlar matematik och pedagogik eftersom 
det är området fokuserar mot. Sökorden har exempelvis varit följande: sociala 
skillnader, matematik, socioekonomi, barnfattigdom, genus, ekonomisk status, etnicitet.  

4.2.1  Metod av datainsamling för bakgrund  

Med bestämda krav på förutsättningar började det stora projektet med att söka 
forskning. De första stegen med sökningen gav inte mycket då svårigheter låg i hur man 
formulerar sökorden. Sökningen började internationellt på Google scholar med 
sökorden Social differences mathematics. Sammansättningen av valda sökord i Scholar 
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databas visade sig vara synnerligen för bred då det blev 3 360 000 träffar. Innebörden 
blev att begränsa sökningen ytterligare genom att fokusera på formuleringen av 
sökorden med djupare inriktning på pedagogik och matematik. Begreppen som ligger 
till grund för sökningen är elevernas bakgrund och matematik. Nästkommande sökning 
fortsattes i Scholar med sökorden sociala skillnader elever i matematik vilket gav 13 
800 träffar, vilket fortfarande i högsta grad ansågs vara för brett. 

Beslut togs om att prova ytterligare databaser, den första var Swepub. Sökorden löd 
sociala skillnader matematik och gav 9 träffar. Efter granskning av artiklar visade det 
sig att sökningen blev för smal, litteraturen hade ingen större betydelse för det valda 
område och frågeställningar. Kombinationen av sökorden socio economic background 
mathematics i databasen ERIC gav en passande mängd artiklar i form av 109 träffar. 
Granskning av artiklarna gjordes men avsaknaden av kvalité och betydande information 
saknas än. För att kunna söka efter relevant och givande vetenskaplig litteratur krävs 
kunskap, som här kändes avsaknad. Kontakt togs med en universitetsbibliotekarie för att 
utveckla kunskap inom sökning av litteratur.   

Med nya förutsättningar blev den slutliga sökningen i ERIC följande (DE "Economic 
Factors" OR DE "Economic Opportunities" OR DE "Socioeconomic Background" OR 
DE "Socioeconomic Status" OR DE "Disadvantaged" OR DE "Economically 
Disadvantaged" OR DE "Educationally Disadvantaged" OR DE "Social Status") AND 
("mathematics achievement" OR "mathematics skills") AND (primary OR elementary) 
som uppkommit med hjälp av ordlistan Thesaurus, där påbyggnad av sökningar kan 
göras i olika steg. Sökningen gav 189 träffar, något som ansågs tillräckligt för att kunna 
göra en manuell sortering av litteratur. Genom att avgränsa sökningen till relevanta 
specifika ord med stor betydelse för studien kan validiteten och reliabiliteten förstärkas 
eftersom sökträffen är ett direkt svar på vad som efterfrågas. 

Med kännedomen om hur sökorden bäst formuleras för att få de mest relevanta träffarna 
fortsatte sökningen av litteratur i databasen Libris. De sökord som användes var 
följande, barnfattigdom* OR skola*, Avgränsningar: fritt online, avhandlingar, svenska 
Detta gav 281 träffar. ("sociala förhållande" OR "utsatthet" OR "fattiga barn") skol*, 
Avgränsningar: Avhandlingar, vilket gav 1 träff. ("elever" OR "resultat" OR 
"skillnader" OR "hemförhållande") Avgränsningar: fritt online, avhandlingar, svenska, 
med 163 träffar. Barnfattigdom*, Avgränsningar: avhandling, som gav 4 träffar. 
("genus" OR "skola*" OR "skillnader") Avgränsningar: fritt online, avhandlingar, 
svenska, gav 47 träffar. Etnisk bakgrund, Avgränsning: fritt online, avhandlingar, med 
3 träffar. Förorter, Avgränsningar: fritt online, avhandlingar, som gav 14 träffar. 

4.2.2  Metod av datainsamling för resultat  
 
Efter bearbetning av litteratur från första delens sökningar krävdes ännu en sökning för 
att få fram mer precisisa artiklar kring området för att kunna svara på frågeställningen. 
Sökningarna krävde att sökorden riktade sig mer mot matematik då tidigare sökningar 
avsaknade detta. För att få hjälp med dessa mer komplexa sökningar togs återigen hjälp 
av en bibliotekarie för att få professionell hjälp. Med utgångspunkt från bakgrunden 
valdes att kombinera sökord kopplade till frågeställningen kontra de aspekter som tagits 
hänsyn till i den redan utförda bakgrunden. Exempelvis: Ethnicity AND mathematics 
skills. 
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De nya sökningarna gjordes i ERIC och inriktade sig mer mot matematik. Sökorden 
som användes var: (DE "Parent Aspiration") AND (mathematic*) Avgränsningar: fritt 
online, peer rewied, år 2000-2016. 18 träffar. (mathematics*) AND (achievement*) 
AND (parents*) Avgränsning: 2000-2016 full text och peer rewied. SU "Socioeconomic 
Status" AND mathematical competence. Mathematics AND geographic location AND 
living area. Mathematic skills AND economic AND differences, avgränsningar: full text, 
peer rewied år 2005-2016. Ethnicity AND mathematics skills, avgränsningar: full text, 
peer rewied. Gender AND mathematic skills AND learning, avgränsning: full text, 
pwwe rewied, år 2005-2016. Vid denna inriktning blev utbudet av artiklar i ämnet 
minimalt. Väldigt få artiklar handlar om bägge de aspekter som studien riktar sig mot, 
exempelvis matematik och geografiska bostadsområden. Följderna blev att energi kunde 
inte endast läggas på att söka litteratur i databaser utan även i andra uppsatsers och 
avhandlingars referenslistor, en så kallad manuell sökning. Viss litteratur behandlade 
båda aspekterna men kunde trots det inte användas då litteraturen grundar sig på ett land 
som inte kan jämföras med Sverige. 
 
Den manuella sökningen innebär att intressanta artiklar som behandlar frågeställningen 
granskades. Referenslistan i dessa artiklar studerades sedan för att få fram andra 
relevanta artiklar för studien (Eriksson, Barajas, Forsberg och Wengström 2013). Den 
manuella granskningen avgränsade sökningen ytterligare. Genom att manuellt granska 
och sortera bland litteraturen kunde förstahandskällor till forskning, avhandlingar och 
övrig litteratur kategoriseras för att bedöma trovärdigheten av källan och då bestämma 
om litteraturen kunde användas eller ej. Den manuella sökningen gav möjligheten att 
använda andra kriterier än de som går att avgränsa via datorn. De manuella kriterierna 
blev: 

•   behandling av matematikämnet eller skolan överlag 
•   empiri på grundskolan, det vill säga behandla elever i yngre åldrar  
•   handling om elevernas bakgrund/förutsättningar för lärande  

 
4.2.3  Avgränsningar och urval      

Avgränsningar och urval gjordes med hjälp av olika kriterier. Det första kriteriet innebar 
att urvalet av litteratur skulle behandla ämnet matematik eftersom det är det som är av 
största vikt för studiens frågeställning. I vissa fall har dock undantag i urvalet gjorts på 
grund av att forskningens värde varit stort vad gällande elevers förutsättningar för 
skolan överlag då slutsatser mellan skolans olika ämnen kan dras. Det andra kriteriet 
fanns i åtanke eftersom den genomförda litteraturstudien främst är till för lärare och 
elever i grundskolans tidigare år. Strikta avgränsningar att enbart behandla forskning 
samt empiri i grundskolans tidigare år är orimligt då även högre och lägre åldrar kan 
vara av värde för litteraturstudien på grund av dess påverkan av varandra. Det tredje 
kriteriet var av största vikt då litteraturstudiens fokus ligger på elevernas olika 
förutsättningar och bakgrund för matematikinlärning. Genom att granska elevernas olika 
bakgrunder kontra matematikinlärning kunde svar på frågeställningen ges. Litteratur 
som inte behandlade kriterierna rensades bort av den orsak att inget svar på den 
systematiska litteraturstudiens frågeställning fanns. 

Urvalet av artiklar i analysen gjordes för att få en bredd på litteraturstudien. Ett flertal 
studier granskades och togs hänsyn till. Valda publikationer var av olika åsikter och 
värderingar för att inte luta litteraturstudien åt något håll. 
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För att finna svar på studiens frågeställningen har även andra informationskällor såsom 
statistik från statistiska centralbyrån och skolverket lästs. Även tidigare uppsatser från 
studenter har läst och granskats då information från dessa källor varit av betydelse för 
att få bredare kunskap om det valda området än enbart förstahands källor till forskning. 
Utifrån tidigare studentuppsatser kunde relevanta artiklar finnas i referenslistan. 
Relevanta referenser från detta kunde då väljas ut för att kunna besvara den 
frågeställning studien grundar sig på. 
 
4.2.4  Sökträffar 
 
Tabellen nedan visar våra sökningar i olika databaser och vår manuella sökning. 
Tabellen visar vilka sökord som användes i databaserna och hur många träffar som 
fanns samt hur många utvalda studier som valdes ut till vår systematiska litteraturstudie. 
Totalt valdes 13 artiklar ut för granskning.  
 
