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Abstrakt 
Den systematiska litteraturstudien som genomförts beskriver sambandet, utifrån ett 

genusperspektiv, mellan de tre variablerna lärares förväntningar, agerande och dess påverkan 

på eleverna inom matematikundervisningen. Studien belyser skillnaderna som finns mellan 

variablerna och elevernas kön. Resultatet som beskrivs i studien har sin utgångspunkt i tidigare 

forskning och kommer bland annat att analyseras utifrån modellen: A model for the review of 

teacher beliefs and gender differences, samt utifrån teorierna socio-matematiska normer och 

socialkonstruktionism. Det resultat som framkommit i studien visar på en könssegregerad 

matematikundervisning. 
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1. Inledning 
Att vara könsneutral i sitt arbete är viktigt för att skapa en likvärdig utbildning för samtliga 

individer och inte minst för att följa Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och 

fritidshemmet 2011s (Skolverket, 2011) riktlinjer. I avsnittet skolans värdegrund och uppdrag 

står följande: 

  
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, 2011: 8). 
  

Trots läroplanens riktlinjer om en könsneutral undervisning där samtliga elever ska bemötas 

likvärdigt och där lärarens förväntningar gentemot pojkar och flickor inte ska skilja sig åt har 

vi i vissa fall erfarit motsatsen. Den här motsatsen visar på en könssegregerad 

matematikundervisning som kan leda till en negativ påverkan på eleverna och deras prestationer 

(Palmer, 2010). På grund av dessa negativa effekter vill vi belysa vikten av att öka 

genusmedvetenheten hos pedagoger i årskurserna 1-3. Det här för att undvika pedagogernas 

skilda ageranden och olika bemötande gentemot de olika könen. 

  

Att skapa ett matematikklassrum som verkar utifrån ett könsneutralt synsätt och som omges av 

genusmedvetna pedagoger innebär att dessa har en förmåga att bemöta alla elever likvärdigt 

med samma villkor och förväntningar. Alla elever ska behandlas utifrån sina olika 

förutsättningar och individuella behov och inte utifrån sitt kön (Fennema, 1980). Sveriges 

kommuner och landsting [SKL] (2018) beskriver att skolan aktivt ska motverka strukturer om 

kön som ses som icke jämställda, då dessa strukturer kan ha en negativ påverkan på elevernas 

möjligheter och inflytande i undervisningen. 

  

Anledningen till valet att belysa frågor kring genus är att begreppet i sig har fått ett större 

utrymme i skolan, då vi under vår tidiga skoltid aldrig stött på begreppet genus. Trots att 

genusmedvetenheten i dagens samhälle har ökat inom skolvärlden finns det däremot fortfarande 

skillnader i lärares bemötande gentemot pojkar respektive flickor. Icke jämställt bemötande kan 

antagningsvis utifrån analyserad forskning framförallt synas i matematikundervisningen där 

bland annat lärarnas förväntningar gentemot de olika könen skiljer sig åt. Det här då lärarna 
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bland annat kan ha olika föreställningar om elevernas resultat baserat på deras kön (Robinson-

Cimpian, Lubienski, Ganley & Copur-Gencturk, 2014a). 
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2. Syfte 
Syftet med studien är att i forskningslitteraturen upptäcka skillnader mellan lärares agerande 

och attityder gentemot pojkar respektive flickor i matematikundervisningen i årskurserna 1–3. 

Vi kommer också beskriva om lärares förväntningar på de olika könen skiljer sig åt i 

matematikundervisningen. Genom studien kommer det även belysas på vilket sätt eleverna kan 

påverkas av lärares agerande och förväntningar gentemot dem. 

2.1. Forskningsfrågor 

Följande forskningsfrågor är formulerade utifrån syftet:   

  

·       På vilka sätt skiljer sig lärares agerande och förväntningar på pojkar respektive flickor 

inom ämnet matematik? 

·       På vilka sätt kan lärares agerande och förväntningar på pojkar respektive flickor 

påverka eleverna? 
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3. Begreppsdefinition 
Under det här avsnittet kommer följande begrepp beskrivas: genus, genusmedvetenhet och 

agerande. Begreppen kommer tillämpas under arbetets gång och det är därmed viktigt att 

tydliggöra vad begreppen betyder i förhållande till studien. Begreppet genus används inte 

uttryckligen i studien men däremot grundar sig studien som helhet på begreppet vilket gör att 

det är väsentligt att belysa dess innebörd. 

  

Förhoppningen med studien är att öka genusmedvetenheten hos lärare i framförallt årskurserna 

1–3 vilket gör begreppet viktigt att definiera. Även agerande är ett begrepp som valts att 

definieras då det också kan ha en omfattande betydelse. Begreppen kommer att ha sin 

utgångspunkt i lärares agerande och deras förväntningar mot eleverna i ett matematikklassrum. 

3.1 Genus 

Litteraturstudien som gjorts grundar sig i begreppet genus då lärarens förhållande och agerande 

i matematikundervisningen gentemot de olika könen undersöks. Begreppet genus står nära 

begreppet kön vilket kan leda till tron om att de olika begreppen har samma innebörd. Så är 

dock inte fallet. Genus är ett brett begrepp och innefattar de föreställningar som finns i samhället 

gällande vad som är manligt och kvinnligt. De föreställningar som finns i samhället är heller 

inte fastställda utan kan skilja sig mellan olika delar av samhället (Bjurulf, 2013). 

3.2 Genusmedvetenhet 

Att arbeta utifrån ett genusmedvetet arbetssätt kan antas vara givet, men det är många lärare 

som omedvetet gör åtskillnader mellan pojkar och flickor. Bjurulf (2013) beskriver på vilket 

sätt en lärare kan arbeta utifrån ett genusmedvetet perspektiv där författaren beskriver att det 

krävs kunskaper om de fördomar som samhället skapat om vad som anses vara kvinnligt 

respektive manligt och att lärare aktivt ska arbeta för att förebygga dessa fördomar. Matematik 

är något som många belyser som en manlig domän vilket i sin tur bör motverkas (Shatz Koehler, 

1990; Bjurulf, 2013). Med det i åtanke krävs det att lärare använder exempelvis material i 

undervisningen som ses som könsneutralt för att verka utifrån ett genusmedvetet synsätt. 

Materialet skulle exempelvis kunna vara läromedel som framställer män och kvinnor likvärdigt, 

det kan både vara bildligt men även i textform. För att finna föremål som ses som varken 

manliga eller kvinnliga krävs det att läraren tar hjälp av eleverna. Att ha ett genusmedvetet 

synsätt kan därför även innebära att arbeta med eleverna gällande frågor om vad som ses som 
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kvinnligt respektive manligt och sedan föra in dessa i undervisningen, i det här fallet i 

matematikundervisningen (Olofsson, 2007; Bjurulf, 2013). 

 

Även lärares användning av språket i sitt bemötande, sina förklaringar och exempel i 

undervisningen ska vara könsneutrala för att läraren ska anses genusmedveten. Det kan handla 

om att de exempel eleverna får ta del av i undervisningen inte ska markera “mannen” som norm. 

Det kan innebära att inte använda exempel såsom “en kvinnlig polis” eller något annat som 

tydliggör vilket kön personen eller föremålet besitter då bara en “polis” skulle definieras som 

en manlig sådan om dessa exempel ges. Förutom dessa exempel handlar ett genusmedvetet 

arbetssätt om att läraren inte ska ge feedback till eleverna som är kopplade till vad som anses 

vara kvinnligt respektive manligt. Det kan till exempel handla om likvärdig beröm för liknande 

sysslor. Skulle en pojke utföra en handling som ses som typiskt kvinnlig skulle denne i större 

grad få mer beröm än flickan även om pojken utförde samma syssla (Bjurulf, 2013). 

3.3 Agerande 

Utifrån den här studien syftar begreppet agerande till att undersöka hur läraren på ett 

genusmedvetet sätt agerar mot eleverna i matematikundervisningen. Bjurulf (2013) beskriver 

olika sätt en lärare kan handla på utifrån ett genusmedvetet perspektiv och dessa handlingar är 

det som sätts i relation till begreppet agerande i den här studien. Agerandet innebär således på 

vilket sätt läraren talar med eleverna, hur frågor ställs samt hur lärare berömmer och 

tillrättavisar elevernas beteenden. Vilket har nämnts under definitionen av begreppet 

genusmedvetenhet. 
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4. Metod 
Det här avsnittet syftar till att beskriva de valda metoder som använts under arbetets gång, 

exempelvis vilka källor som använts och hur dessa valts ut. Då det är en systematisk 

litteraturstudie ligger vikten på att välja relevanta och tillförlitliga källor som i sin tur ska 

analyseras systematiskt för att ett lämpligt urval ska kunna utformas. Metoden är uppdelad i 

olika underkategorier där insamlingsmetoder, vilka sökmotorer som använts och vilket urval 

som gjorts kommer att beskrivas. 

