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Syftet med denna undersökning är att se om det finns några skillnader mellan pojkars och flickors 

matematikkunskaper i år 5 samt hur lärare uppfattar könsskillnader inom matematiken. Med hjälp 

av observationer av det nationella ämnesprovet i matematik i år 5 från 2002 och intervjuer med 

verksamma matematiklärare, ville vi ta reda på om det fanns några könsskillnader i 

matematikområdena mätning och rumsuppfattning och textuppgifter. Även att få lärares perspektiv 

på könsskillnader i dessa matematikområden och ett socialt perspektiv på matematikkunskaper. I 

denna undersökning har en kvalitativ metod använts.  

 

Observationsresultaten av undersökningen visar att det inte finns någon skillnad mellan könen i 

området mätning och rumsuppfattning, men en viss skillnad finns till flickornas fördel i 

textuppgifter. Intervjuerna gav samma resultat som observationerna vad gäller de utvalda 

matematikområdena. De ger även en bild av hur lärare bemöter de olika könen och vad som kan 

vara orsakerna till likheter och skillnader inom matematiken t.ex. föräldrarnas påverkan och 

självskattning. Denna undersökning är avsedd till att väcka intresse och göra blivande och 

verksamma lärare observanta på eventuella könsskillnader inom matematiken.  
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1. Inledning 

När vi var yngre talades det ofta om pojkars höga förmåga inom matematikämnet i jämförelse med 

flickor. Det anordnades speciella aktiviteter inom matematik och teknik för att flickor skulle få en 

chans att öppna upp sitt intresse för denna marknad och våga tycka att dessa ämnen var roliga och 

intressanta. I dagens läge debatteras det i media om huruvida pojkarnas prestationer och därmed 

betyg sjunker i jämförelse med flickorna som har dragit in på området med stormsteg och är 

ledande (Jällhage, 2003). Under terminerna på lärarprogrammet har vi under vår 

verksamhetsförlagda utbildning (VFU) observerat skillnader mellan könen som inte alls stämmer 

överens med de rapporter och debatter som förs i media. Detta har gjort att intresset och en 

nyfikenhet har lyfts för att ta reda på mer och kanske då även få en klarhet i hur 

kunskapsfördelningen ligger. Är det flickorna som har övertaget inom matematik eller är det 

pojkarna? Finns det någon skillnad överhuvudtaget? I läroplanen för det obligatoriska skolväsendet 

står det att ”Skolan har ett ansvar att motverka traditionella könsmönster. Den skall ge utrymme för 

eleverna att pröva och utveckla förmåga intressen oberoende av könstillhörighet” 

(Utbildningsdepartementet, 1998 s. 10). Är det egentligen så i dagens skola och övrigt i vårt 

samhälle? Wahlström (2004) skriver att redan på BB behandlas flickor och pojkar olika och det 

förväntas olika mycket av de båda könen. En flicka föds för att sprida glädje och värme till 

omgivningen medan pojkar förväntas behöva mer omtanke för att rustas för att kunna möta livet 

och dess motgångar. Lärare är även de uppfostrade i den samhällsnorm, innebär detta att eleverna 

bemöts olika i skolan och även på matematiklektionerna? Därmed är tanken med detta arbete att se 

om det finns några tydliga könsskillnader inom matematiken kunskapsmässigt samt om hur eleven 

behandlas av pedagoger i matematikämnet beroende på kön. 
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2. Teoretisk bakgrund 

Den litteratur som har använts till denna studie är rapporter som visar på tidigare forskning inom 

ämnet samt litteratur som ger ett biologiskt och socialt perspektiv på skillnader mellan pojkar och 

flickor. Även litteratur som ger en bild av vad det innebär med matematikkunskaper samt de 

nationella ämnesproven i matematik har gett en bra grund och har varit av stor vikt. 

 

2:1 Kunskap 
Vi har valt att utgå från Liedman och Gustavsson vad gäller definitionen av vad kunskap är. 

Kunskap är kunnande och grunden i en människas liv. Alla nyfödda barn är oformade och tomma 

på kunskaper, därför börjar människans kunskapsutveckling redan i vaggan (Liedman, 2001). 