Databas Sökord Antal träffar Utvalda studier  
ERIC SU "Socioeconomic Status" 

AND mathematical 
competence 

4 1 

ERIC (mathematics*) AND 
(achievement*) AND 
(parents*) 
 
Avgränsning: 2000-2016 full 
text och peer rewied 

370 1 

ERIC (DE "Parent Aspiration") 
AND (mathematic*)  
 
Avgränsningar: 2000-2016 
Full text och peer rewied 

18 1 

Google Scholar hur hjälper lärare elever som 
inte får hjälp hemma 
Avgränsningar: 2000-2005 

3 100 1 

ERIC (DE "Economic Factors" OR 
DE "Economic 
Opportunities" OR DE 
"Socioeconomic 
Background" OR DE 
"Socioeconomic Status" OR 
DE "Disadvantaged" OR DE 
"Economically 
Disadvantaged" OR DE 
"Educationally 
Disadvantaged" OR DE 
"Social Status") AND 
("mathematics achievement" 
OR "mathematics skills") 
AND (primary OR 
elementary)  
 
Avgränsningar: 2000-2016 
 

204 1 

Libris ("elever" OR "resultat" OR 
"skillnader" OR 
"hemförhållande") 
Avgränsningar: fritt online, 
avhandlingar, svenska 

163 1 

Manuell sökning    7 
 
Tabell 1. visar sökningar och träffar av utvald litteratur.  
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4.3  Etiska överväganden  
I enlighet med Eriksson, Barajas, Forsberg och Wengström (2013) har etiska 
överväganden tagits hänsyn till. De granskade studierna är valda och vetenskapligt 
godkända sedan tidigare. Detta menas att artikeln inte publiceras innan den genomgått 
en vetenskalig granskning. Detta betyder att andra forskare granskar artikeln för att se 
att den håller vetenskaplig kvalitet inom det aktuella området. Detta kallas för ”peer 
review” och finns bland annat som valmöjlighet i urvalet i databasen ERIC.  Med tanke 
på att artiklarna tidigare är publicerade i vetenskapliga sammanhang borde den tidigare 
forskning som finns vara etiskt godkänd. All använd litteratur är redovisad i 
referenslistan och kan hittas för granskning.  
 
4.4  Metod för analys 
 
Artiklarna har granskats utifrån ett sociopolitiskt perspektiv och med syn på hur elevers 
förgrund beskrivs. Under bearbetning av artiklarna fokus legat på att titta efter normer, 
regler och värderingar ute i samhället som speglar av sig i klassrummet och eleverna. 
Vår förgrund har fokuserats på olika samhällsklassers förväntan på elever och dess 
matematikinlärning. Artiklarna har även granskats utefter synen av hur motivation och 
beteende påverkar eleverna. Vi har även tittat efter hur studiens förgrund skiljer sig 
mellan de olika sociala aspekterna. 
 
Analysen behandlar litteraturstudiens frågeställning, det vill säga vad som ligger till 
grund för elevers olika förutsättningar för inlärning av matematik i skolan. Steg ett var 
att beskriva vilka faktorer i elevernas bakgrund som har påverkan för 
matematikinlärning. De artiklar som har granskats är noga utvalda efter det urval som 
fanns och håller sig inom de begränsningar som angavs i början av studien. Vi har 
försökt, efter de möjligheter som finns, göra en så heltäckande litteratursökning som det 
går.  

 
Analysens översiktliga del bestod av att granska studierna som framkommit från 
sökningarna. Delar som sammanfattning och abstract lästes i utvalda artiklar för att få 
en bild och förståelse om innehållet i artikeln var aktuell för valt område. I första hand 
lästes artiklarna översiktligt men i vissa fall skedde en djupare inläsning. Läsningen 
fokuseras på om forskningen var relevant för litteraturstudien genom att ta reda på mer 
ingående vad forskningens syfte var, vilken metod som använts, ålder på de elever som 
deltagit i studien och vilket resultat forskningen visade.  
 
När analysen gjordes fanns ett underförstått antagande om att elevers bakgrund och 
förutsättningar spelar roll för dess matematikinlärning. Bakgrunden påverkar elevers 
matematikinlärning både positivt och negativt. För att ta reda på de olika faktorer som 
spelar roll gjordes en djupdykning i litteraturen. Faktorerna blev underrubriker på 
bakgrundsdelen och sedan fortsatta analysdel i vår systematiska litteraturundersökning.  
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5  Resultat och analys 
 
Detta resultat utgår från ett sociopolitiskt perspektiv. Den förgrund som studien bygger 
på är hur de utvalda aspekterna av sociala skillnader har betydelse för 
matematikinlärningen hos elever. Att de utvalda studierna har beaktats utifrån ett 
sociopolitiskt perspektiv betyder att studierna är granskade utifrån synen av att eleverna 
befinner sig i olika sociala, historiska och ekonomiska situationer som måste tas hänsyn 
till i matematikdidaktiken.  
 
I detta kapitel används begreppet förgrund utifrån vad vi anser att studierna sätter i sin 
förgrund, de aspekter vi tittar efter i en studie. Den enda artikeln som nämnt begreppet i 
egen mening är Svensson (2014).  
 
Utifrån tidigare forskning och fakta som framkommit i bakgrunden är fördjupningen av 
studien fokuserad på två aspekter, ekonomiska aspekter och hemförhållanden, som vi 
anser har påvisat stor betydelse för elevers matematikinlärning. Eftersom de sociala 
skillnader som valts i bakgrundsavsnittet hänger ihop kommer alla aspekter komma 
fram trots att fokus ligger på ekonomiska aspekter och hemförhållanden.   
 
I bakgrunden beskriv fem olika aspekter av sociala skillnader. Dessa olika skillnader är 
svåra att helt skilja ifrån varandra och påverkas direkt och indirekt av varandra. 
Tabellerna nedan visar hur dessa aspekter av sociala skillnader (ekonomi, geografiska 
bostadsområden, hemförhållandena, etnicitet samt genus) påverkar varandra. Ekonomi 
kan ses som central eftersom den ekonomiska situationen hos en elevs familj har 
betydelse för i vilket bostadsområde familjen bor i. Att man har god eller sämre 
ekonomi grundar sig bland annat i vilken utbildning föräldrarna har. Detta i sin tur 
påverkar hur en elevs hemförhållanden ser ut. Har man god ekonomi, god utbildning 
och slipper tänka på praktiska livsnödvändiga saker som mat på bordet eller oro över 
bostadssituation, har man lättare att hjälpa sina barn med läxor och matematik. 
Behärskar föräldrarna det svenska språket och lever i en kultur där skolan är viktig 
spelar också roll för en elevs hemförhållanden. Detta glider snabbt in på etnicitet. Barn 
till föräldrar som inte behärskar det svenska språket får mindre hjälp i hemmet med sitt 
skolarbete då språkliga hinder försvårar situationen (Svensson 2014). Genus har 
betydelse eftersom som det speglar hur omgivningen, i detta fall främst hemmet, 
behandlar olika utifrån genusaspekter.  
 
Således har vi i denna studie valt att sätta socioekonomiska aspekter samt 
hemförhållanden i förgrunden i det presenterade resultatet och därmed använda dessa 
som rubriker. 
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Tabell 2. Visar hur vi utifrån de valda underrubrikerna, socioekonomiska aspekter och hemförhållanden, 
ser sambandet mellan olika aspekter av sociala skillnader. 
 
5.1  Socioekonomiska aspekter 
 
Det finns föräldrar från alla samhällsklasser i vårt samhälle, det finns elever som har 
föräldrar med hög inkomst och elever som har föräldrar som lever på existensminimum. 
I följande avsnitt presenteras fyra studier om socioekonomiska aspekter. Först 
Reuterberg och Svenssons (2000) undersökning om ekonomiska faktorer och 
förutsättningar och dess betydelse för elevers lärande matematik. Sedan en avhandling 
skriven av Hansson (2011) som undersökt hur elevers socioekonomiska bakgrund spelar 
roll för vilken matematikundervisning de får och hur det påverkar lärprocessen. Sedan 
följer en undersökning av Thiel (2012) som undersökt hur socioekonomiska 
förutsättningar spelar roll för unga elevers matematikinlärning i Tyskland och slutligen 
statistik från Statistiska centralbyrån (2007) angående vilken betydelse boendesituation 
har för elevers matematikinlärning och kunskap. 
 
Reuterberg och Svensson (2000) undersöker i sin studie olika variabler för elevers 
matematikkunskaper förhållande till bakgrund. De undersöker hur elevers kön, sociala 
grupp samt begåvning påverkar matematikinlärningen. Denna studie sätter 
socioekonomiska aspekter i förgrund för elevers lärande i matematik. 
Matematikkunskaperna är mätta i årskurs 6 med hjälp av ett centralt utarbetat 
kunskapsprov och självskattning av eleverna. I årskurs 9 mäts matematikkunskaperna 
genom skolverkets ämnesprov och lärarnas betyg. Även elevernas gymnasieval har 
tagits hänsyn till. I studien fanns 8805 elever från början. 96% av dessa genomgick hela 
studien. Innan studien gjordes fanns det enbart uppgifter om elevernas kön och sociala 
grupp.  
 
Studien gick ut på att elever från 3 olika sociala gruppers provresultat i matematik 
jämfördes. Det visade sig att elever från den högsta samhällsgruppen, det vill säga 
elever som kom från hem med mycket god ekonomi, presterade bäst på proven. 
Samhällsgruppen under, det vill säga de elever som har föräldrar som är 
medelinkomsttagare presterade något sämre än de elever vars föräldrar som var 
höginkomsttagare. De sämsta resultaten hade elever från den lägsta samhällsklassen 
som har föräldrar som är låginkomsttagare. Efter 3 år gjordes ett liknande prov i 
matematik där samma elever jämfördes igen. Det visade att skillnaderna mellan 
elevernas olika resultat blivit större. Resultat kan dock inte jämföras direkt eftersom 

Socioekonomiska	  
aspekter

Geografiska	  
bostadsområden

Hemförhållanden

Etnicitet

Genus

Hemförhållanden

Genus

Etnictiet Ekonomiska	  
aspekter	  

Geografiska
bostadsområden
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proven inte ser likadana ut. En annan synlig skillnad var att elever från högre sociala 
grupper skattade sig högre än elever från låga samhällsgrupper. En jämförelse gjordes 
också i årskurs 9 och även denna jämförelse visade samma resultat. Studien påvisade att 
elever till föräldrar med hög inkomst och hög utbildningsnivå speglar av sig på sina 
barn och dessa elever väljer i stor utsträckning att gå i deras föräldrars fotspår. Samma 
sak gäller elever till föräldrar med låg inkomst och låg utbildningsnivå. Dessa elever 
väljer vanligtvis att inte gå någon längre utbildning än grundskolan eller möjligen 
gymnasiet (Reuterberg och Svensson 2000). 
 