4.1 Systematisk litteraturstudie 

Uppsatsen är en så kallad litteraturstudie, vilket enligt Eriksson Barajas, Forsberg och 

Wengströms (2013) kan definieras som en systematisk undersökning där litteraturen kritiskt 

granskas och sammanställs inom ett visst område. Grundpelarna i en systematisk litteraturstudie 

ligger i tidigare forskning men även i forskning som är aktuell i dagens samhälle. Det finns 

ingen gräns på hur mycket forskning som bör ingå i en litteraturstudie men det är viktigt att 

utgå från all den forskning som är relevant för undersökningen. För att finna relevant forskning 

är det därför viktigt att avgränsa sig och finna validitet i de artiklar som väljs ut. Innan en 

sökning för att finna relevant litteratur görs är det dock viktigt att motivera syftet med studien 

och utforma väl avgränsade frågeställningar som underlättar sökprocessen. När litteraturen är 

funnen och utvald så ska resultaten diskuteras och analyseras för att till sist utforma en 

sammanställning av arbetet. 

4.2. Insamlingsmetod 

Insamlingsmetoden har utgått från Eriksson Barajas m.fl. (2013) kriterier om vad en 

litteratursökning bör innehålla. De sökord som valts har haft sin utgångspunkt i de ovanstående 

frågeställningarna, där genus och matematik i förhållande till lärares förväntningar och 

agerande gentemot de olika könen har haft störst utrymme. De databaser som använts vid 

litteratursökningarna under arbetets gång är ERIC, OneSearch, Libris, Google Scholar, EBSCO 

och SwePub. De databaser som använts till största del är ERIC och Google Scholar då Libris 

och SwePub inte gav några önskade resultat. Även OneSearch har använts till viss del men då 

enbart för att finna tryckta böcker på universitetsbiblioteket i Växjö. En bibliotekarie har även 

funnits till hjälp under sökprocessen för att ge råd om hur sökningen i databasen ERIC skulle 

gå till, hur sökorden kunde vidgas samt gett vägledning vid insamling av böcker. 
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4.2.1. Sökningen i ERIC 
Sökningen i ERIC har gjorts på olika sätt där sökorden till en början var för övergripliga. Vid 

sökningen användes de så kallade booleska operatorerna AND och OR för att komplettera och 

underlätta sökprocessen. Enligt Eriksson Barajas m.fl. (2013) innebär de här begreppen att en 

sökning ska visa båda sökorden som finns med i sökningen eller att något av de olika sökorden 

ska finnas med. Det här bidrar därmed till fler sökträffar i de sökningar som gjorts i databasen 

ERIC. De sökord som då användes var endast (“gender”) AND (“mathematics”). För att 

precisera sökningen utgick vi från Thesaurus och la till kompletterande sökord. I Thesaurus 

finns en funktion som gör det möjligt att vidga sin sökning med hjälp av underkategorier. En 

sökning utgick från ordet (“gender”), där underkategorier som valdes var (“gender bias”) OR 

(“gender issues”) OR (“gender discrimination”) OR (“sex stereotypes”). Därefter gjordes en ny 

sökning i Thesaurus för att vidga sökningen ytterligare, då användes ordet (“mathematics”). 

Underkategorierna som användes till (“mathematics”) var, (“mathematics education”) OR 

(“elementary school”) OR (“mathematics”) OR (“secondary school mathematics”). Den här 

sökningen gav ett resultat på 349 artiklar. 

  

Ovanstående sökning ansågs vara för övergripande och därav gjordes vissa begränsningar. 

Enligt Eriksson Barajas m.fl. (2013) beskrivs vilka avgränsningar som kan göras för att 

precisera sökningen. De beskriver att avgränsningen kan göras utifrån publiceringsår, 

åldersspannet på grupperna som undersöks samt om källan är peer reviewed. Under 

sökprocessen gjordes en avgränsning då 2000-2018 sattes som tidsspann men även en 

avgränsning inom utbildningsnivå gjordes där elementary education valdes. Till sist gjordes 

även avgränsningen peer reviewed, vilket innebär att källan ska vara vetenskapligt granskad. 

Det här resulterade i 15 sökträffar vilket ansågs mer rimligt. 

  

I andra sökningar som gjorts i ERIC utvecklades en del av sökorden då det exempelvis lades 

till sökord så som (“mathematic teachers”), (“teachers expectations of students”), (“teacher 

questioning”), (“teacher attitudes”), (“teacher leadership”) samt (“teacher behavior”). Den 

ovanstående beskrivna sökningen är endast ett exempel på en av alla sökningar som gjorts i 

databasen ERIC, samtliga sökningar finns preciserade i det bifogade sökschemat (Bilaga1). 

 

4.2.2. Google Scholar 
Förutom ERIC användes även databasen Google Scholar där boken “Mathematics and gender” 

hittades. Sökningen gjordes genom sökorden (“Gender”), (“Mathematics”), (“Teacher”), 

(“Differences”) och (“Expectation”). De booleska operatorerna, AND och OR, användes även 
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här för att vidga sökningen. Förutom dessa användes även trunkering för att få med all forskning 

som kan vara av relevans för studien. Trunkering används för att flera olika variationer av 

begreppen ska komma med i sökningen, det här görs med hjälp av en asterisk (*) (Eriksson 

Barajas, m.fl., 2013). 

  

Sökningen såg ut på följande sätt: gender* AND mathematic* AND teacher* AND difference* 

OR expectation*. Sökningen gav ett väldigt högt resultat på 32 900 träffar, vilket ansågs 

orimligt att gå igenom. Eftersom tiden på studien är begränsad skulle det inte vara rimligt att 

gå igenom alla dessa träffar och därför gjordes en överskådlig genomgång av resultaten från 

första, till och med fjärde sidan. Redan på första sidan hittades boken “Mathematics and 

Gender” vilken ansågs lämplig för studien, dels för dess titel men även på grund av författaren 

då denne kändes igen från flera artiklar som hittats i databasen ERIC. 

 

4.2.3. EBSCO  
 
För att vidga sökningen ytterligare använde vi oss av databasen EBSCO, det här för att inte gå 

miste om essentiell forskning. Sökorden som användes var (“Gender”) AND (“Math*”) AND 

(“Teacher attitudes”). Det gjordes även vissa avgränsningar där peer reviewed och årtalet 2004–

2016 sattes som tidsintervall. Anledningen till att årtalet inte blev 2004–2018 var på grund av 

att det inte fanns någon forskning efter 2016. Sökningen gav ett resultat på 10 träffar där en 

artikel ansågs vara relevant för studien. I urvalet av artikeln granskades titlar och abstrakt i 

förhållande till studiens frågeställningar.  

 

4.2.4. Övrig litteratur 
Förutom de digitala källor som använts har även ett urval gjorts av litteratur på ett bibliotek. 

Som beskrevs tidigare under avsnittet “insamlingsmetod” gjordes även en sökning i OneSearch 

för att finna trycka böcker som var av relevans. Det gjordes en sökning på orden genus och 

matematik där vi fann boken Att bli matematisk - matematisk subjektivitet och genus i 

lärarutbildningen för de yngre åldrarna (Fennema, 1990), vilken kommer användas i studien. 

När boken hittades på universitetsbiblioteket i Växjö studerades även de böcker som låg på 

samma hylla då ett antagande kunde göras att även de var av relevans för studien. Genom att 

granska titlarna och skapa sig en överblick över innehållet med hjälp av dess 

innehållsförteckning och sammanfattningar på baksidan valdes flera av böckerna ut till nästa 

urvalsprocess. Vid vidare läsning av dessa böcker hittades dock inget innehåll med relevans för 

studien. 
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Till sist granskades även tidigare kursplaner för grundskollärarprogrammet med inriktning mot 

arbete i förskoleklass och årskurserna 1–3. Utifrån den här granskningen hittades boken 

Teknikdidaktik (Bjurulf, 2013) som kunde användas i studien vid definitionen av begreppen i 

begreppsavsnittet. 

 

4.2.5. Urval   
Den främsta utgångspunkten i urvalsprocessen är det hänsynstagande som tagits till studiens 

forskningsfrågor. Forskningsfrågorna ligger till grund för de artiklar och böcker som valts och 

har använts som ett verktyg för att finna resultat. 

  

Varje sökning som gjorts gav träff på ett antal olika artiklar och avhandlingar. För att finna 

relevanta källor gjordes det till en början en avgränsning genom att se till rubrikerna. Då 

perioden för forskningen var begränsad fanns inte tid att se till all forskning kring ämnet och 

därför gjordes ett urval på endast ett fåtal artiklar och avhandlingar. När en artikel med relevant 

rubrik funnits började nästa steg i urvalsprocessen då abstraktet analyserades för att se om 

forskningen kunde komma till användning. De artiklar och avhandlingar som valts till nästa 

urvalsgrupp har ett innehåll som är relevant för studien då de handlar om genusfrågor inom 

matematikklassrummet. Ytterligare urval kunde göras då studien fokuserar på lärarens roll i 

matematikundervisningen och därför valdes endast artiklar som utgick från det perspektivet ut. 