Kunskap är något som alltid har funnits i människans historia, men har utövats på olika sätt under 

olika tidsperioder. Allt människor lär för att överleva och för att utveckla vårt liv är kunskap. På så 

vis är allt en slags kunskap och något som nyttjas hela livet. Många kunskaper är skapta utifrån 

människans erfarenheter. Gradvis som människan utvecklas och skaffar sig nya erfarenheter byggs 

även kunskaperna på. Det innebär att alla människor inte bär på samma kunskaper, utan olika 

kunskaper beroende på intresse och livsstil (Gustavsson, 2002). 

 

2:1:1 Baskunskap, rotkunskap och detaljkunskap 

Den grundläggande kunskapen, som i vardagligt tal kallas antingen baskunskap eller rotkunskap, är 

sådana kunskaper som inte förändras när samhället förändras, kunskapen om hur beräkning i 

matematik och läsning går till är ett exempel på sådan kunskap. Den föränderliga kunskapen kallas 

detaljkunskap och förändras efterhand. Ett exempel på en sådan kunskap är faktakunskapen om 

Sveriges folkmängd. Eftersom vissa kunskaper ses som färskvara och är föränderliga med tiden är 

det viktigt att uppdatera och förnya kunskaper som lärs in för det framtida livet (Liedman, 2001).  
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2:2 Matematikkunskaper 

I Kursplanen för matematik i grundskolan (2000) står det att bedömningen av elevens kunnande i 

ämnet matematik utgår från följande kvaliteter: att eleven har skaffat en förmåga att använda och 

utveckla det matematiska kunnandet för att tolka och hantera olika sorters uppgifter och situationer 

som förekommer i skola och samhälle, till exempel förmågan att upptäcka mönster och samband, 

föreslå lösningar, göra överslag, reflektera över och tolka sina resultat samt bedöma deras rimlighet. 

Den kan självständigt kreativt och noggrant lösa problem och använda tidigare inlärda färdigheter 

för att lösa dem. En viktig aspekt av kunnandet är elevens förmåga att uttrycka sina tankar muntligt 

och skriftligt med hjälp av det matematiska symbolspråket och med stöd av konkret material och 

bilder (Skolverket, 2000).  

Vi har valt att utgå från Myndigheten för skolutveckling (2003) i definitionen av 

matematikkunskaper. Matematikkunskaper kan vara olika saker för olika personer. 

Matematikkunnandet har enligt tradition identifierats med konsten att utöva de fyra räknesätten och 

de algoritmer och de procedurer som hör till dessa. I dagens skola betonas att eleven även skall ha 

förståelse för vissa grundläggande begrepp. Kunnande i skolmatematik beskrivs i termerna; 

kunskaper och färdigheter. Kunskapen innebär förståelse och memorering av begrepp och teorier 

och färdigheter innebär träning och automatisering av beräkningar, algoritmer och formelhantering. 

I aktuell matematikdidaktisk forskning framstår matematikkunskap som en mer mångskiftande och 

mångdimensionell kompetens, innefattande såväl minneskunskaper som olika förmågor att aktivt 

hantera och utveckla dessa kunskaper, vilket också återspeglas i kursplanen för matematik 

(Myndigheten för skolutveckling, 2003).  

Att ha kunskaper inom matematik innebär att ha kvalitéer inom det kognitiva i matematik samt att 

kunna prestera inom matematik. Detta betyder insikt och förståelse av det språk som används och 

förståelse för begreppen, för talens och siffrornas innebörd, samt att ha en förståelse och känsla för 

rumsuppfattning och kan bedöma avstånd, se skillnader och likheter i olika mönster som t.ex. färg 

och form. Även att kunna se och använda sig av den matematikkunskap som finns ute i vardagen 

och kunna ta med sig den teoretiska skolmatematiken ut i samhället. Elevers prestationer i 

matematikämnet kan delas in i två olika kategorier; kvalitativt och kvantitativt. Att prestera 

kvalitativt i matematik innebär att ha förståelse för uppgiften och kunna tillämpa sina kunskaper på 

ett logiskt sätt. De kvantitativa prestationerna innebär istället att fort ta sig fram i matematiken, t.ex. 
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att komma snabbt fram i matematikboken och slutföra många stenciler för att vara ”först” i 

matematiken. Detta innebär ofta att uträkningar blir automatiserade, utan att eleven förstår och 

tillämpar sitt logiska tänkande (Myndigheten för skolutveckling, 2003).  