Resultatet av studien ur en genusaspekt visade att skillnaderna i årskurs 6 var små. Alla 
skillnader var dock till pojkarnas fördel. Den största skillnaden fanns när eleverna skulle 
uppskatta sina matematikkunskaper då pojkarna uppskattade sig kunna mer. Sambandet 
mellan faktorerna var att kön enbart spelar roll  när eleverna skulle skatta sin egen 
förmåga. Begåvningen spelade roll för elevernas självbild och resultat.  
 
Förhållandet mellan faktorerna i årskurs 9 ser liknande ut. Kön spelar enbart roll för 
prestation genom elevernas självuppfattning och självbild, det vill säga deras förgrund.  
Begåvningen är den faktor som har störst betydelse på elevernas matematikresultat. 
Avgångsbetyget i årskurs 9 ser dock annorlunda ut till flickornas fördel. Flickorna har 
fått ett högre avgångsbetyg än pojkarna, det vill säga kön är en direkt effekt till ett högre 
avgångsbetyg. Faktorn minskar dock något eftersom flickorna har en lägre självbild. 
Elevernas begåvning spelar såklart roll även här. Det har dock visat sig att elever med 
lägre begåvning får lite högre betyg än de elever med högre begåvning som utfört 
samma prestation. Indirekta effekter visar trots det en fördel för de högt begåvade 
eleverna. Slutligen ska sägas att flickorna vanligtvis får ett högre avgångsbetyg än 
pojkarna i årskurs 9 även att inga skillnader finns vad gällande prestationer eller 
begåvning (Reuterberg och Svensson 2000).   
 

Hansson (2011) har skrivit en avhandling om elevers matematiklärande med tanke på 
dess olika bakgrund. Avhandlingen utgår från tre artiklar. Den första behandlar ansvaret 
för elevers kunskaper med grund på data från TIMMS, den andra handlar om hur 
socioekonomisk status mäts och den tredje behandlar hur dessa två artiklar samverkar 
med varandra. I den första studien gjordes en latent variabelanalys för att få fram olika 
dimensioner av undervisning som bidrar till elevers lärande. Studiens gjordes som en 
flernivå konfirmatiorisk flerfaktoranalys och ledde till en flerdimensionell mät modell 
för undervisningsmodell. Den andra studien gjordes en flergrupps konfirmatorisk 
faktoranalys för att få fram om måttet på socioekonomisk status är invariant mellan 
olika migrationsbakgrunder. Studie tre gjordes som en strukturell ekvationsmodellering 
på flera nivåer och behandlar författarens tidigare studier. Utifrån sina studier förklarar 
Hansson (2011) att hur undervisningen bedrivs är av största vikt vad gällande elever 
med olika förutsättningar, språk och bakgrund. Hon har utgått ifrån att det finns tre 
olika dimensioner av en lärprocess. Den första innebär att läraren aktivt och öppet 
stöttar eleverna till diskussion. Den andra genom att läraren lämnar över 
kunskapssökandet till eleverna men har kvar huvudansvaret för undervisningen. Den 
tredje dimensionen innebär att läraren lyfter fram det matematiska innehållet. Den mest 
givande dimensionen är nummer ett, även i socioekonomiskt svaga grupper. Det har 
dock visar sig att den dimensionen saknas i socioekonomiskt svaga grupper. Rätt 
matematikundervisning med matematiska samtal och vägledning saknas alltså i den 
undervisningsgrupp som behöver den mest. Lärarstödet saknas där det behövs vilket gör 
att dessa sociala grupper blir lidande i matematikundervisningen. Studien sätter hur 
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lärare bemöter elever från olika bakgrunder för att de ska få bästa möjliga 
förutsättningar för matematikinlärning i förgrund. 

 
Likt Reuterberg och Svensson (2000) har Thiel (2012) undersökt hur socioekonomiska 
förutsättningar spelar roll för unga elevers matematikinlärning i Tyskland. För att 
besvara detta anser vi att studien sätter föräldrars ekonomiska status och elevers 
matematikresultat i förgrunden. Det har tagit hänsyn till många olika faktorer i 
undersökningen exempelvis om någon av elevens föräldrar är arbetslös, om båda 
föräldrarna är födda i landet och om eleven är mellanbarn. Resultatet av studien visade 
att 20 procent av elevers matematisk-kunskap vid skolstart berodde på förutsättningar 
från hemmet. Resterande 80 procent av elevernas matematiska kunskap har andra 
orsaker. När sedan eleverna gått i skolan ett tag beror istället 56 procent av elevernas 
resultat på vilken ekonomi som fanns i hemmet. 44 procent av elevernas resultat har 
andra förklaringar än vilka bakgrund aspekter eleverna har (Thiel 2012). 
 
Vilken ekonomi en familj har får betydelse för i vilket bostadsområde eleven lever i. 
Idag finns två miljoner barn i åldrarna 0-17 år i Sverige. Statistiska centralbyrån tar 
fram på barns levnadsförhållande ur olika aspekter så som till exempel boende. De 
menar att boende och bostadssituation är tydliga exempel på vad vi anser att Statistiska 
centralbyrån sätter i förgrunden för barns levnadsförhållande. Kunskap om 
boendesegregation är viktigt då det har en stor påverkan på barns utbildning och 
livschanser (Statistiska centralbyrån 2007). I detta avsnitt behandlas information från 
Statistiska centralbyråns rapport om Barn, boendesegregation och skolresultat. 
Rapporten är vald med syfte på att få fram information kring hur elevers olika 
bostadssituation kan ha betydelse för dess inlärning av matematik.  
 
De flesta svenska städer, såväl större som mindre, präglas idag av en 
boendesegregation. Med boendesegregation menas att bostadsområden runt om i landet 
har olika sammansättningar av barn med utländsk och svensk bakgrund. Det har 
påvisats att under 1990-talet har den etniska boendesegregationen ökat. Den senaste 
förklaringen är att strukturella orsaker ligger bakom segregationen då invandrares 
socioekonomiska tillhörighet är lägre. Vissa anser även att diskriminering kan ligga 
bakom segregationen. Även kommunerna kan delas upp i olika bostadsområden. Då är 
det framför allt storstäderna som märker ut sig och boendesegregationen blir tydlig. 
Stockholm, Göteborg och Malmö är exempel på detta. Barn som har ursprung från 
Norden bor oftast i områden som främst bebos av svenskar. Barn som däremot kommer 
från exempelvis Afrika, Asien och vissa delar av Europa oftast bosätts med människor 
med utländsk bakgrund. Vid jämförelser av barn som bor i områden med utländska barn 
och barn som är bosatta i andra områden påvisas att de barn som bor i områden som 
domineras av människor med utländsk bakgrund oftare blir obehöriga till gymnasiet. 
Med det menas att de inte har godkänt i ett eller flera av ämnena matematik, svenska 
eller engelska. Resultatet gäller både barn med svensk eller utländsk bakgrund. De olika 
bostadsområdena leder fram till en “granneffekt” (Statistiska centralbyrån 2007). 
Granneffekten innebär att eleverna påverkas av varandras resultat. Om flertalet i ett 
område presterar dåligt är det svårt för en elev i samma bostadsområde att prestera bra 
eftersom eleven då sticker ut från mängden. Samma sak gäller i ett bostadsområde som 
överlag presterar bra i skolan. Där sticker en elev ut om denne presterar dåligt. Det blir 
därför enklare att prestera bra i ett väl presterande bostadsområde. 
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5.2  Hemförhållanden 
 
Avsnittets syfte är att förklara hur elevers  hemförhållande har påverkan på deras 
matematikinlärning. Artiklarna är valda med huvudsyfte på temat hemförhållande och 
föräldrars påverkan vilket utgör största del av detta område. Men som tidigare förklarat 
går det inte helt att avgränsa vilket gör att de andra sociala skillnaderna vävs samman. 
Avsnittet behandlar 11 studier som undersöker hemförhållanden. Den första artikeln 
(DeFlorio och Beliakoff, 2015) behandlar föräldrars socioekonomiska status och 
aktiviteter i hemmet och dess påverkan för barns möjligheter att lära sig grundläggande 
matematik i hemmet. De undersöker på vilket sätt olika socioekonomiska grupper 
skiljer sitt beteendemönster i hemmet. Det vill säga hur mycket stöd och hjälp elever får 
i de olika sociala grupperna samt vilka matematiska aktiviteter som sker i de olika 
hemmen. Lundgren, Säljö och Liberg (2014) presenterar material väldigt likt DeFlorio 
och Beliakoff (2015). De undersöker hur elevers uppväxtmiljö påverkar deras 
prestationer i skolan. Studien av Leo (2004) undersöker elevers inställningar och 
uppfattningar kring läxor. En annan artikel (Pezdek, Berry och Renno 2002) undersöker 
hur föräldrars inverkan vid läxläsning i matematik påverkar vilka föreställningar de har 
av sina barns matematikkunskaper. (Carmichel och MacDonald, 2014) fortsätter lite på 
samma spår men fokuserar på föräldrars inflytande på sina barns presentationer i skolan. 
Studien undersöker hur hemmiljön och föräldrarna påverkar elevers matematikresultat. 
De har undersökt hur hjälp vid läxor spelar roll för elevers matematikinlärning samt vad 
stöd och stöttning har för betydelse för elevernas inlärning. Svensson (2014) har skrivit 
om hur den etniska bakgrunden och förhållande i hemmet ser på betydelsen av att lära 
matematik. Svensson (2003) undersöker sedan hur språkliga svårigheter påverkar 
matematikinlärning och resultat.  För att besvara vår frågeställning kommer även 
statistik från Statistiska centralbyrån (2007) och studie av Reuterberg och Svensson 
(2000) presenteras. Även en studie av Boaler (2011), professor i matematik, kommer 
ligga till grund för resultatet. Norén (2010) har undersökt hur tvåspråkiga klassrum 
påverkar andraspråks elevers förmåga att lära matematik. Även denna studie kommer 
ligga till grund i resultatet för att svara på vår frågeställning.   
 