  

Utifrån dessa begränsningar har vi funnit tio artiklar som värderats som relevanta för studien 

då dessa behandlar frågor som anses lämpliga. Några av artiklarna beskriver lärarens 

förväntningar gentemot eleverna baserat på deras kön medan andra artiklar fokuserar på vilket 

sätt läraren bemöter eleverna och hur det kan skilja sig åt mellan pojkar och flickor. Det är svårt 

att sätta den forskning som hittats i relation till svenska skolor, men även om situationerna inte 

är likadana i Sverige kan det finnas tendenser av genusproblem även inom den svenska skolan. 

Det här gör att den utvalda forskningen är relevant i förhållande till vår studie.  

4.3. Etiska riktlinjer 

Förutom att göra avgränsningar har även begreppen validitet och tillförlitlighet varit en 

utgångspunkt vid urvalet av artiklar och litteratur. Validitet inom forskning innebär hur lämpligt 

något är i relation till det som ska undersökas. Begreppet mäter exempelvis den relevans 

litteraturen har i förhållande till studien och därav har huvudfrågan i den här urvalsprocessen 

varit “är artikeln relevant för studien?”. För att besvara frågan sätts den i relation till begreppet 
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tillförlitlighet som innebär att samma metod i olika studier ger liknande resultat. Hittas resultat 

som är konsekventa är tillförlitligheten högre. Frågor kring litteratur och artiklar har därför även 

ställts i förhållande till deras tillförlitlighet. Vid urvalet lästes samtliga artiklar och övrig 

litteratur av alla deltagare i studien för att säkerställa att egna tolkningar av litteraturen inte 

förekom. Vilket i sin tur ökar tillförlitligheten i studien. Även kompletterande frågor som svarar 

på artikelns lämplighet i relation till exempelvis om den är vetenskapligt granskad, när artikeln 

är utförd och i vilken årskurs undersökningen gjorts har använts under processen (Denscombe, 

2016). 

  

Den kanske viktigaste aspekten att ta hänsyn till vid en systematisk litteraturstudie är plagiering. 

Studiens forskning grundar sig på andra forskares material, resultat samt olika teorier och 

teoretiska begrepp vilket tyder på vikten av att redovisa vilken forskare som har kommit fram 

till vad för att undvika plagiat (Vetenskapsrådet, 2017). 

4.4. Sammanfattning av sökprocessen 

Sammanfattningsvis hittades tio stycken artiklar som valts ut under sökprocessen. Dessa 

artiklar innehåller forskning om lärares förväntningar och agerande i klassrummet, men dock 

inte bara i matematikundervisningen. De sökord som främst användes vid sökprocessen var 

genus och matematik, vilka sedan kompletterades. Förutom artiklarna som valdes hittades även 

fyra stycken böcker med hjälp av OneSearch och tidigare kursplaner som kunde användas i 

arbetet. 
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5. Teoretisk bakgrund 
I följande avsnitt kommer en beskrivning göras av två teorier som kommer användas för att 

diskutera resultatet. Teorierna är kopplade till frågor som rör sociala relationer och 

förväntningar vilket vidare kan kopplas till matematikundervisningen. Undersökningen 

kommer ta reda på om lärarens bemötande skiljer sig mellan elevernas kön, både i relation till 

lärarens förväntningar och agerande. Därav kommer studien kopplas till följande teoretiska 

utgångspunkter. 

5.1 Socio-matematiska normer 

Socio-matematiska normer innebär de normer som specifikt finns i matematikklassrummet. Det 

innebär inte bara de sociala normerna inom matematikklassrummet utan även normer för hur 

exempelvis argument och resonemang kring matematikämnet ska föras. Dessa normer finns 

skapta i samtliga matematikklassrum men kan se ut på olika sätt. De skapas i ett samband mellan 

lärare och elever men läraren har det största ansvaret när det kommer till skapandet av normerna 

och är också den bärande faktorn i att de upprätthålls. Normerna behöver nödvändigtvis inte 

skapas medvetet av varken lärare eller elever utan kan handla om omedvetna handlingar som 

utförs inom matematikklassrummet. Dessa normer kan bland annat handla om vad som är rätt 

och fel att säga och vilka metoder och arbetssätt som ses som de rätta. Det kan även handla om 

det som läraren anser är det rätta, exempelvis vilket svar som är godtagbart vilket i sin tur kan 

leda till att eleverna får en minskad tilltro till sin egen förmåga. Beroende på hur läraren bemöter 

eleverna i deras svar och arbetssätt kan dessa uppfattas som godtagbara eller icke-godtagbara. 

Det kan antagningsvis handla om att elever inte vågar gissa på ett svar eller inte vågar svara fel 

då läraren har en bestämd uppfattning om vad som är rätt. Eleverna tolkar lärarens respons och 

bildar sig därmed en uppfattning om hur det bör gå till i klassrummet. De socio-matematiska 

normerna kan i vissa fall vara svåra att se i ett matematikklassrum och görs inte synliga förrän 

motsatsen visas i ett annat klassrum (Yackel & Cobb, 1996; Skolverket, 2014). 

5.2 Socialkonstruktionism 

Socialkonstruktionism är en vetenskaplig utgångspunkt som har en grundtanke om att allt är 

socialt konstruerat. Kort sagt skulle dessa konstruktioner kunna beskrivas som människors 

antaganden och deras definitioner av olika begrepp. De begrepp och definitioner som används 

idag är skapade av sociala interaktioner i samhället vi lever i, det är exempelvis givet att en bok 

är en bok och inte lösa papper. Ett annat exempel på ett socialt skapat begrepp skulle kunna 

vara kön. Socialkonstruktionister menar att kön är ett fenomen som är skapat i sociala 
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interaktioner. Det här då de normer som finns gällande de olika könen existerar oberoende av 

vår förståelse för dem. Manligt och kvinnligt kan därför ses som två olika kategorier som 

grundar sig i de beteenden och handlingar som människor skapat i samhället genom sociala 

interaktioner och sammanhang. Dessutom kan de sociala konstruktioner som finns påverka våra 

handlingar och attityder gentemot varandra då det finns en bild skapad i samhället som 

“bestämmer” vad som är normalt eller inte (Allwood & Erikson, 2017). 
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6. Resultat och analys 
Under följande avsnitt kommer studiens frågeställningar att besvaras, lärares förväntningar mot 

de olika könen, lärares agerande mot de olika könen och hur lärarens förväntningar och 

agerande påverkar eleverna. Det här görs för att skapa en tydlig bild av vad som hittats i den 

tidigare analyserade forskningen. När resultatet för studien sammanställts kommer dessa 

analyseras utifrån de två teoretiska utgångspunkterna socio-matematiska normer och 

socialkonstruktionism. Resultatet kommer även analyseras utifrån Lis (1999) modell: A model 

for the review of teacher beliefs and gender differences. Vilket är en modell som påvisar 

förhållandet mellan olika variabler, så som lärares förväntningar och agerande i relation till 

elevernas förväntningar, agerande och prestationer. 

  

För att frågeställningarna i studien ska kunna besvaras krävs en analys av tidigare forskning. 

Nedan kommer samtliga artiklar beskrivas utifrån Johansson och Svedners (2010) 

rekommendation om hur forskningsresultat ska framställas. De menar att resultaten av en 

litteraturstudie ska presenteras på ett sådant sätt att det är en tydlig struktur som gör det enkelt 

för utomstående att skapa sig en uppfattning om innehållet. Det finns två olika nivåer för att 

utforma den här formen av presentation, den direkta beskrivningen och den strukturerade 

beskrivningen. I den här studien kommer enbart den strukturerade beskrivningen användas 

vilket författaren beskriver utformas på så sätt att resultaten ska vara ordnade under tematiska 

rubriker vilket således kommer synliggöras i den här studien. 

  

Inledningsvis kommer vi att redogöra för om och i så fall på vilket sätt lärares förväntningar 

gentemot de olika könen skiljer sig åt i matematikundervisningen. Det här görs genom att på 

ett systematiskt sätt beskriva den litteratur som valts ut till studien. Majoriteten av den forskning 

som hittats har belyst samtliga områden då lärares förväntningar, agerande och hur det påverkar 

eleverna går hand i hand. I de olika studierna har forskarna diskuterat och reflekterat över 

resultaten utifrån liknande studier. Det här synliggörs bland annat då flertalet av författarna 

refererar till varandra och det finns flera forskare som återkommer i majoriteten av de olika 

forskningarna. Resultatdelen kommer sedan att fortsätta med en beskrivning av resultatet som 

tagits fram gällande lärares agerande gentemot respektive kön och sedan knytas samman med 

en beskrivande resultatdel där påverkan av lärares förväntningar och agerande kommer att 

framställas. 
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6.1. Lärares förväntningar mot de olika könen 

Li (1999) har gjort en studie där hen undersökte lärares förväntningar i relation till de 

könsskillnader som kan finnas i en matematikundervisning. Det huvudsakliga syftet med 

undersökningen var att öka medvetenheten om de olika könsskillnader som fanns i relation till 

lärarens uppfattningar. Författaren diskuterade lärares förväntningar på elever där hen bland 

annat beskrev att det fanns en skillnad mellan förväntningarna på pojkar och flickor. Det 

beskrevs att lärare har en tendens att framställa pojkar som mer framgångsrika inom 

matematiken än vad de framställer flickorna som. Flickorna ser de istället som mindre 

framgångsrika (Li, 1999). Författaren har även gjort en liknande studie vid ett senare tillfälle 

där hen hänvisar tillbaka till sin tidigare forskning om att lärares förväntningar är en viktig 

faktor inom matematikundervisningen (Li, 2004).  

