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Abstrakt 
 

Den här studien är en systematisk litteraturstudie som fokuserar på lärare för årskurs F-3 

och deras relation till matematik samt de diskurser som de ingår i. Syftet med den här 

studien är att med hjälp av en diskursanalys synliggöra vilka genusrelaterade diskurser 

som kan urskiljas när det kommer till lärare och matematikundervisning och den 

litteratur som analyseras i studien. Den här studien undersöker också Laclau och 

Mouffes begrepp gruppbildning i relation till de diskurser som studien kan urskilja. 

Studien har sin grund i åtta vetenskapliga publikationer och använder ett analysverktyg 

inspirerat till största del av Laclau och Mouffes teori, men till viss del också Foucaults 

teori. Resultatet visar två olika diskurser; den manlige matematikern och den kvinnliga 

läraren. Studien visar också på att lärarutbildningen behöver ge lärarstudenter positiva 

upplevelser av matematik för att motverka de traditionella könsnormerna som kunde 

identifieras i de två olika diskurserna. 

 

 

 

Nyckelord 
Genus, diskurs, normer, lärare, gruppbildning, matematik 

  



ii 

 

ii 

ii 

-INNEHÅLLSFÖRTECKNING- 

1 Inledning _________________________________________________________ - 1 - 

2 Syfte och frågeställningar ___________________________________________ - 2 - 
2.1 Syfte _________________________________________________________ - 2 - 
2.2 Frågeställningar ________________________________________________ - 2 - 

3 Bakgrund ________________________________________________________ - 3 - 

4 Teori ____________________________________________________________ - 5 - 

4.1 Diskursanalys __________________________________________________ - 5 - 
4.2 Laclau och Mouffes teori _________________________________________ - 5 - 

4.2.1 Gruppbildning ______________________________________________ - 6 - 

4.2.2 Artikulering ________________________________________________ - 6 - 

4.2.3 Signifikant _________________________________________________ - 7 - 

4.3 Foucault ______________________________________________________ - 8 - 

5 Metod ___________________________________________________________ - 9 - 

5.1 Litteratursökning _______________________________________________ - 9 - 

5.2 Beskrivning av urvalskriterier _____________________________________ - 9 - 
5.3 Databassökningar och urval av artiklar ______________________________ - 9 - 

5.3.1 Sökning ett ________________________________________________ - 10 - 

5.3.2 Sökning två _______________________________________________ - 10 - 

5.3.3 Sökning tre ________________________________________________ - 10 - 

5.4 Kort presentation av artiklar ______________________________________ - 10 - 
5.5 Analysmodell _________________________________________________ - 11 - 

5.5.1 Analysmodellsfrågor ________________________________________ - 11 - 

5.5.2 Fråga 1 __________________________________________________ - 12 - 

5.5.3 Fråga 2 – 4 _______________________________________________ - 12 - 

5.5.4 Analysgenomförande ________________________________________ - 12 - 

6 Resultat _________________________________________________________ - 13 - 

6.1 Sanning ______________________________________________________ - 13 - 

6.2 Diskurser _____________________________________________________ - 16 - 
6.3 Moment ______________________________________________________ - 17 - 

6.3.1 Den manlige matematikern ___________________________________ - 17 - 

6.3.2 Den kvinnliga läraren _______________________________________ - 17 - 

7 Diskussion _______________________________________________________ - 19 - 
7.1 Resultatpresentation ____________________________________________ - 19 - 
7.2 Diskursernas normer och begreppet gruppbildning ____________________ - 19 - 
7.3 Lärares relation till matematik och hur det påverkar undervisningen ______ - 20 - 
7.4 Vidare forskning _______________________________________________ - 20 - 

8 Referenser_______________________________________________________ - 21 - 

9 Bilaga 1 Sökschema _______________________________________________ - 23 - 



iii 

 

iii 

iii 

 



  
 

1 
 

1 Inledning 
 

Under de obligatoriska matematikkurserna under lärarutbildningen presenterades en hel 

del alternativa undervisningsmöjligheter för ämnet matematik vilket inte direkt 

återspeglats ute i verksamheten. Under lärarutbildningens verksamhetsförlagda 

utbildning och fältstudiedagar har jag istället upplevt en matematikundervisning som till 

stor del bedrivits genom att lösa uppgifter i olika läromedel.  Ett visst antal sidor ska 

räknas och slutföras för att eleverna ska få gå vidare, något som påminner om den 

matematikundervisning jag själv var med om i grundskolan under slutet av 1980-talet. 

Även om en god ansats gjordes för att visa på den didaktiska utvecklingen som skett 

inom ämnet under lärarutbildningen så upplever jag inte att det har förankras ute i 

verksamheten. Vad är det som gör att lärare väljer att bedriva matematikundervisning 

från en lärobok när lärarutbildningen visar på fördelen med alternativa 

undervisningsmetoder? Är det lärares relation till ämnet matematik som påverkar valet 

av den undervisning de väljer att bedriva? Och vad händer om vi ser på fenomenet 

utifrån ett genusperspektiv? 
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2 Syfte och frågeställningar 

 

2.1 Syfte 

Syftet med den här studien är att synliggöra de genusrelaterade diskurser och normativa 

drag som kan urskiljas när det kommer till lärare och den matematikundervisning som 

bedrivs på lågstadiet. Det kommer att göras med hjälp av en litteraturstudie, där 

litteraturen blir empiri. 

 

2.2 Frågeställningar 

 

1. Vilka genusrelaterade diskurser kan urskiljas från den litteratur som ingår i 

studien? 

2. Vilka normativa drag definierar diskurserna som kan urskiljas från den litteratur 

som ingår i studien? 
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3 Bakgrund 

 

I det här kapitlet kommer en presentation av bakgrunden till studien samt författarens 

egna förförståelse att presenteras. En bakgrundspresentation med författarens egna 

förförståelse är av vikt för validiteten vilket Bergström och Boréus (2012) påpekar. 

 

“Om frågor om makt, förtryck, kriminalitet eller något annat samhällsvetenskapligt 

studieobjekt ställs är forskaren inte bara en utomstående iakttagare. Tvärtom är man med 

och konstruerar sitt studieobjekt och den egna förförståelsen bestämmer vilka svar som 

finns på frågan. Därför måste inte bara de använda verktygen - som någon speciell 

textanalysmetod - beaktas i validitetsbedömningen utan också forskaren själv med sin 

historiskt och socialt präglade förförståelse” (Bergström & Boréus, 2012, s. 41-42). 

 

Matematik har, ur ett rent historiskt perspektiv, varit ett kvinnoexkluderande ämne. 