DeFlorio och Beliakoff  (2015) visar att barn till föräldrar med låg socioekonomisk 
status börjar förskolan med mindre utvecklade matematiska kunskaper än barn till 
föräldrar med en högre socioekonomisk status. Denna skillnad visar sig vid tre års ålder 
och beror sannolikt på inlärningsmiljöerna i hemmet. Det vi anser vara i förgrund för 
studien är skillnader i socioekonomisk status och vilket material som används för att 
stödja den matematiska utvecklingen i hemmet. Undersökningen gjordes genom 
intervju med föräldrar till barn i 2-4 års ålder angående föräldrars användning av 
material och aktiviteter i hemmet som ger deras barn möjlighet att lära sig nummer och 
siffror. Till material och aktiviteter ingår färdigköpta spel som är särskilt utformade för 
att lära nummer, färdigköpta spel som inte är utformade för att lära men som använder 
nummer och siffror, egentillverkade spel och aktiviteter som inspirerar till att lära men 
även böcker och TV-program som lär ut nummer och siffror. Barn till föräldrar med låg 
socioekonomisk status tenderar att inte få all den variation av aktiviteterna utan får sin 
dos av aktiviteter genom att titta på TV. Medan barn till föräldrar med högre 
socioekonomisk status använder matematik i hemmet mer som en rutin och föräldrarna 
har ett större engagemang till variation mellan aktiviteterna (DeFlorio och 
Beliakoff  2015).  
 
Lundgren, Säljö och Liberg (2014) håller med DeFlorio och Beliakoff (2015) och menar 
att elevers prestationer i skolan präglas av deras uppväxtmiljö. Sociala grupper ur högre 
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samhällsnivåer använder i stor utsträckning ett mer varierat språk i hemmet, något som 
bidrar till fördelar i skolan. Om elever får intellektuella utmaningar i hemmet, samtidigt 
som vikten av skolan betonas, bidrar det till förbättrade skolprestationer överlag. 
Undersökningens anser vi sätter hur barn från sociala grupper ur höga samhällsnivåer 
har även högre förväntningar på sig än elever till föräldrar i andra sociala grupper i 
förgrunden, något som gör att de vanligtvis presterar bättre eftersom de har andra 
förväntningar på sig. Det kan även vara så att elever till högutbildade föräldrar som 
tillhör en högre samhällsklass har lättare att passa in i skolans miljö eftersom de lever i 
en liknande miljö i hemmet. Det kan leda till att de känner sig hemma i skolan och 
därmed trivs och får en fördel att klara skolgången bra (Lundgren, Säljö och Liberg 
2014).  
 
Pezdek, Berry och Renno (2002) undersöker vilka föreställningar föräldrar har av deras 
barns matematikkunskaper i relation till den tid föräldrarna spenderar på deras barns 
läxläsning. Vi anser att studien sätter föräldrars påverkan i förgrunden. Undersökningen 
utgick ifrån att föräldrar som hjälpt sina barn med matteläxor och då har en vetskap om 
sina barns matematiska kunskaper fick förutsäga hur det skulle gå för deras barn under 
ett mattetest. Det visade sig att föräldrarna överskattade sina barns förmåga och hur 
mycket tid som föräldrarna la ner på läxläsning hade en mindre betydande roll. 
Författarna tyckte att det var överraskade att de elever som själva och tillsammans med 
föräldrar spenderar mycket tid till matematisk läxläsning förbättrade sina resultat i 
matematik ytterst lite. Enligt Carmichael och MacDonald (2014) ses läxor som något 
som ska vara avslutat under icke-skoltid. Då dessa uppgifter oftast görs i hemmet ser 
många föräldrar det som deras uppgift att involvera sig i processen för att gynna sina 
barn. Resultatet i studien (Carmichael och MacDonald, 2014) tyder på att läxhjälp har 
en negativ effekt på barns prestation vid hemuppgifter. Dock har en god hemmiljö en 
positiv inverkan hos eleverna och dess prestationer. Föräldrars engagemang vid 
läxläsning kan vara en tidskrävande och känslomässig process. Vissa föräldrar ser den 
som en ren mardröm och det kan tära på energin i familjen. Likt Pezdek, Berry och 
Renno (2002) skriver Carmichael och MacDonald (2014) att för mycket engagemang 
från föräldrarnas sida kan vara skadligt då de kan ha fel föreställningar av sina barns 
förmåga. Carmichael och MacDonald (2014) menar dock att läggs engagemanget på en 
lagom nivå blir effekterna positiva, det vill säga blir föräldrarnas förväntningar rimliga 
kan dessa förväntningar speglas i elevens kommande skolprestationer som positivt. 
 
Lundgren, Säljö och Liberg (2014) har åsikten att all stöd från hemmet är positiv medan 
Leo (2004) är av en annan åsikt gällande stöd i hemmet. Lundgren, Säljö och Liberg 
(2014) menar att allt stöd från hemmet är positivt. Det finns dock de forskare som inte 
är eniga med Lundgren, Säljö och Liberg (2014) och menar på att föräldrasamverkan 
kan vara både positivt och negativt (Leo, 2004). Leo (2004) menar att det beror  på 
vilken utbildningsbakgrund och hur mycket tid föräldrarna har att hjälpa sina barn med 
läxorna. Det finns även de föräldrar som gör läxläsningen mer komplicerad för sina barn 
och det blir inget bra lärande (Leo 2004).  
 
Carmichael och MacDonalds (2014) studie grundar sig på ca 2600 barn vars 
prestationer i matematik fanns tillgängliga. Studien fokuserar på frågor till den primära 
föräldern och lärare. Föräldrar fick frågor angående hur mycket tid som läggs i hemmet 
relaterat till skolarbete och läxor. Men även hur mycket de pratar om skolverksamheten 
och förväntningar. Svaren inskrevs i en skala 1-5 där 5 innebar aldrig/sällan. Forskarna 
kunde även se ett samband mellan föräldrarnas socioekonomiska status och deras 
förhållande till prestation. Detta bedömdes genom ett index baserat på årsinkomst, 
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utbildningsnivå och yrkesstatus. Resultatet påvisade att den största majoritet föräldrar 
pratar dagligen om skolan. Vissa pratade om skolan några gånger i veckan medans 
andra mer sällan än så. Svaren kring hur mycket tid barnen lägger på läxor varje vecka 
varierade men genomsnittet låg på ett par timmar varje vecka. Drygt en fjärdedel av 
föräldrarna uppgav att de gav sitt fulla stöd vid läxläsningens alla timmar medan vissa 
grupper hjälpte till vid få tillfällen och andra aldrig. Endast en elftedel av föräldrarna 
antog att deras barn skulle få en forskningsutbildning samtidigt som över hälften 
förväntade sig en universitetsexamen. En liten del, endast 1,7% antog dock att deras 
barn inte skulle avsluta sina gymnasiestudier.  
 
Statistiska centralbyrån studerar samband mellan studieresultat och boendesegregation. 
De studerar förekomsten av hur vanligt det är att elever i årskurs 9 inte har behörighet 
till gymnasiet. Resultat visar att sammansättningen av barn från svensk och utländsk 
bakgrund påverkar betygen. De elever som går i skolor med höga andelar 
akademikerbarn och låga andelar barn från familjer med ekonomiska svårigheter når 
bättre studieresultat än de elever som går i invandrartäta skolor. Oavsett vilken typ av 
skola man går i gäller resultatet (Statistiska centralbyrån 2007).  
 
Petra Svensson (2014) har gjort en studie om hur elever med utländsk bakgrund 
uppfattar sin möjlighet att lära matematik. Studien är gjord på en skola med många 
andraspråkselever. Sju elever med utländsk bakgrund valdes ut för intervju för att själva 
berätta om deras upplevelser.  
 
Resultatet visar att det finns olika faktorer som påverkar andraspråkselevers förmåga att 
lära matematik. Elevers inställning till matematiken är en av faktorerna och spelar en 
betydande roll för hur eleven sedan tar till sig matematik. Men även språk är en 
bidragande faktor. Elever från ej svensktalande hem har inte det matematiska vokabulär 
som elever från svensktalande hem har. I Svenssons (2014) studie fick hon fram några 
viktiga inställningar elever med utländsk bakgrund har som spelar roll för dessa elevers 
förmåga att lära matematik. Elevernas förgrund påverkar hur de ser på sin framtid och 
sina förutsättningar för matematikinlärning. 
 