  

Majoriteten av den forskning som hittats visar att lärare generellt har högre förväntningar på 

pojkar än på flickor inom ämnet matematik. Det här är något som Fennema (1980) styrker. Hon 

är en forskare som är återkommande i majoriteten av de artiklar och böcker som hittats inom 

området. Till skillnad från Li (1999) som menar att pojkar generellt anses vara mer 

framgångsrika inom hela matematikområdet framställs de istället i Fennemas forskning som 

bättre inom området problemlösning. Hon menar även att lärare förväntar sig att pojkar orkar 

arbeta med sina matematikuppgifter längre än vad flickor gör och att lärare har en tro om att 

pojkar generellt är mer intresserade av ämnet matematik. I hennes forskning finns tydliga 

scenarion som styrker hennes resultat om att problemlösning förväntas vara viktigare för pojkar 

och att lärare inte har några höga förväntningar på flickorna. Nedan följer ett citat taget från 

Fennemas (1980) studie. 

 

Scenario: 

“(Mathematics class with the teacher moving around providing individual help) 

Teacher: Have you figured out the answer, Marcia? 

Marcia: Uh, no. Not yet. 

Teacher: Eric, how about you? 

Eric: I can’t get it! 

Teacher: Come on, Eric. You can do it. What’s the exponent? 

Eric: Oh yeah, x to the fifth. I get it now.” (Fennema, 1980: 171). 
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Scenariot visar tydligt att läraren ger mer stöttning till pojken än vad läraren gör till flickan. 

Läraren stannar inte upp för att hjälpa flickan, eller försöker på något sätt att få henne att komma 

vidare i sin tankeprocess. Istället går läraren vidare för att se hur det går för Eric. När Eric har 

liknande problem som Marcia stannar läraren till för att hjälpa honom att komma vidare och för 

att han ska skapa sig en förståelse för vad som krävs för att lösa problemet. Genom det här visar 

läraren att det är viktigare för Eric att kunna komma fram till en lösning och bilda sig en 

förståelse än vad det är för Marcia (Fennema, 1980). 

  

Ett annat scenario som tas upp i studien är när läraren tydligt visar på att matematik är något 

som pojkar bör vidareutveckla sig inom medan flickor borde fokusera på andra intressen istället, 

så som relationer och sociala sammanhang. Läraren anser att även om pojken och flickan är 

lika matematiskt begåvade är det endast pojken som bör fokusera på att utveckla sina kunskaper 

genom att gå fler avancerade matematikkurser under senare skolår (Fennema, 1980). 

  

I relation till det Fennema (1980) och Li (1999) beskriver kan Wimer, Ridenour, Thomas och 

Place (2001) forskning angående lärares olika uppfattningar om de olika könen ha en 

sammanhängande faktor. Wimer m.fl. beskriver hur de lärare som ingick i deras forskning gör 

omedvetna uppdelningar av könen. I deras forskning hade lärarna en uppfattning om vad som 

ansågs vara kvinnligt respektive manligt. Ett exempel på sådana uppdelningar kan gälla 

leksaker som anses manliga eller kvinnliga och att dessa förväntas användas av respektive kön. 

Till exempel kan pojkar förväntas leka med bilar medan flickor förväntas leka med dockor. I 

relation till den här studien skulle ett annat exempel kunna vara att matematik är något som 

anses vara manligt och som därför ska behärskas av män snarare än kvinnor, vilket synliggörs 

i ovanstående forskning. Dessa förväntningar kvarstod trots att lärarna gjordes medvetna om 

deras könsstereotypiska synsätt (Wimer m.fl., 2001). 

  

Att lärare uppfattar flickor som mindre begåvade inom matematiken är ett återkommande 

resultat inom samtlig forskning som använts i studien. Det här är inte endast gällande huruvida 

matematiken är ett manligt ämne utan även angående hur lärares förväntningar ständigt är att 

flickor alltid måste kämpa mer för att lyckas inom matematiken. Skulle en pojke och en flicka 

nå samma resultat är lärares uppfattning att pojken har en hög medfödd matematisk förmåga 

medan flickan enbart lyckats på grund av hårt arbete. Robinson-Cimpian, Lubienski, Ganley 

och Copur-Gencturk (2014a) beskriver i sin studie dessa generaliseringar och synliggjorde dem 

för de berörda lärarna som ingick i studien. Lärarna blev då medvetna om att de hade ett icke 
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genusmedvetet synsätt i sitt matematikklassrum och att det här kunde påverka deras 

förväntningar gentemot de olika könen (Robinson-Cimpian m.fl., 2014a). 

  

Ett gemensamt drag hos majoriteten av artiklarna är det som beskrivs ovan, pojkars framgång 

inom matematiken anses vara på grund av deras medfödda matematiska förmåga medan flickors 

framgång grundar sig i hårt arbete. Det här beskrivs i så väl Robinson-Cimpian m.fl. (2014a), 

Li (1999), Upadyaya & Eccles (2014), Sarouphim & Chartouny (2017) som i Nurlu (2017). 

Samtliga författare trycker på att flertalet lärare har en förutfattad mening om att pojkar har en 

medfödd matematisk förmåga som flickor saknar samt att pojkarna framställs som mer 

framgångsrika inom matematiken. Lärare tenderar att uttrycka att pojkar har en högre 

matematisk förmåga och vid samtal om sina elever nämner de i högre grad pojkarna som de 

mest framgångsrika inom ämnet. Lärare benämner dessutom flickorna som de som arbetar 

hårdast, vilket också synliggörs i majoriteten av den forskning som framtagits till den här 

studien (Robison-Cimpian, Lubienski, Ganley & Copur-Gencturk, 2014b). I relation till det här 

har Nurlu (2017) beskrivit en mängd olika undersökningar som har visat att pojkar är mer 

kompetenta inom matematiken när det kommer till kognitiva aktiviteter såsom problemlösning. 

Det beskrivs även att forskningen tyder på att pojkar är mer framgångsrika inom matematiken 

än vad flickor är, vidare i studien beskrivs vad som kan ligga bakom de här resultaten. Om 

lärare visar medvetet på dessa resultat kan det här mönstret fortlöpa och därför beskriver Nurlu 

att det är viktigt som lärare att ha ett neutralt matematikklassrum där läraren ständigt motverkar 

könsstereotyper (Nurlu, 2017). 

  

Det finns dock studier som inte visar tendenser på att pojkar skulle framställas som matematiskt 

skickligare än flickor. Sarouphim & Chartouny (2017) beskriver att viss forskning som de har 

tagit del av har stämt överens med ovanstående resultat samtidigt som andra studier har visat 

motsatsen. Vissa resultat som de funnit har visat att vissa lärare inte ser till könen när de gör 

matematiska bedömningar (Sarouphim & Chartony, 2017). 

 

6.1.1 Sammanfattning 
Majoriteten av litteraturen visar att lärare generellt har högre förväntningar på pojkar än flickor 

när det kommer till ämnet matematik. Förväntningarna skiljer sig på så sätt att lärarna har en 

uppfattning om att pojkar är mer matematiskt begåvade än flickor och att deras begåvning 

grundar sig i deras medfödda kognitiva förmåga, medan lärare endast förväntar sig att flickor 

kan lära sig matematik genom hårt arbete. Viss forskning visade även på att lärare förväntar sig 

att pojkar klarar av att arbeta med sina matematikuppgifter under en längre tid än vad de tror 
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att flickorna är kapabla till. Samtidigt finns det resultat som visar på att vissa lärare inte gör 

några könsskillnader överhuvudtaget i sin matematikundervisning. 

6.2. Lärares agerande mot de olika könen 

“Teachers do treat male and female learners differently, and this differential 

treatment reinforces in females, as well as in males, the belief that 

mathematics is a male domain.” (Fennema, 1980:172). 

 

Att matematik anses vara en manlig domän har redogjorts i det tidigare avsnittet Lärarens 

förväntningar mot de olika könen och majoriteten av den forskning som använts tyder på ett 

liknande resultat. Det har visat sig att lärare har en tendens att underskatta flickors matematiska 

förmåga vilket i många fall visar sig i lärarens agerande i matematikundervisningen. Det här är 

något som visat sig leda till att matematikundervisningen inte blir likvärdig för de olika könen 

(Robinson-Cimpian m.fl., 2014a).  