Matematik har varit till och för män, då män var de som fick lov att studera, utveckla 

och arbeta med matematik (Brandell, 2008).   Under 1800-talet växer det svenska 

utbildningssystemet fram och även kvinnor och arbetarklassmän börjar få ta plats i 

studentlivet. Kvinnor fick dock inte en självklar plats i den svenska 

utbildningsreformationen då staten ansåg att kvinnans utbildning var familjens 

ekonomiska ansvar. Staten var också tydlig med att kvinnors utbildning skulle ge näring 

åt deras kvinnlighet, vilket inte matematik ansågs göra. De kvinnliga studenterna fick 

inte lov att komma in på männens område då det kunde skapa hotfulla och 

okontrollerbara kvinnor (Florin, 2017). Först 1938 fick kvinnor och män samma tillgång 

till tekniska utbildningar. Och fortfarande, i mitten av 1900-talet, var det svenska 

skolväsendets hållning att män rent biologiskt var mer intresserade av matematik än 

kvinnor (Bjurulf, 2014). 

 

Idag ser Skolverkets (2016) hållning annorlunda ut. I skolans värdegrund är Skolverket 

tydliga med att lärare aktivt ska motverka traditionella könsnormer och istället erbjuda 

eleverna en undervisning med jämställda alternativ och med ett jämställt bemötande. 

 

“Skolan ska aktivt och medvetet främja kvinnors och mäns lika rätt och möjligheter. Det 

sätt på vilket flickor och pojkar bemöts och bedöms i skolan, och de krav och förväntningar 

som ställs på dem, bidrar till att forma deras uppfattningar om vad som är kvinnligt och 

manligt. Skolan har ett ansvar för att motverka traditionella könsmönster. Den ska därför 

ge utrymme för eleverna att pröva och utveckla sin förmåga och sina intressen oberoende 

av könstillhörighet.” (Skolverket, 2016, Lgr11) 

 

Palmers (2010) avhandling visar på att lärare har en stor del i elevernas bildande av 

matematisk identitet genom lärares handlingar och ord.  

 

Det finns flera beröringspunkter mellan Butlers feministiska teorier om subjektifiering och 

denna studie om matematisk subjektivitet. En sådan är Butlers tes, att man inte är kvinna 

eller man utan gör sig till kvinna respektive man genom upprepande performativa 

handlingar och talakter (2004, s. 80).4 Genom att gå, klä sig, tala, agera på specifika sätt 

uppfattas vi som kvinnor eller män och gör oss därigenom till könsspecifika subjekt. Denna 

tes har hjälpt mig att utveckla tanken om att vi inte är matematiska utan att vi blir 
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matematiska i olika sammanhang. Vi ”blir till” som mer eller mindre matematiska 

beroende på hur vi agerar, blir bemötta och hur vi samspelar med andra. (Palmer, 2010, s. 

18) 

 

Matematisk identitet är ett begrepp som används inom matematikdidaktiska studier som 

ett försök att koppla samman individer med sin sociala kontext. Detta för att få en 

förståelse för hur inlärning ser ut. Vidare bygger begreppet på att jaget, hur varje person 

uppfattar sig själv, också är beroende av individens olika förutsättningar (Stentoft & 

Valero, 2009) Kön är en byggsten i det identitetsskapandet och blir den enda 

byggstenen som den här studien kommer att beröra. 
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4 Teori 

 

Det här kapitlet kommer att innehålla en redovisning av den teoretiska utgångspunkten, 

de teoretiska begrepp och de teoretiker som ligger till grund för studien.  

 

4.1 Diskursanalys 

En diskursanalys kan vara bara en metod eller bara en teoretisk grund eller fungera både 

som metod och teori (Winther Jørgensen & Phillips, 2000). Den här studien kommer att 

använda sig av diskursanalys både som metod och teori.  

 

Diskursanalysbegreppet spretar en del men enkelt kan det förklaras med att en diskurs 

är ett sätt att tala om och förstå världen (Winther Jørgensen & Phillips, 2000). 

Diskursanalys bygger, enligt Winther Jørgensen och Phillips, på strukturalistisk och 

poststrukturalistisk språkfilosofi och vi kan sägas använda oss av diskurser för att ordna 

vår tillvaro och kategorisera vår omvärld. Det innebär att språket har makt över vår 

tillvaro och vår omvärld. Bolander och Fejes (2009) menar att en diskursanalytisk studie 

kan synliggöra den makt språket har på skapandet av vår världsbild och bilden av vår 

omvärld. Bolander och Fejes frågar sig om språket verkligen kan ha en sådan makt på 

olika förgivettaganden om vår världsbild. Deras fråga följs av ett exempel som visar på 

språkets makt. 

 

“Här kan vi se hur språket skapar en bild av vad en lärarstuderande är. Att säga att viss 

litteratur är för svår kan i och för sig ha goda grunder. Men det är viktigt att vara 

medveten om att sådana uttalanden i detta sammanhang bidrar till att skapa en bild av 

lärarstudenter som en person som inte klarar allt för komplicerad litteratur. Med andra ord 

har språket här skapat och positionerat lärarstudenten som en mindre avancerad student” 

(Bolander & Fejes, 2009, s. 91).  

 

Hur själva analysen i en diskursanalys är utformad är inte något som är förutbestämt 

utan skiftar mellan analyser. Vissa analyser fokuserar exempelvis på hur ord används 

eller vilka ord som används och är då av mer lingvistisk karaktär. Andra analyser är mer 

samhällsvetenskapliga i sin karaktär. Eftersom den här studien har en mer 

samhällsvetenskaplig karaktär har Ernesto Laclau och Chantal Mouffes teori använts  

som huvudteori. Foucault har fått inspirera med sitt sanningsbegrepp.  

 

4.2 Laclau och Mouffes teori 

Enligt Laclau och Mouffes teori är alla sociala interaktioner olika diskurser. Analytiskt 

fokus vid användandet av just Laclau och Mouffes teori är ett intresse för de normativa 

diskurserna (Winther Jørgensen & Phillips, 2000). Bolander & Fejes (2009) anser att 

Laclau och Mouffes diskursteori ska användas vid intresse för hur politiska processer 

utvecklas, då de studerar kampen mellan stora diskurser och hur de diskurserna når en 

hegemonisk position.   
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“Mellan “objektivitet” och “det politiska” finns begreppet hegemoni. Liksom det objektiva 

återigen kan bli politiskt, kan uppenbara konflikter i det historiska förloppet försvinna och 

avlösas av objektivitet, där det råder samförstånd om en enda, naturlig, synvinkel” 

(Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s. 44).  

 

Laclau och Mouffe menar att varje diskurs antingen är objektiv eller politisk. De 

objektiva diskurserna är de diskurser som är fixerade och fasta medan de politiska 

diskurserna är de diskurser som inte är fixerade utan vilka det fortfarande strids om. 

Alla diskurser har varit eller är politiska då de objektiva diskurserna är tidigare politiska 

diskurser. Objektiva diskurser kan bli politiska igen (Winther Jørgensen & Phillips, 

2000). 