Eftersom matematik finns överallt har de flesta någon sorts kunskap inom ämnet. 

Matematikkunskaper ligger ofta till grund för olika moment i vardagslivet, t.ex. telefonnummer är 

sifferkombinationer. För att kunna använda dessa kunskaper krävs att kunna se likheter och 

skillnader från den bilden av numret som finns i huvudet med siffrorna på telefonen, även att senare 

i livet kunna se mönster och skillnader (Myndigheten för skolutveckling, 2003).  

Kunskap kategoriseras i flera sorters kunskaper. Ett exempel på en sorts kunskap är den tysta 

kunskapen. Det är en kunskap som finns inne i människan och som inte uttrycks verbalt. Även om 

den tysta kunskapen inte nämns i tal har den betydelse för sättet att agera i olika situationer. Ett 

exempel på en tyst matematikkunskap är kunskapen om att kunna känna igen och skilja på mönster 

En annan sorts kunskap är den påtvingade kunskapen som inte brukar vara långvarig i minnet. De 

kunskaper som det finns intresse för är de som brukar fastna bättre i minnet. Därför är det viktigt att 

uppmuntra elever och hjälpa dem att blir motiverade till att utveckla sina kunskaper i matematik 

(Liedman, 2001). Inom matematiken fungerar misslyckanden som ett filter där det kan hända att det 

låser sig och den matematik som finns runtomkring blir osynlig och endast den formella 

matematiken i böckerna är det som räknas. Trots detta så har de flesta individer en praktisk 

matematisk kompetens d v s den kompetens som finns ute i vardagen (Myndigheten för 

skolutveckling, 2003).   

2:2:1 Lösningsstrategier 
För att lösa olika sorters matematiska problem krävs tillgång till olika lösningsstrategier. Elever 

som möter samma problem reagerar på olika sätt beroende på att de disponerar över olika 

tankestrukturer/lösningsstrategier. Enligt Malmer (2002) går det att urskilja tre huvudtyper av 

lösningsstrategier; numeriskt prövande, laborativt/logiskt och algebraiskt. Med den numeriskt 

prövande strategin menas att eleven testar sig fram till en lösning genom att sovra genom uppgiften 

för att finna begrepp som kan vara användbara för att testa sig fram till en korrekt lösning. Den 

laborativt/logiska strategin går ut på att använda konkreta material, t.ex. klossar, och utifrån de 

kunna härleda till en lösning. Den algebraiska strategin innebär att informationen från uppgiften i en 

ekvationslösning tillämpas (Malmer 2002). 
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I en forskningsstudie av Elizabeth Fennema och Tom Carpenter (Grevholm, 1998) undersöktes 

könsskillnader i matematik hos elever i årskurs 1-3 i USA. Inga könsskillnader kunde iakttas när det 

gällde förmåga att lösa problem och komma fram till ett korrekt resultat, utom för pojkar i skolår 3 

när det gällde färdigheter i att lösa problemuppgifter där lösningsprocessen byggde på viktiga 

relationer och samband mellan lösningsmetoder dvs. rika problem (Emanuelsson m fl, 2000). Enligt 

Grevholm (1998) har det inte påvisats några betydelsefulla könsskillnader i matematik när det gäller 

prestationer i Sverige. Är det då möjligt att det inte heller kan påvisas några skillnader i val av 

lösningsstrategier? Vidare i studien fann forskarna överraskande betydelsefulla skillnader i val av 

metoder för att lösa problemen. Flickor använder mer laborativt logiska strategier där tex klossar 

kan användas för att nå en lösning. Pojkarna använder däremot i större utsträckning abstrakta 

strategier, som numeriskt prövande och algebraiskt och har därmed lättare för att senare klara av de 

avancerade problem som kommer högre upp i skolsystemet (Malmer, 2002). Vilka konsekvenser 

dessa resultat kan få är osäkert, eftersom den undersökta elevgruppen var liten (Grevholm, 1998).  