 

6.2.1 Lärares kommunikation 
Agerandet som beskrivits i studien handlar bland annat om den kommunikativa interaktion som 

lärare har med eleverna och det är även den här formen av interaktion som skiljer sig åt mellan 

könen. Kommunikationen som förs från lärare till elever kan på ett såväl omedvetet som 

medvetet sätt skilja sig åt mellan pojkar respektive flickor (Li, 2004). 

  

I förhållande till det Li (2004) skriver gällande agerande menar även Fennema (1980) att pojkar 

får mer uppmärksamhet under matematikundervisningen än flickor. Lärares agerande mot 

pojkar och flickor skiljer sig på så sätt att pojkarna får mer tillrättavisningar än vad flickorna 

får men det leder i sin tur till att pojkarna även får mer beröm än flickorna. Det här visar sig 

även då lärare förstärker och belönar pojkar och flickor olika för deras beteenden. De belönar 

sådant beteende som ses som manligt respektive kvinnligt beteende som uppnås av respektive 

kön. När eleverna blir äldre fortsätter det här agerandet att synliggöras då även högpresterande 

pojkar får mer uppmärksamhet än vad flickor med samma matematiska begåvning får. I och 

med att pojkarna får mer uppmärksamhet får de även mer hjälp i undervisningen. Swinson och 

Harrop (2009) visar däremot i sin forskning att flickorna istället får beröm i större utsträckning 

än pojkarna. Samtidigt menar forskarna att lärare har mer uppsikt över pojkarna än över 

flickorna och att pojkarna dessutom får mer negativa kommentarer än flickorna. Den 

kommunikativa interaktionen är större mellan lärare och pojkar än mellan lärare och flickor 

samt att om pojkar skulle vara oroliga över sin matematiska förmåga eller över matematikämnet 
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i stort tas det på större allvar än om det skulle finnas indikationer på att någon flicka känner 

någon form av oro eller ångest (Swinson & Harrop, 2009; Fennema, 1980). 

  

Swinson och Harrop (2009) har i sin forskning fått fram olika resultat. Deras resultat visar å 

ena sidan att kommunikationen lärare och elever emellan inte är beroende av elevernas kön, 

samtidigt som det å andra sidan visar att lärare både verbalt och icke-verbalt kommunicerar i 

en högre utsträckning med pojkarna än med flickorna. Resultatet av deras studie visar på att 

lärare generellt talar mer med pojkarna än flickorna. Hela 61% av lärares kommunikativa 

interaktioner var riktad mot pojkarna medan resterande procent var lärares interaktion med 

flickorna, vilket visar på att pojkar får anmärkningsvärt mer tid och uppmärksamhet av lärare 

än vad flickorna får. Till skillnad från det här är den största skillnaden i resultatet sättet lärare 

använder sig av instruktioner. Instruktionerna har visat sig vara betydligt färre till flickorna, de 

får två tredjedelar mindre instruktioner än vad pojkarna får (Swinsson & Harrop, 2009). 

 

6.2.2. Lärares frågor till eleverna 
Lärares agerande i studien handlar även om lärares frågor till eleverna skiljer sig åt. Att lärare 

ställer olika frågor beroende på vilket kön de möter har visat sig i vissa studier. Pojkar har en 

tendens att få frågor som kräver en högre kognitiv förmåga att kunna svara på medan flickorna 

istället får frågor som kräver en lägre kognitiv förmåga. Det är dock inte bara frågorna som 

skiljer sig åt utan även elevernas förmåga att svara. Pojkarna skapade sig i högre grad fler 

svarsmöjligheter genom att de i vissa fall kunde skrika ut svaret vilket i sin tur ledde till att de 

fick mer uppmärksamhet av lärarna, både positiv och negativ sådan. Många frågor som 

pojkarna får handlar även i många fall om disciplin och andra frågor som inte rör 

matematikämnet (Schatz Koehler, 1990). 

  

Även Wimer m.fl. (2001) har i sin forskning kommit fram till att lärare ställer olika sorters 

frågor samt olika mängd frågor till de olika könen. Däremot har de i sin forskning i förhållande 

till det Schatz Koehler (1990) skriver kommit fram till att de olika könen får liknande mängd 

frågor med liknande svårighetsgrad. Pojkarna får dock generellt fler spontana frågor än 

flickorna i matematikundervisningen. Det här synliggörs även då läraren ställer en fråga till 

klassen då hen i större utsträckning väljer att låta en pojke svara på frågan. Författarna skriver 

att deras forskning gällande lärares frågeställningar inte nödvändigtvis behöver vara kopplat till 

elevernas kön, men refererar samtidigt till tidigare forskning som visar att undersökningen 

troligtvis hade visat samma resultat oavsett om den genomförts idag eller för 25 år sedan. Det 
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här då de menar att lärares agerande kan grunda sig i omedvetna handlingar där de ger pojkarna 

mer uppmärksamhet än flickorna (Wimer, m.fl., 2001). 

 

6.2.3 Lärares feedback 
Agerandet kan, förutom ovanstående, även innebära lärares förmåga att ge respons till eleverna. 

Schatz Koehler (1990) beskriver en studie som gjorts om lärares feedback till eleverna och om 

den respons eleverna får skiljer sig åt i relation till deras kön. Studien innefattar dock alla 

skolämnen och inte enbart ämnet matematik men kan ändå vara lämplig att nyttja då generella 

slutsatser kan dras. Feedbacken som gavs till eleverna visade sig skilja sig åt mellan pojkar och 

flickor. Det visade att 90% av responsen som gavs till pojkar var beröm för deras arbete i 

relation till deras intellektuella förmåga, samtidigt som 80% av den respons som gavs till 

flickorna föll under samma kategori. Av den positiva feedback som gavs till flickorna var nästan 

20% för att berömma deras beteende kopplat till prydlighet. När det sedan kommer till den 

negativa respons som gavs var 54% kritik riktat mot pojkarnas brist på intellektuell förmåga 

och den resterande feedback som gavs var riktat mot att tillrättavisa dem då de inte följer de 

regler som är skapta. Till flickorna handlade den negativa feedbacken å andra sidan till 89% 

om deras svaga intellektuella förmåga. Studien visar på stora skillnader mellan könen i lärares 

förmåga att ge feedback när det kommer till negativ sådan men visar inte lika stora skillnader 

när det kommer till positiv feedback mer än att de berömmer de olika könen i liten grad för 

olika beteenden. Annan forskning som Schatz Koehler tar upp har dock visat resultat på att det 

inte finns någon skillnad mellan den feedback som ges till flickor respektive pojkar (Shatz 

Koehler, 1990). 

  

Även Swinson och Harrop (2009) har gjort undersökningar i sin forskning gällande lärares olika 

respons till respektive kön. Deras resultat visade i en undersökning på att lärare inte gör någon 

skillnad i den feedback de ger till de olika könen. Samtidigt som en annan undersökning visade 

att pojkarna får mer uppmärksamhet än flickorna. Det här visas då pojkarna får mer positiv 

respons av lärare än vad flickor får samtidigt som de också får betydligt mer negativ respons än 

flickorna. 
 
6.2.4. Sammanfattning 
Lärares agerande gentemot respektive kön skiljer sig åt i olika former. Lärares kommunikativa 

interaktion med elevernas samt deras respons och frågor är alla olika sätt att agera med eleverna 

i matematikundervisningen. I olika forskningsresultat har det framkommit att det finns 

skillnader i agerandet mot de olika könen. Det har visat sig att pojkar får mer uppmärksamhet, 
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i form av bland annat beröm, feedback samt antalet frågor som lärare ställer till dem. 

Uppmärksamheten som de får är både positiv och negativ men det som är den huvudsakliga 

tesen är att lärare riktar mer av sin tid åt pojkar än flickor.   

  

Det har dock visat sig i andra studier att det inte finns några skillnader i lärares agerande 

gentemot pojkar och flickor i matematikundervisningen. 

6.3. Hur lärares förväntningar och agerande påverkar eleverna 

Fennema påpekar att det slutliga resultatet av de könsskillnader som finns inom 

matematikundervisningen är att lärares tro och förväntningar påverkar det klassrumsklimat som 

skapas inom matematikundervisningen, vilket i sin tur påverkar elevernas kognitiva förmåga 

samt deras beteende (Fennema, 1990, refererad i Li, 2004). Om lärare har högre förväntningar 

och anser matematik som en manlig domän skapas ett klassrumsklimat som inte gynnar 

samtliga elever. Påverkan som sker på elevernas beteenden och deras kognitiva förmåga är 

något som Schatz Koehler (1990) beskriver. Hon menar att många lärare ser matematik som en 

manlig domän som inte är passande för flickor. Om en flicka lyckas inom matematiken kan det 

därför ses som opassande och inte något som anses kvinnligt eller som passar in i den bild 

samhället skapat om hur en kvinna ska vara. Det leder i sin tur till att flickors prestationer inom 

matematiken kan försämras då flickorna kan bli obekväma med sin framgång inom 

matematiken, vilket senare kan bidra till att de inte lägger ner så mycket energi för att fortsätta 

lyckas inom matematiken (Shatz Koehler, 1990). 