 

4.2.1 Gruppbildning 

Laclau och Mouffes teori vilar på den marxistiska tanken om klassamhället. Laclau och 

Mouffe avfärdar dock den marxistiska tanken om att de grupper och klasser som 

samhället är indelade i ska vara skapade av ekonomiska och materiella faktorer. Istället 

anser de att det är diskurser som skapar de nuvarande grupperna och klasserna. 

Identiteter, kollektiva och individuella, skapas genom gruppbildning. Gruppbildning ses 

av Laclau och Mouffe som en inskränkning av människors möjligheter i livet, då 

gruppbildningen är det som styr vilka identiteter som är betydelsefulla och vilka som 

inte är det. Gruppbildning är normskapande, det är dock inte gruppen som bestämmer 

vilken sorts identitet som är normativ utan det görs genom diskurser. Grupper finns 

heller inte bara utan någon behöver berätta för gruppen att den ska finnas till. Så fort 

som gruppen börjar finnas till följer en världsbild med, per automatik, och 

gruppbildning är därför en del av den hegemoniska positionerande kampen (Winther 

Jørgensen & Phillips, 2000). 

 

En hegemonisk position är en position där diskursen är objektiv och fixerad, under en 

viss tid. Hegemonisk position kan sammanfattas som en betydelsebildningsprocess, 

eller världsbild, som sedan kan bli, eller redan vara, ett sätt att hålla kvar maktstrukturer 

och göra dem till så självklara att de inte ens ifrågasätts. Det gör att vissa handlingar blir 

helt naturliga medan andra blir helt otänkbara. Betydelsebildningsprocesserna kan 

synliggöras genom en samhällelig analys av en diskurs om diskursen likställs med ett 

system med olika knutpunkter. De här olika knutpunkterna har och får olika innebörd 

när de i systemet ställs emot varandra (Winther Jørgensen & Phillips, 2000). Enligt 

Bolander och Fejes (2009) etableras en diskurs kring nodalpunkter, tecken i diskursen 

som anses viktigare än andra och som diskursen förhåller sig till. I en politisk diskurs är 

exempelvis demokrati en nodalpunkt. 

 

4.2.2 Artikulering 

Rignér (2010, 5 maj) förklarar artikulering i förhållande till diskurs med hjälp av 

följande figur. 
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Figur 1 

 

Den blå cirkeln illustrerar en diskurs innehållandes fem olika knutpunkter (gröna Xxx). 

De har fixerats i sin betydelse genom artikulation (grön linje) och diskursen har fixerats. 

Diskursen är då objektiv och knutpunkterna blir moment. Utanför den blå cirkeln finns 

andra knutpunkter (blå Xxx) som ännu inte har fått en betydelse. De ingår ännu inte i en 

fixerad diskurs och kallas då element. I diskursen finns även en nodalpunkt (NP), en 

extra viktig knutpunkt, som de andra knutpunkterna förhåller sig till. Winther Jørgensen 

och Phillips (2000) skriver att Laclau och Mouffe menar att en diskurs är en fixering, 

som figur 1 visar, av betydelsen kring en del av världsbilden. Diskursen blir fullständig 

när inga andra möjliga uppfattningar finns. Elementen, som befinner sig i det så kallade 

diskursiva fältet, är andra möjliga uppfattningar om världsbilden. Diskursen formas utav 

det som befinner sig utanför det blå fältet (se figur 1). Det objektiva och fixerade kan 

således enbart ombildas till politiskt genom påverkan av de yttre knutpunkterna, de så 

kallade elementen. En diskurs vill, enligt Laclau och Mouffe, ombilda element till 

moment så att de får en fixerad betydelse. Men det kommer aldrig att vara en färdig 

process då processen sägs vara konstant oavslutad (Winther Jørgensen & Phillips, 

2000).  

 

Alla utformningar som skapar en relation mellan element och moment och en 

nodalpunkt är det som Laclau och Mouffe kallar just artikulation. Det är alltså 

artikulationen som ifrågasätter de redan fixerade diskurserna genom elementen. Vissa 

element ligger lite närmre möjligheten att omvandlas till moment och då få möjligheten 

att få lämna det diskursiva fältet och få en fixerad betydelse. De elementen kallas 

flytande signifikanter (Winther Jørgensen & Phillips, 2000). 

 

4.2.3 Signifikant 

Begreppet flytande signifikant syftar på den kamp som olika diskurser utkämpar för att 

få fylla knutpunkter (element) med betydelse. Rignér (2010, 5 maj) förklarar begreppet 

signifikant med följande illustration. 
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Figur 2 

 

Illustrationen visar utöver det som framgick i figur 1 även en lila konkurrerande diskurs. 

I den konkurrerande diskursen artikuleras andra knutpunkter från samma nodalpunkt 

som den första diskursen. Artikulationen (röd linje) i den lila diskursen går som sagt till 

samma nodalpunkt, men nodalpunkten blir en flytande signifikant eftersom den har en 

dubbel betydelse och blir då även ett element eftersom betydelsen inte är fixerad i 

relation till de båda diskurserna. De knutpunkter (Xxx sammanlänkade med röd linje) 

som innan var element har nu blivit moment (Rignér, 2010, 5 maj).  

 

4.3 Foucault 

Då Laclau och Mouffe har mer teoretiska texter och inte några direkt praktiska verktyg 

kommer deras teori att kombineras med Foucaults teori. Foucault var också intresserad 

av de stora diskurserna men han var mer intresserad av hur diskurserna var uppbyggda 

och vad som ingick och uteslöts i diskursen snarare än den maktkamp om vilken diskurs 

som når en hegemonisk position (Bolander & Fejes, 2009). Foucault gav själv inga 

tydliga beskrivningar hur en analys skulle genomföras utan “istället såg han sitt 

skrivande som en verktygslåda där andra forskare kunde plocka upp vissa begrepp och 

använda dem i sin egen forskning” (Bolander & Fejes, 2009, s. 96).  
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5 Metod 
 

Studiens metod är en systematisk litteraturstudie. Den systematiska litteraturstudien 

bygger på insamlad litteratur som analyseras för att komma fram till ett resultat 

(Eriksson Barajas, Forsberg & Wengström, 2013).  För att systematiskt analysera 

litteraturen kommer studien att använda sig av ett analysverktyg influerat av Laclau och 

Mouffe samt Foucault vilket presenteras i avsnitt 5.5 Analysmetod. Eriksson mfl. 

påpekar vikten av att en litteraturstudie omfattas av en beskrivning av själva 

litteratursökningen, beskrivning av urvalskriterierna och de kriterier som valts ut för 

kritisk granskning av litteratur och kommer att presenteras i detta kapitel. 

  

5.1 Litteratursökning 
Den litteratur som är utvald till den här studien kommer från databassökningar i 

Mathematics Education database och One Search. Databassökningarna skedde den 

21/11 till den 23/11 2017 och finns att se i sökschemat i bilaga A. 