Det som framkom i resultatet var att matematiken är ett ämne som uppfattas som 
viktigt. Inte bara av eleven utan även av föräldrar och lärare. Matematik är ett viktigt 
ämne även i hemlandet. Det andra som kom fram var att matematik är ett svårt ämne. 
Precis som i föregående påstående stödde även familj och övriga i omgivningen den 
teorin. Att matematik är ett svårt ämne leder till att elever behöver kämpa med ämnet i 
skolan för att lyckas. Lyckas i matematik var av innebörden att klara godkänt och att ha 
godkänt var viktigt för att komma in på gymnasiet inte för att ha matematiska kunskaper 
enligt intervjun. Det sista som framkom i intervjun var att matematiken i skolan behöver 
fler resurser. Resurser som fler lärare och mindre grupper (Svensson 2014).  
 
Elever som har en annan etisk bakgrund än svensk har ofta att ett annat hemspråk,  
något som kan ställa till vid lärande av matematik i det traditionella klassrummet. De 
elever som har svenska som andraspråk har inte det svenska språket som grund och kan 
därför inte tillgodogöra sig matematikuppgifter på svenska på samma sätt som de elever 
som har svenska som hemspråk. Detta problem kan förbigås genom att ge 
andraspråkselever matematikundervisning på deras hemspråk. Vanligtvis ges dock 
matematikundervisning för elever i vanliga klasser på enbart svenska (Norén 2010). 
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Norén (2010) har undersökt hur tvåspråkiga klassrum påverkar andraspråks elevers 
förmåga att lära matematik. Eleverna har fått vara i ett klassrum där deras hemspråk 
talas , något de inte är vana vid i matematikundervisningen. Eleverna får vanligtvis 
undervisning i matematik på enbart svenska trots att de har ett annat hemspråk. Vissa 
elever i studien är födda i Sverige men de tillhör ändå en annan etnisk minoritetsgrupp 
då deras bakgrund är en annan än etniskt svensk. Eleverna som var med i studien var 
alla tvåspråkiga.  
 
Noréns (2010) studie belyser hur undervisningen bedrivs spelar roll för elevers förmåga 
att lära matematik. Det finns ett samband mellan hur kunskapen lärs ut kontra hur elever 
sedan använder matematik. Hur relationen till matematik är i klassrummet spelar roll för 
elevers identitet. De klassrum som är kommunikativa och reformorienterade ger 
engagerade elever som får en fortsatt vilja att lära matematik. Alla elever i studien var 
engagerade även i det enspråkiga klassrummet och var med och förhandlade om 
utrymmet. I det tvåspråkiga klassrummet kunde eleverna känna en känsla av 
samhörighet och trygghet som inte fanns i det enspråkiga. De var i en tillåtande och 
accepterande miljö. Eleverna tyckte att de lärde sig mer i det tvåspråkiga klassrummet 
än i det enspråkiga (Norén 2010). Likt Norén (2010) har även Svensson (2003) 
undersökt sambandet mellan elevers matematikinlärning och språk bland annat hos 
andraspråkselever. Hennes undersökning utgick ifrån tester där man kontrollerade 
matematiska förmågor i form av olika svårighetsgrader. Till en början enkel addition 
och avslutningsvis operationer i flera led. Även svenska förmågor testades i form av 
stavning, ordförståelse och läsförståelse. I studien ingick 463 elever. Resultatet av 
studien visade att andraspråkselever har svårare att klara av textuppgifter trots att dessa 
uppgifter kunde vara utformade utifrån andraspråkselevers vardag. Studien visar att 
detta beror på att texten förbryllar eleverna och gör att texten hamnar i fokus istället för 
det matematiska talet som finns i uppgiften. Hade textuppgiften däremot varit en 
renodlat matematiskt tal med enbart siffror hade de flesta klarat de.  
 
En annan aspekt som spelar roll för elevers matematikinlärning under rubriken 
hemförhållanden är genus. Detta eftersom elevens genus har betydelse för hur eleven 
behandlas i hemmet. En nämnd källa som behandlar genus är den redan nämnda studien 
av Reuterberg och Svensson (2000) som undersöker vilka orsaker och konsekvenser 
sociala skillnader och könsskillnader har i matematiken. Studien har som sagt 
genomförts på 8805 slumpmässiga elever som påbörjade grundskolan år 1989. Data 
från eleverna har kontinuerligt samlats in från årskurs 3 till årskurs 9. 
 
Resultatet av studien (Reuterberg och Svensson, 2000) ur en genusaspekt visade att 
skillnaderna i årskurs 6 var små. Alla skillnader var dock till pojkarnas fördel. Den 
största skillnaden fanns när eleverna skulle uppskatta sina matematikkunskaper då 
pojkarna uppskattade sig kunna mer. Sambandet mellan faktorerna var att könet enbart 
spelar roll  när eleverna skulle uppskatta sin egen förmåga, något som gör att könens 
förgrund skiljer sig. Begåvningen spelade roll för elevernas självbild och resultat. Det 
fanns som sagt inga stora skillnader hos könen utan enbart att pojkarna uppskattade sin 
förmåga högre. Studien visar alltså att pojkarna tror sig kunna mer matematik än vad de 
egentligen kan. De har ett väldigt starkt självförtroende när det kommer till matematik 
medan flickorna har sämre självförtroende än pojkarna i matematik i relation till deras 
prestation. Även Boaler (2011) menar i sin studie att det inte längre finns några stora 
skillnader mellan flickor och pojkars matematikkunskaper. Studien grundar sig på flera 
års observationer i det matematiska klassrummet. Forskningsresultaten ger råd till hur 
lärare kan hjälpa elever att utveckla sin matematiska förmåga. Hon menar att det förr 
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fanns stora skillnader till pojkarnas fördel men idag har dessa skillnader jämnats ut och 
de båda könen tenderar att leverera liknade kunskaper i grundskolan. Hon säger trots 
detta att klassrummen är mer till pojkarnas fördel eftersom pojkarna får mer 
fördjupande frågor av lärarna något som leder till att de får ett större intresse för 
matematik. Detta i sin tur följer med pojkarna under fortsatt skolgång och leder till att 
pojkar dominerar matematiska utbildningar och yrken (Boaler 2011).  
  
Förhållandet mellan faktorerna i årskurs 9 ser liknande ut. Könet spelar enbart roll för 
prestation genom elevernas självuppfattning och självbild. Begåvningen är den faktor 
som har störst betydelse på elevernas matematikresultat. Avgångsbetyget i årskurs 9 ser 
dock annorlunda ut till flickornas fördel. Flickorna har fått ett högre avgångsbetyg än 
pojkarna. Könet är en direkt effekt till högre avgångsbetyg. Faktorn minskar dock något 
eftersom flickorna har en lägre självbild. Elevernas begåvning spelar såklart roll även 
här. Det har dock visat sig att elever med lägre begåvning får lite högre betyg än de 
elever med högre begåvning som utfört samma prestation. Indirekta effekter visar trots 
det en fördel för de högt begåvade eleverna. Slutligen ska sägas att flickorna vanligtvis 
får ett högre avgångsbetyg än pojkarna i årskurs 9 även att inga skillnader finns vad 
gällande prestationer eller begåvning (Reuterberg och Svensson 2000).  
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6  Diskussion 
 
Forskningsfrågan i denna studie behandlar, hur sociala skillnader påverkar elevers 
förmåga att lära matematik. Svaret på denna fråga är inte enkelt och det finns inte något 
tydligt svar i de forskningsartiklar som djupgranskats i denna systematiska 
litteraturöversikt. Men att aspekter av sociala skillnader spelar roll för elevers förgrund 
och förmåga att lära matematik är dock en tydlig slutsats som kan göras utifrån 
resultatet. I resultatet kunde vi se att de olika sociala skillnader som granskades utifrån 
tidigare forskning hängde samman. Resultatet anser vi är förståeligt, utifrån ett 
sociopolitiskt perspektiv, eftersom samma aspekter av sociala skillnader som finns ute i 
samhället även förflyttas in i klassrummet.   
 
De olika aspekter av sociala skillnader som till en början granskades var geografiska 
bostadsområden, ekonomiska aspekter, hemförhållanden, etnicitet och genus. Samtliga 
aspekter visade sig hänga samman. Sambandet ter sig hänga samman på följande vis. I 
vilket geografiskt område man bor grundar sig på vilken ekonomi man har. Vilket i sin 
tur styrs av vilken utbildning och arbete man har. Utbildningsnivån hos föräldrar visar 
sig i elevers hemförhållanden i form av stöd och stöttning från hemmet. Vilken kulturell 
och språklig bakgrund man har kan även visa sig i vilka hemförhållanden en elev har då 
språk och värderingar är en skillnad mellan elever. Här glider vi in på genus då 
förväntningar på sina barn kan skilja sig mellan de sociala aspekterna. Beroende på den 
sociala status man har skiljer sig vad man anser att en flicka och en pojke bör kunna.  
 
6.1  Resultat diskussion  
 
Syftet med vår studie var att undersöka sociala skillnaders betydelse för 
matematikinlärningen och frågan vi ställde oss var om dessa sociala skillnader påverkar 
elevers förutsättningar att lära matematik. Resultat från de studier som har gjorts inom 
socioekonomiska aspekter och hemförhållanden, utifrån ett sociopolitiskt perspektiv, 
påvisar att de bägge som sociala skillnader har påverkan av elevers förutsättningar att 
lära matematik. Hemförhållande och hemmiljö har en stor betydelse för 
matematikinlärningen hos elever och elever från goda hemförhållanden visar bättre 
studieresultat. 
 
Redan i början av vår läsning inför detta arbete framkom det att det finns en 
boendesegration i dagens Sverige. Barn ur samma sociala klass bor i samma 
bostadsområden. Det gör att vissa bostadsområden är utsatta då det bor människor som 
är segregerade från samhället i dessa områden. Oberoende av om man är svenskfödd 
eller utländsk tenderar de elever som bor i områden där majoriteten har 
utländskbakgrund att prestera sämre i skolan, en så kallad granneffekt (Statistiska 
Centralbyrån 2007).  
 