 

En annan påverkan som kan ske vid lärares låga förväntningar på flickor är att deras prestationer 

försämras på grund av ett minskat självförtroende. Palmer (2010) beskriver en studie som visat 

på att lägre förväntningar på flickor leder till lägre resultat och att de flickor som istället får 

högre förväntningar på sig i sin tur presterar bättre (Palmer, 2010).  

  

Om lärare ser matematik som något som inte passar flickor och att pojkar alltid presterar bättre 

kommer antagningsvis lärares förväntningar föras över på eleverna. Eleverna blir på så vis 

övertygade om att lärares tro är den rätta vilket påverkar deras bild av ämnet matematik. Då 

lärare generellt har högre förväntningar på pojkar kan de enligt Upadyaya och Eccles (2014) få 

en ökad motivation och intresse för matematikämnet vilket ses som en stor positiv påverkan. 

Pojkarna kan då även i framtiden gynnas av det här eftersom deras motivation är så hög att de 

inte viker sig för motgångar. Flickor å andra sidan missgynnas då det ställs mindre krav på dem 
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eftersom lärare generellt har lägre förväntningar på dem samt inte ser ämnet som något kvinnligt 

(Nurlu, 2017; Upadyaya & Eccles, 2014).   

  

Även Li (1999) skriver att flickorna ses som mindre framgångsrika inom matematiken och att 

det kan det leda till att deras prestationer försämras. I hens forskningsstudie beskrivs det hur 

lärare har en tendens att överskatta pojkar och underskatta flickor. Precis som Upadyaya och 

Eccles (2014) skriver påverkar det här flickorna negativt. Genom att lärare skiljer på 

förväntningarna gentemot eleverna kan stereotyper skapas inom matematikundervisningen, 

vilket i sin tur påverkar lärares agerande mot de olika könen. Lärare är ofta omedvetna om de 

handlingar de utför i klassrummet vilka är beroende av deras förutfattade meningar kring 

matematikämnet kopplat till elevernas kön. Om en elev får höra att hen presterar dåligt eller bra 

kan det leda till en självuppfyllande profetia (Li ,1999; Upadyaya & Eccles, 2014). 

 

6.3.1. Modell om lärares uppfattningar i relation till elevernas kön 
Sambandet mellan lärares förväntningar och agerande i relation till påverkan på eleverna kan 

analyseras utifrån modellen A model for the review of teacher beliefs and gender differences 

som synliggörs nedan: 

(Li, 1999:65). 

  

Modellen utgår från lärares kön, lärares förväntningar och lärares beteende i förhållande till 

elevens förväntningar, prestation samt beteende. I den här studien ligger det inget fokus på 

lärares kön men modellen kan trots det användas för att belysa sambandet mellan dessa 

variabler. 
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Li (1999) beskriver att lärares beteenden påverkas och bestäms av de uppfattningar som läraren 

besitter. Dessa handlingar överförs sedan till elevernas uppfattningar och beteenden. Det kan 

sättas i relation till det Upadyaya och Eccles (2014) skriver om att de förväntningar som lärare 

har gentemot sina elever har en stor påverkan på elevernas prestationer i skolan. 

Uppfattningarna som lärare har grundar sig i de förutfattade meningar de har om pojkar och 

flickor och hur de uppfattar ämnet matematik i relation till den egna lärarrollen och läroplanen. 

Dessa förs sedan över på lärares beteenden och påverkar till sist elevernas beteenden och 

prestationer. 

  

Modellen visar att det finns en ömsesidig relation mellan lärare och elever. Tidigare forskare 

har utgått från att det endast är en enkelriktad relation mellan hur lärares beteende påverkar 

elevernas uppfattningar, som sedan påverkar deras beteenden vilket till sist påverkar deras 

prestation. Li menar istället att det går åt båda hållen, både lärare och elever kan ha en påverkan 

på varandra och påverkan behöver inte ske i olika steg utan beteendet, uppfattningarna och 

förväntningarna kan ske från olika håll. Den cirkulära domänen i modellen indikerar att 

påverkan kan ske på olika sätt. Dels kan lärares beteende påverka prestationen hos eleverna 

samtidigt som elevernas prestation kan leda till att lärarna ändrar sina uppfattningar och agerar 

på ett annorlunda sätt vilket i sin tur kan påverka elevernas prestation (Li, 1999). 

  

Den här modellen stödjer det resultat som framkom ovan då lärares förväntningar och agerande 

har en påverkan på eleverna. Shatz Koehler (1990) belyser hur matematik generellt ses som en 

manlig domän och hur det kan påverka flickorna i en negativ riktning. Förväntar sig läraren 

mer av pojkar än av flickor och har en uppfattning om att matematik inte är något kvinnligt 

påverkar det i sin tur flickors prestationer då de antagningsvis kan känna sig obekväma med 

deras framgång. Det här kan sättas i förhållande till modellen då lärares förväntningar påverkar 

elevernas beteenden och uppfattningar så väl som deras prestationer (Shatz Koehler, 1990; Li, 

1999). Även Fennema har en uppfattning om att lärares förväntningar påverkar elevernas 

beteende och deras kognitiva förmåga, vilket tyder på att alla dessa variabler går hand i hand 

och ständigt påverkar varandra (Fennema, 1990, refererad i Li, 2004). 

 

6.3.2. Sammanfattning 
Lärares förväntningar och agerande har ett tydligt samband med hur eleverna presterar inom 

matematikundervisningen. Anledningen till att flickor i många fall presterar sämre än pojkar 

hänger ihop med att lärare har en förutfattad mening om att matematik inte är något för flickor. 

Forskning visar på resultat som säger att matematik inte är något kvinnligt, vilket påverkar 
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lärares syn på matematiken, deras agerande och det klassrumsklimat som skapas. De här 

stereotyper som samhället skapat påverkar onekligen lärares olika förväntningar och en röd tråd 

synliggörs mellan hur lärares förväntningar påverkar deras agerande. Vilket i sin tur påverkar 

elevernas motivation och prestation inom matematiken. Modellen som använts påvisar 

ytterligare hur alla olika variabler finns och påverkar varandra på olika sätt. 

6.4 Analys utifrån teorier 

I följande avsnitt kommer resultatet analyseras utifrån de två teorierna socio-matematiska 

normer och socialkonstruktionism. 

 

6.4.1. Socio-matematiska normer 
Den här studien kan sättas i relation till den teori som Yackel och Cobb (1996) benämner som 

socio-matematiska normer. Socio-matematiska normer beskrevs i teoriavsnittet ovan och 

innebär de normer som skapas genom olika sammanhang i matematikklassrummet. Dessa 

normer skapas främst av läraren och dess värderingar men sker ur dynamiska interaktioner 

mellan lärare och elever. Det som framkommit i den här studien är att det generellt är mer 

förväntat att pojkar har högre matematikkunskaper och att de ska prestera och utvecklas mer 

inom matematiken. Shatz Koehler (1990) påpekar att pojkar även får mer uppmärksamhet i 

undervisningen av lärare då de exempelvis skapar sig fler svarsmöjligheter när lärare ställer 

frågor genom att säga svaret högt utan att räcka upp handen. Det här kan kopplas till teorin då 

de socio-matematiska normerna som kan ha skapats i ett sådant klassrum kan innebära att pojkar 

ses som mer högpresterande än flickor vilket leder till att pojkarnas svar till läraren ses som det 

mest godtagbara. Det i sin tur kan leda till att pojkarna kan säga svaret högt utan att räcka upp 

handen då de antagningsvis kan ha en tro om att det är socialt accepterat eftersom deras svar 

kan ses som de mest korrekta i jämförelse med flickorna. Däremot framgår det inte i studien 

om pojkarnas beteende är godtagbart utan kan även ses som ett beteende där de ständigt blir 

tillrättavisade. Om så är fallet kan flickornas beteende istället ses som det mest godtagbara och 

i sådant fall kan deras svar ses som mest accepterat då de följer de normer som finns i 

klassrummet (Yackel & Cobb, 1996; Skolverket, 2014; Shatz Koehler, 1990). 

 

Det är svårt att sätta teorin om socio-matematiska normer i relation till det resultat som 

framkommit i studien. Det här då resultatet inte visar skillnader i elevernas matematiska 

kunskaper eller i deras skilda sätt att resonera och argumentera matematiksikt. Däremot skulle 

ett antagande kunna göras om att pojkarnas argument och resonemang i matematikklassrummet 
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ses som det mest korrekta eftersom matematikämnet har konstruerats som något manligt och 

som bör behärskas av män.  

  

6.4.2. Socialkonstruktionism 
Socialkonstruktionisterna har en tanke om att allt i samhället är socialt konstruerat. Genom den 

här studien har det framkommit att matematik ofta konstrueras som en manlig domän vilket kan 

ha blivit en social konstruktion som är skapad av lärare på grund av deras förväntningar 

gentemot de olika könen. Lärares förväntningar på de olika könen inom matematikklassrummet 

kan antagningsvis föras över till eleverna och på så vis påverka dem både positivt och negativt. 