 

2:3 Nationellt ämnesprov i matematik år 5 
PRIM-gruppen (PRov I Matematik) har fått i uppdrag av Skolverket att utforma de nationella 

provmaterialen i matematik i år 5. Trots att flickor slutar grundskolan med högre betyg får pojkarna 

bättre resultat på centralt utarbetade prov, som t.ex. det svenska nationella provet (Reuterberg och 

Svensson 2000). På detta stadium sätts inga betyg, utan syftet med det nationella provet är främst att 

ge läraren underlag och stöd vid bedömning om eleven uppnått ämnets uppsatta mål, men de har 

även ett diagnostiskt syfte genom att klarlägga elevens starka respektive svaga sidor.  Resultatet kan 

ligga som underlag för utvecklingssamtal mellan lärare, elever och föräldrar. Resultatet kan även 

ses som ett stöd i att planera den fortsatta verksamheten för klassen. Sekretessen av de rikstäckande 

nationella proven är före provens användning väldigt strikt, därefter är proven offentliga. Proven 

testar grundläggande förmågor att kunna redovisa matematiska lösningar på ett logiskt sätt 

(Skolverket, 2004a; Myndigheten för skolutveckling 2003).  

 

Enligt grundskoleförordningen är proven i skolår fem frivilliga, men skolhuvudmannen kan besluta 

om ett obligatorium. Det finns inte ett fastställt datum när proven ska utföras. Tanken är att läraren 

själv ska bedöma när det är lämpligt att genomföra proven (Skolverket, 2005a). Det nationella 

provet i matematik för skolår 5 innehåller elevuppgifter och information till läraren med ingående 

beskrivningar av uppgifterna samt anvisningar kring hur elevsvaren ska kunna tolkas och bedömas 

(Skolverket, 2005b). Provens utformning utgår från läroplanens syn på kunskap och lärande samt 
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kursplanerna i respektive ämne. Proven är alltså inte konstruerade efter ett visst arbetssätt eller 

utifrån ett speciellt läromedel (Skolverket, 2004b). Tillsammans med lärarens iakttagelser ska 

resultaten från ämnesproven rörande elevens kunskaper i ämnet summeras i en kunskapsprofil. Till 

provet tillkommer även relevanta frågeställningar som har stor vikt vid bedömningen av 

uppgifterna;  

• Hur har eleven försökt lösa uppgiften/problemet? 

• Hur har eleven förstått uppgiften? 

• På vilket sätt har eleven arbetat med uppgiften? 

• Vilka begrepp har eleven visat att hon/han förstår? 

• I vilken utsträckning har eleven klarat de numeriska beräkningarna? 

• I vilken utsträckning har eleven analyserat, värderat och dragit slutsatser av resultatet? 

(Skolverket, 2005b s.2)  

 

Dessa punkter ligger till grund för att kunna bedöma elevernas kunskaper mångsidigt och 

kvalitativt. Det är viktigt att analysera hur eleven arbetar med och behärskar matematiken i olika 

sorters uppgifter (Skolverket, 2005b). 

2:4 Två utvalda ämnesområden inom matematik 
Det finns inga generella könsskillnader inom matematiken som syn i helheten, men vid granskning 

på djupet av olika avsnitt inom ämnet visar det att pojkar har bättre resultat när det gäller mätning 

och rumsuppfattning. Flickor däremot presterade bättre på uppgifter med text (Reuterberg och 

Svensson, 2000; Utbildningsdepartementet, 2004). På grund av detta kommer begreppen mätning 

och rumsuppfattning samt uppgifter med text att utvecklas nedan. 