Resultat kring hur elevers förmåga att lära matematik i dessa områden blev något 
komplicerad att svara på då få studier kunde hittas som granskade detta fenomen i just 
Sverige. Därför drar vi, utifrån Statistiska Centralbyrån (2007), slutsatser om elevers 
förmåga att lära matematik i utsatta bostadsområden genom att generalisera hur 
elevernas betyg ser ut överlag. Det går då utifrån resultatet av denna systematiska 
litteraturstudie att dra slutsatsen av att det finns ett tydligt samband mellan 
bostadsområden och skolresultat. Det finns även ett samband för fortsatta studier och 
bostadsområden. Genom att bo i ett utsatt bostadsområde ökar risken att inte studera 
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vidare efter den obligatoriska grundskolan. Utifrån ett sociopolitiskt perspektiv kan vi 
dra slutsatsen av att geografiska bostadsområden påverkar elevers förgrund för hur de 
lär matematik. Det är intressant att se hur en elevs bostadssituation kan påverka hens 
intresse och motivation för att lära matematik. Boendesituation är något som avspeglar 
en familjs ekonomi vilket för oss in på nästa stycke.  
 
Dålig ekonomi inom familjen kopplas ihop med elevers uppskattning av sin egen 
förmåga, deras förgrund. De uppskattar sin förmåga att lära och använda matematik som 
väldigt svag. Konsekvenserna av detta tänkandet gör att elever från dålig ekonomisk 
bakgrund får sämre resultat. Den ekonomiska skillnadens betydelse mellan elever blir 
större och större ju högre upp i årskurserna eleverna kommer. En av studierna i denna 
systematiska litteraturstudie visar hur elever från hem med god ekonomisk status börjar 
förskoleklass med väl utvecklade matematiska kunskaper. Detta kan tyda på att 
föräldrar stödjer barnen i sin matematikinlärning. Har man en god och stabil ekonomi 
kan man lägga ner mer tid på sina barns skolgång. Har man däremot en dålig och ostabil 
ekonomi läggs mer fokus på grundläggande behov och stöttning av skolarbete 
prioriteras bort. Slutsatsen blir att ekonomiska skillnader mellan elever har betydelse för 
deras skolresultat och matematikinlärning dock är det svårt att fastställa i vilken 
utsträckning ekonomiska skillnader verkligen har för ämnet matematik.  
 
Föregående stycke hänger samman med studier (ex. DeFlorio och Beliakoff, 2015 och 
Carmichel och MacDonald, 2014) som visar att hemförhållande och engagemang från 
föräldrar har en stor betydelse för elevers matematikinlärning. Resultatet visar att elever 
till föräldrar med en bra socioekonomisk status och en god hemmiljö påvisar bättre 
resultat i matematik än elever från sämre hemförhållanden. Dessa skillnader märks 
redan från början då eleverna börjar i förskolan. De elever från goda och bättre 
ekonomiskt ställda hemförhållanden får en bra start i matematik redan vid 2 års ålder 
vilket följer med dem genom hela grundskolan. Även hur mycket stöd eleverna får vid 
läxläsning beror på deras hemförhållanden. De föräldrar som har en positiv syn på 
läxläsning, har ett lagom engagemang och ser elevens verkliga förutsättning skapar den 
bästa och mest rimliga situation för att deras barn ska lyckas bra med sin inlärning av 
matematik och öka sina skolpresentationer. En slutsats vi kan dra är att förgrunden blir 
då att elever från hem med god ekonomisk status och bra hemmiljö ser sig själva ha 
bättre förutsättningar att lära matematik.   
 
Vilken etnisk bakgrund en elev har kan ha betydelse för dess förmåga att lära 
matematik. Studier påvisar att elevers hemspråk är av största vikt för 
matematikinlärningen. Det är svårare för elever med ett annat hemspråk än svenska att 
lära matematik. Detta kan bero på att det är mycket svenska och språkliga utmaningar 
även i matematiken. Hur elever uppskattar sig själva har betydelse då elevers förgrund 
är en viktig del för att motivera elever att lära matematik. Elever som har en annan etisk 
bakgrund än svensk uppskattar sin matematiska förmåga sämre än etisk svenska. De 
tycker sig inte ha samma förutsättningar att lära matematik, något som sedan skapar 
problem vid inlärning. Matematik verkar dock vara ett ämne som många elever, 
oberoende av etnisk bakgrund, värdesätter högt. 
 
Resultatet av aspekten om etnisk bakgrund har betydelse för elevers förmåga att lära 
matematik är att elevernas etniska bakgrund har betydelse. De granskade studierna 
(Norén 2010 och Svensson 2003 samt Svensson 2014) menar att elevernas etniska 
bakgrund speciellt har betydelse vad gällande elevernas uppskattning av sig själva. 
Andraspråks elever anser sig ha en annan förgrund än elever med svenska som 
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modersmål, något som i sin tur har betydelse för elevers matematikinlärning. De 
granskade studierna utgår från svensk forskning. Eftersom Sverige i allra högsta grad är 
berörda av att ha många elever med annan etnisk bakgrund än svensk är det positivt att 
forskningen utgår från skolan i Sverige. Det gör det enklare att kunna överföra resultatet 
till skolvärlden.   
 
Studien visar att genus har betydelse när eleverna ska uppskatta sin förmåga. Pojkarna 
hade en tendens att uppskatta sig högre än flickorna. Flickorna var mer blygsamma än 
pojkarna när de gällde att uppskatta sig egna matematiska förmåga. Hur eleverna 
uppskattar sig själva spelar sedan roll för dess förmåga att lära matematik. 
Självuppskattningen kopplas ihop med Skovsmoses (1994) begrepp förgrund. Eleverna 
ser sin prestation som förutbestämd utifrån sitt kön. Det finns skillnader om hur vida 
genus har betydelse forskning emellan. En granskad studie visar att flickor har bättre 
betyg och kunskaper än pojkar trots att pojkarna får bättre förutsättningar från lärare. En 
annan studie visar istället att inga spektakulära skillnader finns mellan könen. Eftersom 
en studie handlade om skolan överlag och inte enbart matematik och en enbart om 
matematik känns validiteten högre på den studie som enbart behandlade matematik. En 
studie att könen överlag låg på samma kunskapsnivå. 
 
Vår slutsats kring samtliga aspekter av sociala skillnader är att det inte går att säga en 
enskild aspekt som har störst betydelse för elevers matematikinlärning då alla aspekter 
vävs samman utifrån dess påverkan av varandra. De går därför inte utnämna en enskild 
aspekt som ledande. Frågan vi ställde oss i inledningen angående vilka faktorer från 
hemmet som har störst påverkan för elevers matematikkunskaper går dock nu att svara 
på. Svar på detta fick vi av DeFlorio och Beliakoff (2015) samt Carmichel och 
MacDonald (2014) som förklarar att matematiska aktiviteter i hemmet är viktiga för 
barens förutsättningar för matematikkunskap. Beroende på den socioekonomiska 
statusen skiljer det sig vilka aktiviteter och vilket material man använder för att lära sig 
matematik i hemmet.  
 
Utifrån vår förgrund om aspekter av sociala skillnaders betydelse verkar elevernas 
inställning vara av stor vikt. Vad de själva anser sig ha för förgrund spelar en stor roll 
för deras förmåga att lära matematik. Elever med sämre förutsättningar från hemmet 
anser sig själva ha svårare att lära matematik. Vissa elever, speciellt med annan etnisk 
bakgrund, verkar inte tycka det är någon mening att lära matematik. Ur en sociopolitisk 
synvinkel är detta förståeligt då dessa elever anser sig komma ha samma 
socioekonomiska status som sina föräldrar. Har föräldrarna en låg socioekonomisk 
status anser sig inte barnen till dessa föräldrar behöva lära matematik eftersom de har 
samma ställning i klassrummet som föräldrarna har i samhället.  
 
6.2  Metoddiskussion  
 
Trots att denna systematiska litteraturstudie har gjorts i enlighet med Eriksson, Barajas, 
Forsberg och Wengström (2013) så går det inte att komma ifrån vissa brister. Det är 
svårt att göra en fullständig sökning som täcker alla områden då det finns för många 
synonymer av sökorden. De mest centrala sökorden var mathematics i kombination med 
social differences, economic, background och parents. För en mer omfattande sökning 
hade det krävts större variation på sökord och olika sammansättningar, något som 
begränsades på grund av tidsbrist och den mänskliga faktorn. Med facit i hand var 
litteratursökningen en mer krävande process än vad det först verkade samt var 
kvantiteten av litteratur mindre än vad vi trodde. För att komplettera sökningens brister 
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och finna svar på studiens frågeställning gjordes även manuella sökningar. Vid dessa 
sökningar hittades bra litteratur som stämde in på ämnet. På grund av bredden av det 
valda området sociala skillnader fanns det ibland avsaknaden av litteratur som 
behandlade samma aspekt. Något som kan vara problematiskt då vi bara får en version 
om sanningen. Ett flertal studier inom samma aspekt hade varit att föredra för att få en 
mer sann bild av elevers matematikinlärning kontra aspekten.  
 
För att undvika vissa brister och variabler kunde man istället för att behandla ett så brett 
område som är behandlat i denna studien, fokuserat på en enskild social skillnad i 
relation till elevers förutsättningar att lära matematik. Det hade gjort att antalet variabler 
minskat och det hade fokuserats djupare på en aspekt. Då hade sökarbetet underlättats 
och det hade kunnat undvikas brister i sökningarna. Sökningarna hade blivit mer 
fullständiga då det finns för många sökord att ta hänsyn till i dagsläget, vilket ger för 
många träffar.   
 