Det här genom att flickorna inte får samma förväntningar på sig som pojkarna vilket i sin tur 

kan leda till att flickornas motivation försämras. Eftersom pojkarna å andra sidan får högre 

förväntningar på sig presterar de bättre. Det här kan ses som sociala konstruktioner då lärares 

agerande gentemot de olika könen finns på grund av den bild som är skapad gällande vad som 

är normalt eller inte (Allwood & Erikson, 2017; Upadyaya & Eccles, 2014). 

  

Fennemas (1980) scenario som nämnts ovan i avsnittet om lärares förväntningar på de olika 

könen gällande elever med samma matematiska begåvning visade på hur lärare bemöter pojkar 

och flickor olika i matematikundervisningen. Det här scenariot kan sättas i relation till 

socialkonstruktionismen då matematiken hamnar under två olika kategorier. Läraren i scenariot 

ansåg att pojken skulle vidareutveckla sin matematiska förmåga samtidigt som flickan skulle 

ägna sig mer åt sociala relationer istället. Det här kan innebära att samhället har skapat en bild 

av att pojkar ska ägna sig åt matematikämnet i högre grad än flickorna och att flickorna istället 

ska ägna sig åt andra saker som anses mer kvinnliga, såsom sociala relationer (Fennema, 1980; 

Allwood & Erikson, 2017). 

 

Förutom lärares förväntningar påvisar Fennema (1980) även hur pojkar och flickor får olika 
slags beröm i matematikklassrummet. Lärares beröm till eleverna är enligt henne kopplat till 
det som anses vara manligt eller kvinnligt. Det kan innebära att lärare berömmer flickor för 
prydlighet och pojkar för sin kognitiva förmåga inom matematiken. I förhållande till det här tar 
Wimer m.fl. (2001) även upp de uppdelningar som kan finnas i matematikklassrummet gällande 
hur pojkar respektive flickor anses leka med de leksaker som ses som manliga respektive 
kvinnliga. Kopplat till socialkonstruktionismen kan lärares förväntningar och agerande vara 
socialt konstruerade då de generellt har förutfattade meningar om att matematik anses vara 
manligt (Fennema, 1980; Wimer m.fl., 2001).  
 



   
 

25 
 

Precis som nämnts tidigare ses matematik som något manligt och ingår därför i den manliga 

kategori som skapats av sociala interaktioner i samhället. Det kan därför påverka lärares 

förväntningar om elevernas prestationer inom matematikämnet. Lärare förväntar sig och har en 

uppfattning om att pojkar har en medfödd matematisk begåvning medan flickor enbart lyckas 

inom matematiken på grund av hårt arbete (Robinson-Cimpian m.fl., 2014a). Lärares attityder 

och handlingar kan i relation till den socialkonstruktionistiska teorin därav bero på de sociala 

konstruktioner som skapats om att matematiken är manlig och inte kvinnlig och därav förväntas 

inte flickorna lyckas inom matematiken i samma grad som pojkar gör (Allwood & Erikson, 

2017). 

 

Med tanke på att Fennemas studie är något föråldrad kan det vara svårt att sätta den i relation 
till dagens samhälle. Det kan ses som näst intill självklart att samhället har förändrats och att 
det inte ser likadant ut då som nu. Däremot kan det vara bra att ha i åtanke om hur de sociala 
konstruktionerna sett ut då dessa, trots en större genusmedvetenhet i dagens samhälle, kan ha 
en tendens att leva kvar.  
 

6.4.3. Sammanfattning 
Genom att analysera resultatet i förhållande till teorierna ovan har det visat att matematiken är 

en norm som anses vara manlig och som är skapad genom sociala interaktioner i såväl skola 

som i samhället. Lärares förväntningar och agerande kan därav ha skapats i sociala interaktioner 

och genom normer i matematikundervisningen. Dessa teorier har använts för att få en förståelse 

för varför lärares förväntningar och agerande kan se ut på så vis som resultatet i studien har 

visat.  
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7. Diskussion  
I det här avsnittet kommer det resultat som framkommit i studien att behandlas utifrån en 

diskussion. Även tillvägagångssättet i metoden samt vidare forskningsmöjligheter utifrån den 

genomförda studien kommer diskuteras. 

7.1. Resultatdiskussion 

Lärares förväntningar, agerande och deras påverkan på eleverna inom matematikklassrummet 

har genom studien visat sig ha en sammanhängande koppling till varandra. Majoriteten av den 

forskning som analyserats har påvisat att lärare förväntar sig betydligt mindre av flickor än de 

gör av pojkar. Det här beror dels på att matematik ses som en manlig domän och att de anser 

att pojkar är mer kognitivt begåvade än flickor (Li, 1999). I relation till elevernas kognitiva 

förmåga har Nurlu (2017) genomfört en undersökning som visat ett resultat på att pojkar 

sannerligen har en högre kognitiv förmåga än flickor. Det här skulle kunna vara en av orsakerna 

till att lärares förväntningar är högre på pojkar. Om forskning som genomförts tyder på att det 

finns en skillnad utifrån den kognitiva förmågan hos flickor och pojkar inom ämnet matematik 

kan det bidra till att olika normer i samhället skapas och att det i sin tur leder till att matematiken 

ses som ett ämne som borde behärskas av män snarare än kvinnor. 

 

Förväntningarna kan även sättas i relation till lärares agerande då det visat sig genom olika 

forskningar att pojkar i högre grad får mer uppmärksamhet, både positiv och negativ sådan. Är 

normen att matematik är något manligt och som bör utföras av pojkar blir det antagningsvis 

mer naturligt att pojkar får mer uppmärksamhet i form av exempelvis beröm och konstruktiv 

kritik för att de ska kunna utvecklas, då flickornas matematiska förmåga inte ses som lika viktig 

(Fennema, 1980; Swinson & Harrop, 2009).  Å andra sidan kan det även upplevas som 

besynnerligt att flickor får mindre uppmärksamhet då många forskare anser att pojkar är mer 

kapabla inom matematiken på grund av deras kognitiva förmåga medan flickor lyckas på grund 

av att de kämpar hårt. Om lärare har ett synsätt om att flickor enbart lyckas för att de kämpar 

hårt skulle det antagningsvis anses mer lämpligt att de skulle få mer uppmärksamhet än pojkar. 

Grundar sig flickornas framgång i hårt arbete krävs det antagningsvis mer hjälp och 

instruktioner till dem för att hjälpa dem i sin matematiska utveckling. 

  

Swinson och Harrop (2009) menar att lärare kommunicerar mer med pojkar än flickor och att 

de ger betydligt färre instruktioner till flickor än till pojkar. Som nämnt i ovanstående stycke 

borde flickorna antagningsvis få fler instruktioner för att lyckas då de enligt framtagen 
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forskning måste kämpa hårdare för att nå liknande resultat som pojkarna. Dock visar forskning 

att så är inte fallet. Pojkar får mer uppmärksamhet och fler instruktioner även om forskning 

visar på att lärare tror att pojkarna har en högre kognitiv förmåga. Vad kan det bero på? Ett 

antagande skulle kunna vara att lärare förvisso har en högre förhoppning om att flickorna kan 

lyckas än vad forskningen visar och att lärare ger flickorna mindre uppmärksamhet i 

klassrummet på grund av att lärare tror att de klarar av uppgifterna på egen hand och att pojkarna 

kräver mer hjälp. En annan teori skulle kunna vara att pojkar inte är lika lyhörda eller är 

tillräckligt uppmärksamma som flickorna anses vara och därav kräver fler instruktioner och mer 

uppmärksamhet för att de ska kunna ta till sig samma innehåll som flickorna redan anammat. 

  

I samband med det sistnämnda antagandet kan det Shatz Koehler (1990) nämner gällande 

antalet frågor eleverna får styrka teorin. Hon beskriver att pojkar får fler svarsmöjligheter för 

att de bland annat kan skrika ut svaret i helklass vilket i sin tur leder till att de får mer 

uppmärksamhet. På grund av det här påståendet kan det vara anledningen till att de får fler 

instruktioner och uppmärksamhet trots att de har högre kognitiv förmåga än flickor då de inte 

har samma förmåga att följa de regler som finns i klassrummet. 

  

I studien har det på flera sätt påvisats att lärares förväntningar och deras agerande har en 

påverkan på eleverna, framförallt en negativ påverkan på flickorna. Det som är den främsta 

bärande faktorn i den negativa påverkan på eleverna är att matematiken ses som en manlig 

domän. Att matematik ses som någonting manligt kan antagningsvis även ha lagt grunden för 

lärares olika förväntningar på eleverna då de förväntar sig mest av pojkar. Dessutom kan det 

även ha påverkat lärares agerande då de uppmärksammar pojkarna i högre grad. Dessa 

förväntningar som lärare besitter kan föras över till eleverna, vilket kan sättas i relation till de 

socio-matematiska normer som skapats genom dynamiska interaktioner lärare och elever 

emellan (Yackel & Cobb, 1996; Nurlu, 2017; Upadyaya & Eccles, 2014). Om lärare förväntar 

sig mer av pojkar och det förs över till eleverna skulle det troligtvis kunna leda till att pojkarna 

utvecklar ett större självförtroende och flickorna ett mindre, vilket i sin tur kan påverka deras 

matematiska prestationer. 