 

5.2 Beskrivning av urvalskriterier 
Alla artiklar är peer-reviewed, vilket gör att de har publicerats i vetenskapliga 

publikationer och är granskade av andra forskare. Det andra gemensamma 

urvalskriteriet är när i tid artiklarna har publicerats. För att forskningen ska vara nutida 

har 2005 satts som tidigaste publiceringsår.  

 

De sökord som valdes ut var (gender), (primary school), (teach*), (early years), (math*) 

och (identity). Sökorden valdes ut för att litteraturen skulle överensstämma med 

studiens frågeställningar och syfte. I kapitel 3 Bakgrund presenteras matematisk 

identitet och i och med det borde begreppet identity vara lika givet som (teach*), 

(primary school), (early years), (gender) samt (math*) som sökkriterier. Initialt var oron 

att sökorden skulle resultera i för många träffar, men i genomsnitt blev det 39 stycken 

träffar per sökning vilket underlättade arbetet med urvalet av artiklarna. 

 

5.3 Databassökningar och urval av artiklar 
Två olika sökningar genomfördes i databasen Mathematics Eduation database med 

varierande sökord. Den första sökningen fokuserade på genus och den andra fokuserade 

på identitet. Den andra databassökningen skedde på One Search. 

 

Eriksson Barajas, Forsberg & Wengström (2013) påpekar, förutom vikten av att en 

litteraturstudie innehåller en redovisning av vilka urvalskriterier författaren valt, också 

vikten av att all relevant forskning för ämnet redovisas i studien. På grund av storleken 

på den här studien finns ingen möjlighet att inkludera all den forskning som finns om 

ämnet. Ett urval har därför fått göras på den litteratur som skulle kunna inkluderas. Fler 

sökningar och flera databaser hade således kunnat användas.  
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Vid varje sökning lästes abstrakt igenom på samtliga träffar för att säkerställa att enbart 

litteratur som passade den här studiens syfte och frågeställning valdes ut. Den litteratur 

som varken kunde besvara den här studiens frågeställning eller syfte rensades bort. 

Artiklar sållades bort för att de inte behandlade matematik ur ett genusperspektiv på ett 

generellt plan utan såg på det utifrån ett specifikt exempel som exempelvis väga och 

mäta. Många artiklar sållades bort för att de rörde fel åldersgrupp, exempelvis 

högstadieelever. De artiklar som inte rörde relationen lärare och elever sållades också 

bort då den här studien inte behandlar föräldrars påverkan på matematikprestationer. 

Vissa artiklar rörde inte matematikämnet och sållades per automatik bort. De artiklar 

som valde att se skillnader mellan pojkar och flickor ur ett biologiskt eller kognitivt 

perspektiv valdes också bort. 

 

Litteraturen är av internationell karaktär, precis som databaserna. Studierna är 

genomförda i Turkiet, Storbritannien, USA och Finland. Då den här studien är mer 

generell i sitt slag och inte specifikt fokuserar på den svenska skolan, kommer studier 

gjorda i Sverige inte att inkluderas i syfte att resultatet ska anses verksamhetsförankrat. 

 

5.3.1 Sökning ett 

Den första sökningen i Mathematics Education database innehöll tre stycken olika 

sökkriterier. (gender) AND (primary school) AND (teach*) gav 27 stycken träffar. 

Sökkriterierna kombinerades för att sökträffarna skulle generera i studier som såg på 

lärare och matematik ur ett genusperspektiv. Fem artiklar valdes ut som relevanta för 

studien. Resterande artiklar sållades ut på grund av de inte behandlade matematik på ett 

generellt plan utan ur ett specifikt matematikproblem.  

 

5.3.2 Sökning två 

Den andra sökningen i Mathematics Education database innehöll två olika sökkriterier. 

(gender) AND (identity) gav 34 stycken träffar och två stycken artiklar valdes ut för att 

de ansågs vara relevanta för studien. 

 

5.3.3 Sökning tre 

De kriterier som valdes för One search-sökningen var (math*) AND (gender) AND 

(identity) AND (early years) vilket gav 56 stycken träffar där bara en valdes ut. (math*) 

AND (gender) var de sökord som skulle finnas med som ämnesord och (identity) AND 

(early years) i valfritt fält. Endast artiklar inom matematikämnet valdes ut. 

 

5.4 Kort presentation av artiklar 
Duru, A., (2011). Gender-related beliefs and mathematics performance of 

preservice primary teachers.  

Studiens syfte är att undersöka om det finns könsskillnader när det kommer till 

matematiska prestationer och synen på ämnet matematik hos lärarstudenter. 

 

Beilock, S.L., Gunderson, E.A., Ramirez, G., Levine, S.C., (2010). Female teachers’ 

math anxiety affects girls’ math achievement.  
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En studie som visar på att om kvinnliga lärare lider av matematikångest medför det 

negative konsekvenser för deras kvinnliga elever men inte för deras manliga elever. 

 

Llewellyn, A., (2009). "Gender Games": A Post-Structural Exploration of the 

Prospective Teacher, Mathematics and Identity.  

En post-strukturalistisk och feministisk kritisk diskursanalytisk studie som bygger på en 

analys av intervjuer med lärarstudenter och som bygger på de två diskurserna manliga 

matematiker och kvinnlig lärare. 

 

Neumann, M. (2007). Preservice Teachers Examine Gender Equity in Teaching 

Mathematics. 

En diskussion om de genusrelaterade aspekter som förekommer i de matematiska 

klassrummen och hur lärare ska upptäcka dem. 

 

Foley, C,. (2016). Girls, mathematics and identity: creative approaches to gaining a 

girls’-eye view. 

En undersökning för att få reda på en grupp flickors syn på matematik och sin 

matematiska identitet genom att använda alternative kvalitativa metoder som 

scrapbooking och dagböcker. 

 

Hannula, M. S., Kaasila, R., Laine, A., Pehkonen, E., (2005). Structure and typical 

profiles of elementary teacher students’ view of mathematics.  

En enkätstudie av lärarstudenters syn på matematik samt deras självuppfattning när det 

kommer till matematik. 

 

Adams, G. (2013). Women Teachers' Experiences of Learning Mathematics. 

Studien undersöker kvinnliga matematiklärares upplevelser som matematikstudenter 

och hur deras lärare påverkat deras matematiska identitetsskapande.  

 

Cvencek, Dario, Meltzoff, Andrew N., & Greenwald, Anthony G. (2011). Math-

Gender Stereotypes in Elementary School Children. 

Genom test och självskattnings uppgifter har studien visat på att matematiska 

könsstereotyper formas tidigt bland elever och matematik var sterotypt manligt. 

 

5.5 Analysmodell 
Studiens analysmodell är inspirerad av diskursanalys, Laclau och Mouffe samt 

Foucault.  

 

5.5.1 Analysmodellsfrågor 

 

1) Vilken sanning presenteras i texten? 

2) Vilka moment presenteras i texten? 

3) Finns några element i texten? Vilka? 

4) Hur skrivs det om gruppbildning? 