6.3  Avslutande reflektion 
 
Utifrån resultatet kan vi dra tydliga slutsatser av sambandet mellan de granskade sociala 
skillnaderna. Under arbetets gång har vi förstått att det inte går att göra någon större 
uppdelning då sambandet är för stort. Vi märkte att de sociala skillnaderna finns där 
men bygger på varandra och genomsyrar en elevs liv på många plan.  
 
Det är med väldigt stor ödmjukhet som vi ser på vårt framtida yrke. Yrket innefattar 
daglig kontakt och möten med olika slags människor. Alla dessa människor, främst i 
form av elever och föräldrar, ska bemötas med kunskap och respekt. Därför krävs det 
stor kunskap från vår sida om de olikheter som människor lever i och hur de ska 
bemötas. Vi anser att den fråga vi har ställt oss i vår systematiska litteraturstudie är av 
största vikt när man ser till just dessa olikheter. Matematik är inte bara ett ämne utan 
även ett område som genomsyrar en stor del av ämnena i skolan. Därför anser vi att 
genom att få svar på vår frågeställning är av allra största vikt för att kunna möta våra 
framtida elever på ett korrekt sätt. När vi nu ser hur sociala skillnader i elevers liv 
påverkar matematikinlärningen blir det tydligt hur stor hänsyn vi som lärare måste ta till 
detta och ändra synen på hur vi ser på vissa saker i skolan. Kan vi ge samma läxa i 
matematik till en elev vars vårdnadshavare inte behärskar det svenska språket som vi 
kan till en elev vars vårdnadshavare har goda språkkunskaper och hög utbildning? För 
att lösa detta skulle man som lärare kunna göra bedömningar i varje enskilt fall. Men 
det är kanske inte alltid så lätt. Detta för oss in på tankar kring vad Carmichael och 
MacDonald (2014) skriv angående läxornas betydelse i matematik. Resultatet påvisade 
att läxor har till största del negativ effekt, tär på familjen och ger en skev fördelning av 
kunskaper bland eleverna. Vissa elever får verkligen bra hjälp hemma medans andra 
inte får det, vilket ökar klyftorna i klassen och gör att eleverna hamnar i olika 
kunskapsfack. Vi anser att läxor inom matematiken bör minimeras då skillnaderna 
mellan de förkunskaper och påbyggnadskunskaper eleverna tar med sig in i 
klassrummet blir för stora. Hellre en timmes mer schemalagd lektionstid i veckan så alla 
elever får samma möjligheter och förutsättningar att lära matematik. 
 
Det får inte läggas för mycket fokus på den sociala situationen eleverna och elevernas 
föräldrar lever i eftersom vi anser att det kan leda till att lärare börjar dela upp eleverna i 
fack om vilka som kommer lyckas med matematiken och vilka som kommer lyckas 
mindre bra. Kunskapen om elevers socioekonomiska bakgrund och hemförhållanden är 
enbart till för att förbättra elevernas förutsättningar för matematiskt lärande.  
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Att många av de utvalda sociala skillnaderna går ihop med varandra är något som är 
enkelt att förstå genom att konkret titta på olika människors livssituation. Skillnaderna 
och den sociala problematiken bygger på varandra. Det är därför förståeligt att det inte 
går att dela upp aspekterna i tydliga områden, aspekterna har helt enkelt för mycket 
påverkan av varandra. 
 
6.4  Vidare forskning 
   
Vi anser att denna systematiska litteraturstudien har relevans för skolans verksamhet, då 
det ligger stor vikt i att eleverna bör mötas på rätt sätt. Litteraturen som hittats har dock 
inte varit heltäckande i området. Många studier angående sociala skillnader har gjorts i 
andra länder vilket kan vara problematiskt att jämföra med Sverige eftersom de andra 
länderna kan ha ett annan skolsystem och andra förutsättningar för lärande. För att väga 
upp detta hade det varit bra att mer forskning kring området även görs i Sverige. En stor 
del av den svenska forskning som nu finns behandlar skolan överlag och inte enbart 
matematik, vilket är problematiskt när man söker svar kring sociala skillnaders 
betydelse vid matematikinlärning. Vidare forskning behöver även göras på hur lärare 
ska bemöta elever med olika förutsättningar för att få en så likvärdig utbildning som 
möjligt.  
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7  Populärvetenskaplig sammanfattning  
 
Sammanfattningsvis visar resultatet att det finns många aspekter som påverkar elevers 
förmåga att lära matematik. En stor bidragande faktor till hur eleverna presterar 
matematiskt har att göra med vilken samhällsklass föräldrarna tillhör. Elever från höga 
sociala grupper tenderar att prestera bättre rent matematiskt än elever från lägre sociala 
grupper. Elever från höga sociala grupper skattade även sin förmåga bättre än elever 
från lägre sociala grupper.  
 
Elevernas kön tenderar inte ha någon större betydelse just för deras matematiska 
prestation. Däremot uppskattar sig pojkarna kunna mer än flickorna och dominerar ofta 
under lektionstillfällena. Dock får flickorna generellt ett högre avgångsbetyg i 
matematik i årskurs 9. Det syntes dock inga stora skillnader mellan könen utan 
matematik prestationerna berodde till största del på elevernas begåvning.   
 
Föräldrarnas ekonomi och samhällsklass har betydelse för i vilka bostadsområden 
eleverna bor. Vissa bostadsområden präglas av människor från lägre sociala grupper och 
i dessa områden tenderar elevers matematikprestationer var lägre än i bostadsområden 
som bebos av människor från högre sociala grupper.  
 
Vilken samhällsklass eleverna tillhör har betydelse för vilka matematiska förkunskaper 
de bär med sig från hemmet. Elever med hög socioekonomisk status får mer matematisk 
stimulans i hemmet än elever låg socioekonomisk status. Elever från lägre sociala 
grupper får vanligtvis sin grundläggande matematiska stimulans från att titta på TV 
medan elever från högre sociala grupper lär sig matematik från spel, böcker och andra 
källor som behandlar matematik på olika sätt.  
 
Hur mycket stöd eleverna får från hemmet är också en bidragande faktor till elevers 
matematikprestationer. Studier visar att läxhjälp har en negativ effekt och har 
föräldrarna för stort engagemang vad gällande elevernas prestationer kan det bli 
skadligt. För att nå positiva effekter ska stöd och förväntningar från hemmet läggas på 
en lagom nivå med rimliga förväntningar på barnet.  
 
Matematik prestationer kan också ha att göra med etnicitet. Många andraspråkselever 
uppfattar matematiken som svår vilket gör att de får en negativ inställning till 
matematik, något som försvårar lärandet. Språkliga brister har också en negativ effekt 
för andraspråkselevers matematikkunskaper då de inte har samma förförståelse för 
matematiska begrepp.  
 



  
 

I 

Referenser 
 
Andersson, A. (2011). Engagement in Education: Identity Narratives and Agency in the 
Contexts of Mathematics Education. Published doctoral thesis. Aalborg: Aalborg 
University, Uniprint. 
 
Boaler, J. (2011). Elefanten i klassrummet: att hjälpa elever till ett lustfyllt lärande i 
matematik. 1. uppl. Stockholm: Liber 
 
Carmichael, C, & MacDonald, A 2016, 'Parental Influences on Primary School 
Children's Mathematics Achievement: Insights from the Longitudinal Study of 
Australian Children', Education 3-13, 44, 2, pp. 197-211, ERIC, EBSCOhost, viewed 1 
December 2016. 
 
DeFlorio, L, & Beliakoff, A 2015, 'Socioeconomic Status and Preschoolers' 
Mathematical Knowledge: The Contribution of Home Activities and Parent Beliefs', 
Early Education And Development, 26, 3, pp. 319-341, ERIC, EBSCOhost, viewed 30 
November 2016. 
 
Eriksson Barajas, K, Forsberg, C & Wengström, Y (2013). Systematiska litteraturstudier 
i utbildningsvetenskap: vägledning vid examensarbeten och vetenskapliga artiklar. 1. 
utg. Stockholm: Natur & Kultur 
 
Fernqvist, S. (2013). En erfarenhet rikare? [Elektronisk resurs] : en kvalitativ studie av 
barns strategier och barnfattigdomens villkor i välfärdsstaten. Diss. (sammanfattning) 
Uppsala : Uppsala universitet, 2013 
 
Hansson, Å. (2011). Ansvar för matematiklärande [Elektronisk resurs] : effekter av 
undervisningsansvar i det flerspråkiga klassrummet. Diss. Göteborg : Göteborgs 
universitet, 2011 
 
Högdin, S. (2007). Utbildning på (o)lika villkor: om kön och etnisk bakgrund i 
grundskolan. Diss. (sammanfattning) Stockholm : Stockholms universitet, 2007 
 
Lahti Edmark, H. (2003). Fängslande bilder, fängslande verklighet: om utsatta 
bostadsområden och interventioner. Licentiatavhandling Lund : Univ., 2003 
 
Leo, U. (2004). Läxor är och förblir skolarbete. Malmö högskola, 2004 
 
Lundgren, U.P, Säljö, R & Liberg, C (red.) (2014). Lärande, skola, bildning: [grundbok 
för lärare]. 3., [rev. och uppdaterade] utg. Stockholm: Natur & kultur 
 
Molina, I. (2005). Stadens rasifiering: etnisk boendesegregation i folkhemmet = 
[Racialization of the city] : [ethnic residential segregation in the Swedish Folkhem]. 
Diss. Uppsala : Univ. 
 
Nonoyama-Tarumi, Y, Hughes, K, & Willms, J 2015, 'The Role of Family Background 
and School Resources on Elementary School Students' Mathematics Achievement', 
Prospects: Quarterly Review Of Comparative Education, 45, 3, pp. 305-324, ERIC, 
EBSCOhost, viewed 18 November 2016. 
 