2:4:1 Mätning och rumsuppfattning 
Med kunskap i mätning och rumsuppfattning menas att personen har en insikt om rummet och 

personens eget förhållande till rummet. Detta innefattar att kunna bedöma avstånd, storleken på ytor 

och volymen på en kropp. Begrepp som är viktiga för att ha denna förståelse kallas rumsbegrepp; 

avstånd, bredd, djup, riktningar och placering är sådana begrepp. Dessa begrepp utvecklas tidigt hos 

människan och på det stadiet visar människan förståelsen genom handling. Rumsuppfattningen 

utvecklas i takt med den motoriska utvecklingen i och med att barn behöver röra på sig för att 

upptäcka och utforska sin rumsuppfattning (Heiberg Solem & Reikerås, 2004; Malmer, 2002).  
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2:4:2 Textuppgifter 
I matematikuppgifter används olika typer av texter för att förmedla ett innehåll som är avsett att 

eleven ska lära sig (NCM, 2002). Varje texttyp har egna kännetecken, funktioner och varje typ av 

aktivitet kräver en viss aktivitet hos läsaren och kan klassificeras som: 

• Förklaringar av begrepp och metoder som även innefattar förklaringar av ord och 

matematiska regler. Sammanfattningar ingår i denna kategori. Förklaringar behöver t.ex. 

ofta läsas ingående och sammanfattas. Svårigheterna kan vara just att det kräver aktiv 

läsning för att skilja på själva förklaringen av uppgiften och att kunna argumentera med sig 

själv för att förstå begrepp, regler och formler som förklaras. 

• Instruktioner till läsaren att skriva, rita lösa en uppgift dvs. att läsaren ska göra något. 

Instruktioner kräver ibland att läsaren går utanför texten för att lösa uppgiften som skall 

utföras eller lösas. Svårigheten med denna sorts texter är att det kan ges ett förslag på 

strategi och lösningsprocedur. Detta kan medfölja att elever tillämpar denna strategi 

mekaniskt på övriga uppgifter utan en förståelse. 

• Exempel och övningar som läsaren ska arbeta med. Dessa innehåller t.ex. rutinuppgifter som 

innefattar symboler, textuppgifter och undersökningar. Exempel och övningar innebär ofta 

att eleven ska lösa olika typer av problem. Läsaren måste tänka ut vad som ska göras, 

bestämma en strategi eller en plan och komma fram till en lösning. 

• Omskrivningar innefattar förklaringar om texten och kan ge ledtrådar som kan hjälpa läsaren 

att tolka och förstå innehållet. Omskrivningar är text som handlar om texten och om 

uppgifter och övningar.  Detta kan t.ex. vara korta introduktioner eller inledningar där man 

får veta något om textens uppläggning och innehåll. Omskrivningar innehåller inte 

avgörande information och läsaren behöver sällan hålla den i minnet (NCM, 2002).  

 

En viktig förutsättning vid användning av uppgifter med text är att eleven förfogar över ett väl 

fungerande ordförråd och får övning i att använda matematikens viktiga ord och uttryck i olika 

sammanhang. Om målet skall vara att eleven inte ska falla in i ett mekaniskt läsande av 

uppgiften skall jämförelseorden äldre, längre och tyngre undvikas eftersom de lätt kopplas till 

addition. Samma sak med jämförelseorden yngre, kortare, lättare som lätt kopplas till 

subtraktion (Malmer, 2002).  
 

2:5 Skillnader mellan pojkar och flickor 
När det talas om skillnader mellan flickor och pojkar berörs och benämns båda begreppen kön och 

genus. Könet står för de biologiska skillnaderna och genus betecknar det sociala könet dvs. barnets 
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uppfostran utifrån samhällets normer. Med det menas att det över könet kan ses utifrån uppfostran, 

klädval, val av leksaker och politiska värderingar och senare även ämnesval inom studier 

(Gannerud, 2001).  

 

2:5:1 Biologiska skillnader 
Den kroppsliga utvecklingen sker i regel i samma takt och pojkar och flickor vid samma ålder kan 

oftast göra samma saker. En forskningsstudie som gjorts vid Karolinska institutet visar att pojkar är 

mer känsliga för störningar i miljön än vad flickor är samt att flickor mognar tidigare än pojkar. 