- 12 - 

 

- 12 - 

5.5.2 Fråga 1 

Bolander och Fejes (2009) har tagit fram ett antal analysfrågor inspirerade av Foucault, 

och den här studien har valt att använda sig utav en av dem. Den undersöker vilken 

sanning som presenteras i texten.  

 

Enligt Bolander och Fejes (2009) hjälper en diskursanalys oss att förstå språkets roll i 

skapandet av vår världsbild. Eftersom det sker omedvetet gör det att alla texter beskriver 

sin sanning. Ingen sanning kan sägas vara den andra lik, men inom olika diskurser får 

vissa beskrivningar ändå stämpeln som den rätta sanningen medan andra kan hamna 

helt utanför diskursen.  

 

“Det är just det som är en av de aspekter som diskursanalytikern är intresserad av - vilka 

beskrivningar av verkligheten får status av att vara sanning i ett visst sammanhang? 

Genom att all text har sanningsanspråk finns det ingen text som ger en mer äkta bild av 

verkligheten än någon annan, åtminstone värderas inte sådant av en diskursanalytiker” 

(Bolander & Fejes, 2009, s. 94).   

 

Värt att notera är att även den här studien ingår i en diskurs då det inte går att analysera 

en diskurs på avstånd. Det betyder att författare till diskursanalytiska studier blir ett 

subjekt bland andra, studien blir medproducent till diskursen samt en produkt av en 

diskurs (Bolander & Fejes, 2009). 

 

5.5.3 Fråga 2 – 4 

Fråga 2 till 4 är frågor inspirerade av Laclau och Mouffes teori och en utförlig 

beskrivning vad begreppen innebär finns att tillgå i kapitel 4 Teori. 

 

5.5.4 Analysgenomförande 

Efter sökning i databaser lästes artiklarna igenom och fråga ett besvarades. Efter att 

litteraturens sanning noterats besvarades fråga 2, 3 och 4. Här var inte meningen att 

försöka komma bakom det som skrevs utan ansatsen var att titta på vad som skrivits. 

För att få svar på den sista frågan lästes litteraturen igenom igen och det som behandlar 

just gruppbildning plockades ut. 
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6 Resultat 
 

I det här kapitlet kommer studiens resultat att presenteras. Först presenteras den sanning 

som litteraturen presenterade. Viktigt att påpeka är att det inte är en generell sanning 

utan en sanning som är beroende och färgad av både författaren och litteraturen. I det 

andra avsnittet presenteras de diskurser som kunde identifieras samt deras respektive 

moment. 

 

6.1 Sanning 
Llewellyns (2009) studie utgår från att det finns två olika motsättande diskurser i de 

yngre elevernas klassrum under matematiklektioner. Den ena utgörs av den manliga 

matematikern och den andra utgörs av den kvinnliga läraren. “The former being the 

fiction of a rational, autonomous self and the latter being the fiction of an emotional, 

carer and nurturer” (Llewellyn, 2009, s. 413).  

 

Cvencek, Meltzoff & Greenwalds (2011) konstaterar i sin studie att den matematiska 

diskursen är manlig genom att skriva att amerikaner tycker att matematik är en manlig 

domän. Duru (2011) rapporterar dock att stereotyper inom matematik minskar och 

hänvisar till forskning där amerikaner ansåg matematik vara könsneutralt. Durus (a. a) 

resultat visar att turkiska lärarstudenter ser matematik som ett könsneutralt ämne. 

Cvencek, Meltzoff & Greenwald (2011) skriver i sin studie att både flickor och pojkar 

ansåg att matematik är för pojkar och de stereotyperna ansåg de fastställdes under de två 

första årskurserna i elevernas skolgång. Beilock, Gunderson, Ramirez & Levine (2010) 

skriver i sin studie om den vanliga stereotypen att pojkar är bra på matematik och 

flickor är bra på att läsa och kallar den stereotypen för traditional gender ability beliefs. 

 

Cvencek, Meltzoff & Greenwalds (2011) studie förklarar varför kvinnliga studenter 

väljer bort matematik genom begreppet kognitiv balans.  

 

”Combining cultural stereotypes (”Math is for boys”) with the knowledge about one’s own 

gender identity (”I am a girl”) to influence one’s self-concept (”Math is not for me”) 

reflects the tendency to achieve what social psychologist (Heider, 1946) call cognitive 

balance (Cvencek, Meltzoff & Greenwald, 2011, s. 1).  

 

Även Llewellyn (2009) skriver om hur kvinnor väljer bort matematik och att prestera i 

ämnet. Llewellyn (a. a) nämner också uttryck som opopulär och socialt oaccepterat som 

förklaring till varför kvinnor väljer bort matematik. Det framkommer dock i studien att 

det är ett aktivt val de kvinnliga studenter gör då de vet att de kan bli bra på matematik, 

om de skulle vilja det. Men enligt Llewellyn (a. a) verkar det viktigare för kvinnliga 

elever att passa in i normen än att prestera bra i matematik.  

 

“the danger is that it prevents people from performing outside the norm as we are 

positioned as something odd, something different and something to be avoided” (Llwellyn, 

2009, s. 424).  
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Neumann (2007) skriver i sin studie om hur matematisk undervisning är en produkt av 

samhället och speglar de intressen som vissa starka grupper vill hålla fast vid medan 

Foley (2015) istället påpekar vikten för kvinnliga elever att ha goda matematiska 

relationer med lärare, familj och vänner för att få matematiska förebilder. 

 

Hannula, Kaasila, Laine & Pehkonen (2005) menar att lärare för de yngre åldrarnas 

egen syn på matematik är viktig eftersom det är den synen som kommer att vara det 

som avgör hur de undervisar i matematik. Har läraren en negativ syn på matematik så 

kan det vara förödande för hens möjligheter att bli en bra lärare i matematik.  

 

“A negative view can seriously interfere their becoming good mathematics teachers, unless 

they can overcome their anxiety or find constructing coping strategies” (Hannula, Kaasila, 

Laine & Pehkonen, 2005, s. 89).  

 

Även Beilock, Gunderson, Ramirez & Levine (2010) skriver om ångest, lärare och 

matematik men kallar det math anxiety och syftar på lärare som lider av ångest när det 

kommer till just ämnet matematik. Beilock et al (a. a) förklarar uttrycket som 

människors rädsla och oro inför att syssla med matematik. Det som kan påverkas 

negativt av matematikångesten är tänkandet, förmågan att resonera och att det finns en 

möjlighet att börja tvivla på sin egen förmåga. Beilocks et al (a. a) amerikanska studie 

påtalar först att den här typen av ångest är mer vanlig hos kvinnor än hos män och att 

“elementary education majors are largely female and have the highest levels of math 

anxiety of any college majors” (Beilock, Gunderson, Ramirez & Levine, 2010, s. 1). I 

Hannula, et al (2005) finska studie hade 22 % av lärarstudenterna ett lågt 

självförtroende när det kom till matematik och liknande problem även finns i andra 

länder. Beilock et al (2010) skriver att barn i de tidiga årskurserna tar efter beteenden av 

vuxna med samma kön snarare än vuxna av motsatt kön. Elever härmar inte rakt av utan 

försöker gestalta fram en identitet som är könstypisk och korrekt, vilket påverkar flickor 

i större utsträckning på lågstadiet än pojkar, då de flesta lärare för de yngre åldrarna är 

just kvinnor. 