  
 

II 

Norén, E. (2010). Flerspråkiga matematikklassrum [Elektronisk resurs] : diskurser i 
grundskolans matematikundervisning. Diss. (sammanfattning) Stockholm : Stockholms 
universitet, 2010 
 
Pezdek, K., Berry, T., & Renno, P. A. (2002). Children's mathematics achievement: The 
role of parents' perceptions and their involvement in homework Retrieved from 
http://proxy.lnu.se/login?url=http://search.proquest.com.proxy.lnu.se/docview/62205799
?accountid=14827 

Reuterberg, S-E., & Svensson, A. (2000). Köns- och socialgruppsskillnader i matematik 
- orsaker och konsekvenser . (IPD-rapport nr 2000:20). Mölndal: Göteborgs universitet, 
Institutionen för pedagogik och didaktik. 
 
Rädda barnen, 2016. Vad är barnfattigdom https://www.raddabarnen.se/vad-vi-
gor/barnfattigdom/vad-ar-barnfattigdom/ (Hämtad 28/11-16) 
 
Skog, K. (2014). Power, positionings and mathematics . discursive practices in 
mathematics teacher education. (Doctoral dissertation) Stockholm: Stockholm 
University. 

Skovsmose, O. (1994). Towards a philosophy of critical mathematics education. Diss. 
Aalborg : Univ., 1995 
 
Skovsmose, O. (2005). Travelling through education: uncertainty, mathematics, 
responsibility. Rotterdam: Sense Publishers 
 
Skovsmose, O. (2009). In doubt: about language, mathematics, knowledge and life-
worlds. Rotterdam: Sense Publishers 
 
Skolinspektionen (2011) Olika elever – samma undervisning, Skolinspektionens 
erfarenheter och resultat från tillsyn och kvalitetsgranskning 2010. 
 
Likvärdig utbildning i svensk grundskola?: en kvantitativ analys av likvärdighet över 
tid. (2012). Stockholm: Skolverket 
 
Barn, boendesegregation och skolresultat. (2007). Stockholm: Statistiska centralbyrån 
(SCB) 
 
Sundqvist, C. (2015). Vem blir matematiker?. Luleå: Luleå tekniska universitet 
 
Svensson, G. (2003). Språk och matematik. Grammatik i fokus : Festskrift till Christer 
Platzack 18 november 2003. Vol. 1. s. 193-201 
 

Svensson, P. (2014). Elever med utländsk bakgrund berättar: möjligheter att lära 
matematik. Licentiatavhandling Malmö : Malmö högskola, 2014 
 

Sverige (2013). Skollagen (2010:800): med Lagen om införande av skollagen 
(2010:801). 3., [rev.] uppl. Stockholm: Norstedts juridik 

 
Thiel, O 2012, 'Socio-Economic Diversity and Mathematical Competences', European 



  
 

III 

Early Childhood Education Research Journal, 20, 1, pp. 61-81, ERIC, EBSCOhost, 
viewed 5 December 2016. 

 
Valero, P. (2002). The myth of the active learner: From cognitive to socio-political 
interpretations of students in mathematics classrooms. In P. Valero & O. Skovsmose 
(Eds.), Proceedings of the 3 International MES Conference (pp. 1-13). Copenhagen: 
Centre for Research in Learning Mathematics. 
 
Wernersson, I. (1991). Könsskillnader i gymnasieskolan: en kunskapsöversikt. 
Stockholm: Skolöverstyr. 

 
Wernersson, I. (2010). Könsskillnader i skolprestationer - idéer om orsaker?. 
Stockholm: Fritze 
 

Widding, G. (2013). "Det ska funka": om genus betydelse i relationen hem och skola. 
Diss. (sammanfattning) Umeå : Umeå universitet, 2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

IV 

 
8  Bilagor 
 

Referens  Område Förgrund/Fokus Resultat 
Boaler, Jo (2011). 
Elefanten i klassrummet: 
att hjälpa elever till ett 
lustfyllt lärande i 
matematik. 1. uppl. 
Stockholm: Liber 

Genus Lärares förhållningssätt till 
elevers kön 

Flickor och pojkar 
behandlas olika i 
matematikklassrummet – 
till pojkars fördel  

Carmichael, C, & 
MacDonald, A 2016, 
'Parental Influences on 
Primary School Children's 
Mathematics Achievement: 
Insights from the 
Longitudinal Study of 
Australian Children', 
Education 3-13, 44, 2, pp. 
197-211, ERIC, 
EBSCOhost, viewed 1 
December 2016. 

Hemförhållande  Föräldrars inflytande på 
elevers prestationer i 
matematik 

Läxhjälp – negativ effekt 
Bra hemförhållande – 
positiv effekt 

DeFlorio, L, & Beliakoff, 
A 2015, 'Socioeconomic 
Status and Preschoolers' 
Mathematical Knowledge: 
The Contribution of Home 
Activities and Parent 
Beliefs', Early Education 
And Development, 26, 3, 
pp. 319-341, ERIC, 
EBSCOhost, viewed 30 
November 2016. 

Socioekonomiska 
aspekter/hemförhållande 

Inlärningsmiljöer i 
hemmet med fokus på 
familjens ekonomi 

Hög socioekonomisk 
status – bättre material för 
matematisk inlärning i 
hemmet 

Hansson, Åse (2011). 
Ansvar för 
matematiklärande 
[Elektronisk resurs] : 
effekter av 
undervisningsansvar i det 
flerspråkiga klassrummet. 
Diss. Göteborg : 
Göteborgs universitet, 
2011 

Socioekonomiska 
aspekter/ etnicitet  

Hur läraren i matematik 
bemöter elever från olika 
bakgrunder  

Lärarstödet i matematik 
saknas i svaga 
socioekonomiska grupper 

Leo, Ulf (2004). Läxor är 
och förblir skolarbete. 
Malmö högskola, 2004 

Hemförhållande Föräldrars påverkan vid 
läxläsning  

Föräldrarnas 
utbildningsnivå påverkar 
hur mycket hjälp eleven 
får 

Lundgren, Ulf P., Säljö, 
Roger & Liberg, Caroline 
(red.) (2014). Lärande, 

Socioekonomiska 
aspekter/hemförhållande 

Prestationer i skolan 
baserat på uppväxtmiljö 

En tillfredställande miljö 
med utmaningar i hemmet 
och uppmuntran till bra 



  
 

V 

skola, bildning: [grundbok 
för lärare]. 3., [rev. och 
uppdaterade] utg. 
Stockholm: Natur & kultur 

prestationer i skolan ger 
bra förutsättningar till 
lärande    

Norén, Eva (2010). 
Flerspråkiga 
matematikklassrum 
[Elektronisk resurs] : 
diskurser i grundskolans 
matematikundervisning. 
Diss. (sammanfattning) 
Stockholm : Stockholms 
universitet, 2010 

Etnicitet Språkets betydelse i 
matematikundervisningen  

Andraspråks elever gynnas 
av ett tvåspråkigt 
matematikklassrum  

Pezdek, K., Berry, T., & 
Renno, P. A. (2002). 
Children's mathematics 
achievement: The role of 
parents' perceptions and 
their involvement in 
homework 

Hemförhållanden  Föräldrars påverkan vid 
läxläsning  

Föräldrars hjälp vid 
läxläsning påverkar ytterst 
lite 

Reuterberg, S-E., & 
Svensson, A. (2000). 
Köns- och 
socialgruppsskillnader i 
matematik - orsaker och 
konsekvenser . (IPD-
rapport nr 2000:20). 
Mölndal: Göteborgs 
universitet, Institutionen 
för pedagogik och didaktik 

Socioekonomiska 
aspekter/genus 

Samhällsklassen betydelse 
för elevers 
matematikprestation  
 
Könets påverkan inom 
ämnet matematik 

De elever med låg 
socioekonomisk status har 
sämre resultat i matematik 
 
Ingen skillnad på resultat 
mellan flickor och pojkar, 
dock trodde pojkarna att 
de kunde mer 

Barn, boendesegregation 
och skolresultat. (2007). 
Stockholm: Statistiska 
centralbyrån (SCB) 

Geografiska 
bostadsområden 

Statistik på betydelsen av 
var en elev bor  

I vilket område en elev bor 
påverkar deras 
matematikinlärning och 
resultat 

Svensson, Gudrun (2003). 
Språk och matematik. 
Grammatik i fokus : 
Festskrift till Christer 
Platzack 18 november 
2003. Vol. 1. s. 193-201 

Etnicitet Språkets betydelse för 
matematikinlärning  

Andraspråks elever har 
svårt för att lösa 
textuppgifter – duktiga på 
att lösa renodlade 
matematiska tal 

Svensson, Petra (2014). 
Elever med utländsk 
bakgrund berättar: 
möjligheter att lära 
matematik. 
Licentiatavhandling 
Malmö : Malmö högskola, 
2014 

Etnicitet  Elevens inställning till 
matematik 

Andraspråkselever anser 
sig ha sämre 
förutsättningar för 
matematik 



  
 

VI 

Thiel, O 2012, 'Socio-
Economic Diversity and 
Mathematical 
Competences', European 
Early Childhood 
Education Research 
Journal, 20, 1, pp. 61-81, 
ERIC, EBSCOhost, 
viewed 5 December 2016 

Socioekonomiska aspekter Bakgrundsaspekternas 
betydelse för 
matematikinlärning  

Ju längre man har gått i 
skolan ju mer påverkar 
elevernas bakgrund hens 
resultat   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

VII 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fakulteten för teknik 
391 82 Kalmar | 351 95 Växjö 
Tel 0772-28 80 00 
teknik@lnu.se 
Lnu.se/fakulteten-for-teknik  