Även flickors och pojkars hjärnor fungerar olika och har olika förutsättningar att lära in färdigheter 

(Skolverket, 1994; Hwang & Nilsson, 2000). 

 

2:5:2 Sociala skillnader  

Vid skolstarten har flickor och pojkar olika erfarenheter och därmed olika förutsättningar. Flickor är 

genom lekar i allmänhet tränade i finmotorik, känsla för färg och form, kreativitet, 

koncentrationsförmåga, känslighet och inlevelse, men de är även tränade i osjälvständighet och 

försiktighet. Pojkar har genom lekar tränat sin grovmotorik, vetgirighet, mod och styrka, ledarskap 

och kombinationsförmåga, men de har även utvecklat självhävdelse och aggressivitet. Redan vid 

förskoleålder märks det skillnader som är typiska för pojkar och flickor. Flickor leker oftare i 

mindre gruppkonstellationer och söker sig till de vuxna. Pojkar däremot leker i större grupper gärna 

utomhus och de tillbringar mer tid till att göra saker än att prata om saker (Hwang & Nilsson, 2002).  

 

Skinner och Watson tillhör behavioristerna och anser att inlärning samt erfarenhet är den primära 

kraften som formar beteende dvs. inlärningsteori. Inlärningsteorin ur ett genusperspektiv går ut på 

att olikheter i pojkar och flickors beteende är ett resultat av förstärkning och imitation. Det som 

stärker ett visst beteende kallas förstärkning (Nilsson, 1996). En positiv förstärkning är något som 

gör det troligare att ett beteende upprepas t.ex. en lyckokänsla, ett bra betyg eller tillfredsställande 

av ett behov. En negativ förstärkning innebär att sannolikheten minskar för att beteendet upprepas. 

En negativförstärkning kan t.ex. vara att något obehagligt händer eller att något önskvärt tas bort 

(Hwang & Nilsson, 2002). Om psykologin ska kunna betraktas som vetenskap anser de att man inte 

får spekulera kring inre saker som ej går att mäta som t.ex. personliga drag. Människans beteende 

formas av omgivningens förstärkningar eller frånvaro av förstärkning (Nilsson, 1996). 
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Föräldrar påstår ofta att de behandlar sina barn lika oavsett kön, men ändå leker flickor med dockor 

och pojkar med bilar. Detta kan bero på att barnets kamrater ute i den pedagogiska verksamheten 

påverkar minst lika mycket som föräldrarna när det gäller könsroller. När barn är åskådare till andra 

barns lekar och agerande tittar de på dem som är av samma kön. Förstärkningar från det egna könet 

i samma ålder har större effekt än föräldrarna (Hwang & Nilsson, 2002; Nilsson, 1996). Barn ser att 

alla i omgivningen beter sig på ett könsstereotypt sätt och imiterar detta och får en positiv eller 

negativ förstärkning från omgivningen beroende på vilket kön de har och deras agerande (Hwang & 

Nilsson, 2002; Wahlström 2004). Barn som växer upp i miljöer där matematik har en mer central 

roll i vardagen och föräldrar som påvisar matematiken i omgivningen, tränar och utvecklar 

kunskapen om logiskt tänkande och problemlösning på ett djupare sätt än de barn som mer sällan 

kommer i kontakt med matematikämnet (Jakobsson-Åhl, 1999).  

 

Flickors självuppskattning när det gäller matematik är väldigt låg i jämförelse med pojkarnas. 

Könsskillnaderna i självskattning kan inte förklaras av vare sig begåvning eller prestation inom 

matematik ändå underskattar flickor sin kunskap i jämförelse med pojkar. Detta kan påverka flickor 

i nästa generation genom att de får höra hur svårt alla deras kvinnliga förebilder tycker att 

matematik är och hur tråkigt de anser detta ämne vara (Reuterberg & Svensson, 2000). På samma 

sätt påverkas pojkar av de manliga förebilderna, som anses vara duktiga i matematik, till att 

anstränga sig mer inom ämnet (Hwang & Nilsson, 2002). Eftersom barn imiterar sin förebild 

fortsätter denna snedrekrytering på utbildningar och intresset för matematik som en ond cirkel. 