 

De kvinnliga lärarna med matematikångest påverkar, enligt Beilock, Gunderson, 

Ramirez och Levine (2010), i sin tur kvinnliga elevers matematiska prestationer negativt 

över tid. Ju svårare matematikångest läraren lider av desto sämre presterar de kvinnliga 

eleverna. Beilock et al (a. a) verkar mena att det som händer hos de kvinnliga eleverna 

egentligen är att deras tro på vem (kvinnor eller män) det är som är bra på matte som 

påverkas. Adams (2013) menar att den synen är något man ärver från sin egna lärare, 

vem som är bra på matematik, ens egen uppfattning om jaget samt hur en 

matematiklärare ska vara. De manliga elevernas prestationer över tid försämrades dock 

inte. Beilock et al (2010) förutsätter att om en manlig lärare för de yngre åldrarna skulle 

ha ångest över ett ämne som anses kvinnligt. Här ger Beilock et al (a. a) exempel som 

bild och svenska, så skulle det påverka de manliga eleverna negativt över tid. Adams 

(2013) studie rör lärares egna upplevelser när de själva var matematikstudenter och hur 

de upplevelserna sedan påverkar dem som aktiva lärare. Adams (a. a) konstaterar att 

lärare är färgade av sina egna lärare och de tidiga upplevelserna de själva hade som barn 
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kring matematik, vilket gör att det blir en slags evighetscirkel av lärare som influerar 

lärare som influerar lärare. Där upplevelsen med sin första lärare verkar bli en slags 

referenspunkt för lärares egna yrkesliv.  Beilock et al (2010) är inne på samma spår och 

menar att ångest inför att syssla med matematik kan reduceras genom adekvat 

matematisk träning och utbildning och poängterar att de amerikanska lärosätena 

behöver fokusera mer på att lärarstudenterna ska utveckla en positiv syn på matematik. 

Även Llewellyn (2009) verkar vilja förändra förutsättningarna för lärarstudenter då hon 

i inledningen skriver  

 

“This article seeks to ‘open up spaces that allow us to think about how our world may be 

changed’ (Cotton 2002, p.1) with our view towards offering a basis of knowledge that will 

inform mathematics teacher education” (Llewellyn, 2009, s. 411).    

 

Duru (2011) formulerar att lärare, medvetet eller omedvetet, bemöter flickor och pojkar 

olika i klassrummet när det kommer till matematik. Lärare har högre förväntningar på 

pojkar och anser att pojkar är bättre på matematik än flickor. Även Neumann (2007) 

uttrycker att lärare ofta tänker att flickor lyckas med matematikstudier för att de 

anstränger sig mycket medan pojkar lyckas på grund av sin inbyggda kapacitet. 

Llewellyn (2009) anser att det som lärare behöver göra för att motverka ojämställdheten 

i matematikklassrummet är att ha flera olika strategier som lärare.  

 

”Diversifying your teaching strategies is positive, with regards to the treatment of 

individuals we may want to consider adopting more ’gender blind’ approach” (Llewellyn, 

2009, s 422).  

 

Neumann (2009) konstaterar att lärare behöver synliggöra ojämställdheten i 

klassrummen och ändra den tro och de attityder som de har som lärare om vem som kan 

lära sig matematik.  

 

”Teachers communicate unwritten expectations of their student’ academic success through 

their verbal interactions during classroom instructions, their comments on student papers, 

their lack of consistent support for students who need a deeper mathematical 

understanding” (Neumann, 2009, s.389). 

 

Cvencek, Meltzoff & Greenwald (2011) talar om att flickor skattar sin egen 

matematiska förmåga lägre än vad pojkar gör, vilket de antar kommer från de kulturellt 

skapade stereotyperna som säger att pojkar är mer lämpliga för att studera matematik än 

vad flickor är. Det resulterar i att kvinnliga elever är mindre benägna att fortsätta med 

studier som involverar matematik. Även Neumann (2009) påpekar att skicklighet i 

matematik behövs för att kunna välja vilken framtida studiekarriär som önskas. Men i 

Cvencek, Meltzoff och Greenwalds (2010) studie så identifierade sig flickor inte med 

matematik i samma utsträckning som pojkar. I Hannula, Kaasila, Laine & Pehkonen 

(2005) studie hade manliga lärarstudenter högre självförtroende när det kom till 

matematikbegåvning men det fanns ingen skillnad mellan könen vad gäller om man 

tyckte om ämnet matematik eller inte eller om matematik ansågs vara ett svårt ämne 

eller inte. 
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Foley (2015) skriver om vikten av att stärka flickor, bland annat när syftet för hennes 

studie presenteras,  

 

“this paper focuses upon accessible ways of shedding light upon girls’ mathematical 

identities with the hope of giving practitioners ways to understand and support the girls in 

their class” (Foley, 2015, s. 43).  

 

Foley (a. a) skriver att flickor behöver få visa upp sin matematiska värld och menar att 

fotografier, målningar, scrapbooking, diagram och metaforer kan stärka flickor att bjuda 

in och visa upp sin matematiska värld.  

 

“By presenting a range of techniques readily accessible to the classroom practitioner, it is 

hoped that this paper will support those working with girls to allow them space and time to 

explore and express their mathematical identity, share responsibility for their growth as a 

mathematician and allow their voices to be heard” (Foley, 2015, s. 47).  

 

Llewellyn (2009) fastställer att söka förståelse är ett feminint drag men att lärare ofta 

använder sig av standarduppgifter med ett rätt eller fel svar. Sådana standarduppgifter 

anser Llewellyn (a. a) vara mer manliga i sitt sätt. Maskulint är att vara rationell, 

fristående, exakt och makt medan feminint är känslomässig, mjuk och maktlös. 

 

 “Furthermore, the apparent right and wrong nature of school mathematics can lead to 

pupils feeling that they have to get a specific answer and often than not this is by using an 

exact method which again aligns with masculinity, and thus excludes femininty and 

creativity in the process” (Llewellyn, 209, s. 418). 

 

Foley (2015) skriver i sitt resultat att flickor, men inte pojkar, jämförde sig med andra 

och att de tog ett stort eget ansvar för sitt lärande.  

 

“In fact, for some extent of this responsibility was worrying: they believed that they needed 

to work even harder and felt guilty that they were not already making more progress” 

(Foley, 2015, s. 47).  