  

En påverkan som beskrivs missgynna flickorna är att matematik ses som icke kvinnligt vilket i 

sin tur har lett till att vissa flickors prestationer har försämrats. Det här då flickorna kan känna 

sig obekväma med sin framgång då det inte anses som något kvinnligt utan manligt istället och 

därav “vågar” de inte prestera (Shatz Koehler, 1990). Frågan är dock om det här är något som 

synliggörs redan i årskurserna 1-3. Endast en del av den forskning som behandlats i studien är 
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utförd i de lägre åldrarna och därav tillkommer svårigheter vid analysen av deras resultat. Det 

finns en möjlighet att även flickor i årskurserna 1–3 skapar sig en känsla av att de är lägre 

matematiskt begåvade än pojkar och att de känner att de varken kan eller vill försöka då ämnet 

ses som manligt. Å andra sidan skulle det kunna vara så att dessa elever inte har någon 

uppfattning om att matematik skulle ses som varken manligt eller kvinnligt och att de därav 

presterar så gott de kan utifrån sin egen förmåga. Även om elever i de lägre åldrarna 

antagningsvis inte påverkas av att matematik generellt ses som en manlig domän behöver inte 

det betyda att lärares förväntningar och agerande inte påverkar eleverna på något sätt. Vi tror 

att eleverna i de här åldrarna inte har någon uppfattning gällande om matematik är ett manligt 

eller kvinnligt ämne. Däremot tror vi att eleverna påverkas i stor utsträckning av lärares 

förväntningar och agerande om lärare har ett könsstereotypiskt synsätt, då elever i de lägre 

åldrarna troligtvis är relativt formbara och vanligtvis har sin lärare som en förebild. 

 

Resultatet som framkommit i studien kan även sättas i relation till begreppet genusmedvetenhet. 

Bjurulf (2013) beskriver begreppets innebörd i förhållande till lärares agerande i skolan. Hon 

menar att läraren genom att använda sig av ett genusmedvetet arbetssätt inte ska ge beröm till 

eleverna som är direkt kopplat till deras kön. En pojke ska därav inte få mer beröm för att denne 

utför något som anses “kvinnligt” än vad en flicka får för samma utförande, samtidigt som 

pojkar inte ska få mer beröm för något som anses “manligt”. Den feedback eleverna får ska 

således vara likvärdig. I förhållande till det här beskrev Shatz Koehler (1990) ett resultat som 

visade på att den positiva feedback flickorna får till viss del är riktat mot deras prydlighet, vilket 

är något som skulle kopplas till en kvinnlig norm då “att städa” och “hålla rent” oftast 

förknippas med något kvinnligt. Det här kan påvisa att läraren i studien inte handlar utifrån ett 

genusmedvetet synsätt utan gör åtskillnader i sitt berömmande till eleverna. 

 

Det har även framkommit i viss forskning att det inte finns någon könsuppdelning hos lärare 

gällande elevernas prestationer. Det här har bland annat visat sig i Shatz Koehler (1990) och 

Sarouphim och Chartonys (2017) studier där de menar att lärare varken gör skillnad i sin 

feedback eller i sina matematiska bedömningar. I förhållande till dessa resultat tror vi att det 

helt och hållet beror på vem läraren är och vilket synsätt denne besitter. Det här tror vi dels 

beror på att sociala konstruktioner i samhället i stort har förändrats. Däremot tror vi att vissa 

resultat som framkommit i studien, trots några äldre resultat, fortfarande kan leva kvar och där 

av kan lärares agerande och förväntningar bero på hur läraren som individ väljer att ta till sig 

och anpassa sig efter de normer som finns och lever kvar i dagens samhälle. Resultaten som 

visats i studien skulle kunna ske av slumpen då det förekommer både forskning som styrker att 
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det finns skillnader mellan könen men även de som påvisar motsatsen. Det här belyser vikten 

av den här studien då den syftar till att öka genusmedvetenheten hos lärare i årskurserna 1–3. I 

framtiden är vår förhoppning att samtlig forskning kring det här ämnet ska påvisa att det inte 

finns några skillnader i hur läraren bemöter de olika könen, utan att samtliga lärare istället ser 

till alla elevers olika individuella förmågor och förutsättningar. 

7.2. Metoddiskussion 

Vid uppstarten av den här studien hade vi en uppfattning och tro om att resultatet som framkom 

skulle visa motsatsen. Det vill säga att lärare skulle ha högre förväntningar på flickorna och att 

flickorna skulle prestera bättre än pojkarna. Men så var inte fallet. Det här skulle dels kunna 

bero på att den forskning som använts i studien inte är utförd i Sverige på svenska skolor utan 

är utförd i andra delar av världen. Det betyder att forskningsresultatet som framkommit har sin 

grund i andra kulturer där värderingar och uppfattningar kan skilja sig från de som skulle kunna 

finnas i Sverige. Det här visar på hur lite forskning det finns inom det här området i Sverige 

vilket gjorde det svårt att finna litteratur som var relevant inom den svenska skolan. 

Litteratursökningen som gjordes utfördes till en början i Libris men där fanns inga relevanta 

artiklar vilket gjorde att sökorden istället korrigerades från svenska till engelska och sökningen 

tog sin största utgångspunkt i databasen ERIC. Sökorden utvecklades även under studiens gång 

då fler ord och underkategorier lades till. Det här gjorde att fler artiklar hittades som vi tolkade 

som tillräckliga för att kunna genomföra studien trots att samtliga artiklar och annan litteratur 

var utförda i andra länder. 

  

Även om de resultat som fanns inte visade på hur det kan se ut i svenska skolor visade 

majoriteten av artiklarna på liknande slutsatser, med vissa undantag. De länder som ingått i 

studien är bland annat Nigeria, Libanon, USA, Japan och Taiwan. Med tanke på ländernas 

spridning kan det tolkas som att resultatet är övergripligt i flertalet länder i världen och ett 

antagande kan göras att det då kan visa samma resultat i Sverige. Däremot ingår inget nordiskt 

land vilket kan göra att resultatet skulle kunna ha en stor spridning och se annorlunda ut i 

Sverige då bland annat läroplaner och politiskt styre ser väldigt olika ut i olika delar av världen.   

  

Att resultatet som framkom visade motsatsen till vår tidigare uppfattning skulle även kunna 

bero på att forskningen som hittats inte endast är utförd i årskurserna 1-3. Viss litteratur som 

använts har forskat på elever och lärare generellt eller något äldre elever än 1-3. Däremot 

gjordes antaganden genom studien om att vissa liknande situationer även skulle kunna 

synliggöras här, trots att artiklarna inte var utförda i Sverige eller endast inom årskurserna 1-3. 
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En annan svårighet i litteratursökningen var att finna flera studier som forskat på liknande 

innehåll. Vi fann enbart ett fåtal artiklar och majoriteten av de författare eller forskare som 

ingick i studien refererade till liknande källor. Många av forskarna som ingått i studien har 

refererat till bland annat Fennema (1980) vilket gjorde att vi valde att använda oss av hennes 

forskning också eftersom hon är återkommande inom det här forskningsområdet. Då 

genusfrågan har fått ta större plats i samhället kan källor som Fennema (1980) ses som något 

föråldrad. Däremot ansåg vi att hennes forskning fortfarande är relevant eftersom flera forskare 

inom det här området valt att referera till hennes forskning.  

7.3 Vidare forskning 

Den forskning som tagits fram genom studien har berört lärares förväntningar, agerande och 

deras påverkan på de olika könen inom ämnet matematik. Det som framkommit är att samtliga 

av dessa aspekter har ett samband och en inverkan på varandra på olika sätt. Vidare forskning 

utifrån den här systematiska litteraturstudien kan genom en empirisk undersökning vara av 

intresse för att få fram resultat som är genomfört inom den svenska skolan då samtlig forskning 

som använts i den här studien är från andra länder än Sverige. Dessutom är det vidare intressant 

att undersöka om lärares kön har någon betydelse för hur denne agerar gentemot de olika könen 

i matematikundervisningen. Den här typen av undersökning skulle kunna medföra att en 

skillnad mellan lärares agerande och förväntningar inom den svenska skolvärlden synliggörs 

och kan därmed ligga till grund för att göra lärare medvetna om deras beteende och handlingar. 

Genom att framtida resultat synliggörs för lärare kan det förhoppningsvis leda till en ökad 

genusmedvetenhet hos dem som kommer att gynna matematikundervisningen för eleverna i de 

svenska skolorna.  
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