 

Vilket bör betyda att Foley (a. a) menar att flickor skuldbelägger sig själva för att inte 

prestera tillräckligt bra medan pojkar inte gör detsamma. Även i Hannula, Kaasila, 

Laine & Pehkonens (2005) studie ansåg flickor att de arbeta hårdare i matematik än 

pojkar. Llewellyn (2009) uttrycker att skillnader mellan flickor och pojkar i det 

matematiska klassrummet utgör en social orättvisa, för både pojkar och flickor.  

 

“Both should be able to perform as the ‘other’ as feminine or masculine, respectively” 

(Llewellyn, 2009, s.  413). 

 

6.2 Diskurser 
Två olika fixerade diskurser blev tydliga efter analysen; den manlige matematikern och 

den kvinnliga lärare. Diskursernas benämning är influerade av Llewellyns (2009) 

artikel.  Winther Jørgensen och Phillips (2000)  föreslår att man betraktar diskurs som 

ett analytiskt begrepp, som man som forskare använder sig av för att skapa en ram för 
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sin undersökning. Diskurser ses då som något en som forskare själv skapar. Detta 

innebär dock inte att vad som helst kan betraktas som en diskurs. Rimligheten i hur man 

valt att konstruera materialet måste motiveras. 

 

6.3 Moment 
De två olika diskurserna består av olika moment, eftersom studien utgår från att de två 

olika diskurserna är fixerade. De olika momenten presenteras i sammanfattad form 

nedan. 

 

6.3.1 Den manlige matematikern 

▪ Matematik är manligt 

▪ Matematik är för pojkar 

▪ Pojkar är bra på matematik – flickor är bra på att läsa 

▪ Den manlige matematikern har högre förväntningar på sig av lärare 

prestationsmässigt än vad den kvinnliga matematikern har 

▪ Lärare anser att pojkar är bättre på matematik än flickor 

▪ Pojkar anses ha en inbyggd kapacitet för matematik 

▪ Den manlige matematikern skattar sin matematiska förmåga högre än kvinnor 

▪ Pojkar är mer lämpliga att studera matematik än vad flickor är 

▪ Den manlige matematikern har högre självförtroende när det kommer till 

matematikbegåvning 

▪ Den manlige matematikern identifierar sig med standarduppgifter 

▪ Är fristående 

▪ Är exakt 

▪ Den manlige matematikern använder sig av en exakt metod 

▪ Tar litet ansvar för eget lärande 

 

6.3.2 Den kvinnliga läraren 

▪ Anser att matematik är för pojkar 

▪ Väljer bort matematik och väljer att inte prestera i ämnet 

▪ Matematik är synonymt med opopulär samt är socialt accepterat 

▪ Är färgade av sina egna lärare och tidiga matematiska upplevelser 

▪ Har i högre grad matematikångest än män 

▪ Har högre förväntningar på pojkar än flickor 

▪ Behandlar pojkar och flickor olika, medvetet eller omedvetet 

▪ Kan, om de anstränger sig 

▪ Skattar sin förmåga lägre än män 

▪ Mindre benägna att fortsätta med studier som involverar matematik 

▪ Har en önskan att förstå 

▪ Känslomässig 

▪ Mjuk 

▪ Maktlös 

▪ Jämför sig med andra kvinnor när det kommer till matematik 

▪ Tar stort eget ansvar för sitt lärande 



- 18 - 

 

- 18 - 

▪ Arbetar hårdare än pojkar 
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7 Diskussion 

Den här studien har som syfte att synliggöra de genusrelaterade diskurser som kunde 

urskiljas kring fenomenet lärare i årkurs 1-3 och deras relation till 

matematikundervisning samt de normer som påverkar dem. Det har gjorts genom en 

litteraturstudie och en diskursiv analys av litteraturen. I resultatredovisningen har det 

framkommit att litteraturen studien är baserad på, visar på två olika diskurser; den 

manlige matematikern och den kvinnliga läraren. Den litteraturen som inte visar på de 

två diskurserna och ser dem som sanning får anses vara Duru (2011). Diskussionen 

kommer att baseras på Laclaus och Mouffes begrepp gruppbildning. 

 

7.1 Resultatpresentation 

Winther Jørgensen & Phillips (2000) förklarar en diskurs som ett sätt att tala om och 

förstå världen. I den här studien påträffades två olika diskurser vilkas namnval 

influerades av Llewellyns (2009) artikel. Diskursen den kvinnliga läraren fick i den här 

studien moment som omhändertagande, mjuk och vårdande. Den andra diskursen, den 

manliga matematikern, fick moment som rationell, strukturerad och makt. De här 

diskurserna kan ses som motpoler till varandra men tillsammans bygger de upp 

diskurser kring nodalpunkten matematikundervisning. Precis som 

bakgrundspresentationen (se kapitel 3) förtydligar ses matematikundervisningen ur ett 

genusperspektiv i den här studien. Diskurserna må vara motpoler till varandra men de 

kan sägas samarbeta för att upprätthålla en hegemonisk position. 

  

I resultatet presenteras momenten för diskurserna, som också kan kallas stereotyper, 

som om de vore just moment. Viktigt att poängtera är att det inte alls är säkert att de två 

diskurserna, den manlige matematikern och den kvinnliga läraren, är objektiva fixerade 

diskurser utan kanske enbart upplevs som det i den här studien. Med författarens 

förförståelse, litteraturen som valts ut och analysen som genomförts ser resultatet ut som 

presenterat.  

  

De två stereotyper som studien kan presentera är den manlige matematikern och den 

kvinnliga läraren. Den förstnämnda visar på en man som är full av självförtroende, som 

är noggrann och som har förväntningar på sig att prestera. Den kvinnliga läraren visar 

på en mjuk kvinna som inte anser sig höra hemma inom matematiken. Genom att se på 

sig själv på det viset ser hon också, per automatik, likadant på sina kvinnliga elever. 

Hon har högre förväntningar på män och hon behandlar kvinnliga och manliga elever 

olika.  

  

7.2 Diskursernas normer och begreppet gruppbildning 

Som tidigare nämnts (se avsnitt 4.3) så är gruppbildning ett begrepp som vilar på den 

marxistiska tanken om klassamhället, men där grupper eller klasser skapas av diskurser 

och inte av ekonomiska eller materiella faktorer. Gruppbildning är det som skapar 

identiteter och producerar normer och stereotyper. En diskurs är alltså ett sätt att 

kategorisera vår omvärld. Diskurser består av ett antal moment och moment är fixerade 
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betydelser i en objektiv diskurs och är det som styr vilka identiteter som är 

betydelsefulla och vilka som inte är betydelsefulla (Winther Jørgensen & Phillips, 

2000). De normer som presenterats kring matematikundervisning ur ett genusperspektiv 

inskränker tydligt kvinnor och mäns möjligheter att prestera i skolan och i yrkeslivet. 

De här normerna säger inte bara till kvinnor att de blir opopulära om de tycker om och 

presterar i matematik, de säger också till män att de är socialt oacceptabelt att tycka om 

att skriva, läsa och rita. För vem vill egentligen vara den som går emot gruppens 

gemensamma världsbild?  

 

Den här analysen visar på att det finns normer kring kön och matematik i klassrummet. 

Normer som kanske hindrar elever att prestera som de vill och lärare att bedriva den 

undervisning de önskar. Analysen av litteraturen visar också på att det är svårt för elever 

att hoppa mellan könsrollerna.Något som borde få vara en rättighet; att få ha både 

manliga och kvinnliga drag i sig. 

 

7.3 Lärares relation till matematik och hur det påverkar 

undervisningen 

Det som studien visar är att en stor del av kvinnliga lärare har en relation till ämnet 

matematik som upplevs vara problematisk. Inte bara för lärare utan också för kvinnliga 

elever. Alla lärare lider som tur var inte av just matematikångest men de flesta lärare 

verkar färgade av diskursen den manlige matematikern. Det verkar som om relationen 

till matematik går i arv från kvinnlig lärare till kvinnlig elev i rakt nedstigande led. Det 

leder såklart till att kvinnliga elever är med i ett osäkert lotteri vid skolstart.  

 

De element (se förklaring i avsnitt 5.3.1) som studien kunde få fram menade att 

lösningen var att utbilda och stärka kvinnliga lärare i matematik. Då syftas på 

matematisk träning/utbildning som fokuserar på att studenterna/lärarna utvecklar en 

positiv relation till matematik. Skolverket (2016) kan vara hur tydliga som helst med att 

lärare aktivt ska motverka traditionella könsmönster i klassrummet, men finns en 

fixerad diskurs så finns också en världsbild som för de inblandade troligtvis känns rätt 

och sann. Det upplevs alltså så normativ att det inte ens ifrågasätts. Den världsbilden 

kan då såklart även vara svår för läraren att se och aktivt motverka. Det blir tydligt att 

undervisning av läraren i både matematik och intersektionalitet är av vikt. 

 

7.4 Vidare forskning 

Studien visar att lärarutbildningens obligatoriska matematikkurser är vad som kan 

förändra diskurserna/stereotyperna. En positiv undervisning ger lärarstudenterna det 

självförtroende som verkar behövas för att bli en god lärare i matematik och våga 

använda sig av annat än läroböcker i sin undervisning. Vidare forskning skulle 

exempelvis kunna vara att göra en empiriskt studie kring lärarutbildningens syn på 

matematikundervisningen ur ett genusperspektiv, för att undersöka om hänsyn tas till 

diskurserna i undervisningen på lärarutbildningarna i Sverige.  

  



- 21 - 

 

- 21 - 

8 Referenser 
 

Adams, G. (2013). Women Teachers' Experiences of Learning Mathematics. Research 

in Mathematics Education, 15(1), 87-88. 

Beilock, S.L., Gunderson, E.A., Ramirez, G., Levine, S.C., (2010). Female teachers’ 

math anxiety affects girls’ math achievement. Proc. Natl. Acad. Sci. USA, 107 (No. 5), 

1860-1863 

Bergström, G. & Boréus, K. (red.) (2012). Textens mening och makt: metodbok i 

samhällsvetenskaplig text- och diskursanalys. (3., [utök.] uppl.) Lund: Studentlitteratur. 

Bjurulf, V. (2014) Teknikdidaktik. Lund: Studentlitteratur. 

Bolander, E. & Fejes, A. (2009). Diskursanalys. Handbok i kvalitativ analys. (s. 81-

105).  

Brandell, G. (2008). Progress and stagnation of gender equity: Contradictory trends 

within mathematics research and education in Sweden. ZDM, 40(4), 659-672. 

Cvencek, Dario, Meltzoff, Andrew N., & Greenwald, Anthony G. (2011). Math-Gender 

Stereotypes in Elementary School Children. Child Development, 82(3), 766-779. 

Duru, A., (2011). Gender-related beliefs and mathematics performance of preservice 

primary teachers. Sci. Math., 111 (No. 4), 178-191. 

Eriksson Barajas, K., Forsberg, C. & Wengström, Y. (2013). Systematiska 

litteraturstudier i utbildningsvetenskap: vägledning vid examensarbeten och 

vetenskapliga artiklar. (1. utg.) Stockholm: Natur & Kultur. 

Florin, C., Göteborgs Universitetsbibliotek. (2017) Kampen om kunskapen av Christina 

Florin, professor i kvinnohistoria. Hämtad 2017-10-30, från: 

http://www.ub.gu.se/kvinn/portaler/kunskap/historik/  

Foley, C,. (2016). Girls, mathematics and identity: creative approaches to gaining a 

girls’-eye view. Proceedings of the British Society for Research into Learning 

Mathematics (BSRLM). Vol. 3 (No. 3), 43-48 

Hannula, M. S., Kaasila, R., Laine, A., Pehkonen, E., (2005). Structure and typical 

profiles of elementary teacher students’ view of mathematics. Proceedings of the 29th 

Conference of the International Group for the Psychology of Mathematics Education, 

Vol. 3, 89-96 

Llewellyn, A. (2009). "Gender Games": A Post-Structural Exploration of the 

Prospective Teacher, Mathematics and Identity. Journal of Mathematics Teacher 

Education, 12(6), 411-426. 

Neumann, M. (2007). Preservice Teachers Examine Gender Equity in Teaching 

Mathematics. Teaching Children Mathematics, 13(7), 388-395. 

Palmer, A. (2010). Att bli matematisk [Elektronisk resurs]: matematisk subjektivitet och 

genus i lärarutbildningen för de yngre åldrarna. Diss. (sammanfattning) Stockholm: 

Stockholms universitet, 2010. Stockholm. 



- 22 - 

 

- 22 - 

Rignér, A. (2010, 5 maj). Termer inom diskursteori [Blogginlägg]. Hämtad från 

http://andersforskar.blogspot.se/2010/05/termer-inom-diskursteori.html 

Skolverket. (2016) Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet, 2011. 

Stentoft, D.D., Valero, X. P., (2009). Identities-in-action. Nordisk matematikkdidaktikk, 

14 (No. 3), 55-77. 

Winther Jørgensen, M. & Phillips, L. (2000). Diskursanalys som teori och metod. Lund: 

Studentlitteratur. 

 

 

  

http://andersforskar.blogspot.se/2010/05/termer-inom-diskursteori.html


- 23 - 

 

- 23 - 

9  Bilaga 1 Sökschema 
 

DATUM DATABAS SÖKORD SÖKTRÄFFAR UTVALDA 

REFERENSER 

23/11 Math Education 

Database 

(gender) AND 

(primary school) 

AND (teach*) 

27 55 

23/11 Math Education 

Database 

(gender) AND 

(identity) 

34 2 

23/11 One Search (math*) AND 

(gender) AND 

(identity) AND 

(early years) 

56 1 

 

 

 

 