Enligt Reuterberg och Svensson (2000) är könsskillnaderna i matematikkunskaper inte så 

omfattande så att oro bör lyftas. De hävdar istället att flickornas höga betyg i matematik kan ses 

som något positivt då de hittills varit underrepresenterade i högre utbildningar som innehåller 

matematik.  

 

2:5:3 Skolan  

Könsskillnader märks tydligt vid skolstarten då flickorna är de som kommit längst i sin 

skolmognad. Detta gör att flickorna i dagens skola kan bli understimulerade när skolan anpassas 

efter pojkarna, som i vissa fall inte kommit lika långt i sin skolmognad (Skolverket, 1994). Flickors 

tidigare utveckling förs fram i Skolverkets rapport (1994) som en förklaring till att de ofta visar 

bättre prestationer och högre grad av skolanpassat beteende i lägre årskurser. Ändå framkommer det 

inte i Skolverktes nationella utvärdering att deras förmodade utvecklingsförsprång skulle ge större 

effekt på matematikresultatet. Som en konsekvens av flickornas tidigare anpassning till skolans 
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normer och krav används de för att påverka pojkarnas mindre skolanpassade beteende. Långt ifrån 

sällan placeras duktiga flickor bredvid okoncentrerade pojkar så att undervisningen kan bedrivas 

under någorlunda lugna former. Härmed fostras flickorna att ta ett socialt ansvar för de manliga 

kamraterna. Pojkarna tillåts ta för sig i klassrummet och tränas inte i att ta hänsyn, ansvar och 

omsorg för dess omgivning. Läraren i sin tur har mer överseende när det gäller pojkarnas beteende. 

När pojkar visar manliga egenskaper såsom dominans, självständighet och självhävdelse 

uppmuntras de. När flickor gör samma sak bli inställningen tveksam och de upplevs aggressiva. Sett 

utifrån flickornas synvinkel tillåts pojkar att vara barnsligare, bråkigare och ha större frihet trots att 

de bär sig illa åt (Skolverket, 1994; Wahlström, 2004).  

 

I skolan utgörs en allt större del av personalen av kvinnor. Det har iakttagits vad detta kan betyda 

för skolans miljö. Miljön kan tänkas blivit mer anpassad till flickornas värld, intressen och 

värderingar, samtidigt som det inneburit att pojkarna fått allt färre manliga förebilder i vardagen. 

Kvinnorna har inte samma förutsättningar som män att förstå pojkarnas tankeliv och vardag och har 

därmed inte samma möjligheter att läsa av pojkarnas behov och intressen 

(Utbildningsdepartementet, 2004; Björkqvist, 2000). Det har redovisats tendenser att flickor i flera 

avseenden är mer positiva till skolan än pojkar. Pojkar är svårare att motivera inom områden som de 

inte har ett omedelbart intresse för. Därför är lärarna ofta mer uppmuntrande mot pojkarna och 

mycket tid läggs ner på att motivera dem, tid som dras på flickornas bekostnad. Det leder till att 

läraren känner sig tvungen att anpassa undervisningen efter pojkarna för att överhuvudtaget kunna 

bedriva verksamheten (Skolverket, 1994; Björkqvist, 2000).   
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3. Syfte och frågeställningar
Syftet med denna undersökning är att se om det finns några olikheter mellan flickor och pojkar i 

deras matematikkunskaper och hur lärare uppfattar detta ute i verksamheten. Vårt syfte med 

undersökningen mynnar ut i följande frågeställningar: 

• Finns det skillnader i flickors och pojkars matematikkunskaper i skolår 5 med fokus på 

områdena mätning och rumsuppfattning samt textuppgifter?  

• Hur ser lärare på könsskillnader inom matematikkunskaper? 

 

3:1 Avgränsningar 
Detta är en djupgående undersökning med ett litet antal observationsunderlag samt få intervjuer. 

Detta för att undersökningen skall ge en djupare insikt och förståelse. Efter denna studie kommer 

inga generella slutsatser kunna dras då underlaget är begränsat. Undersökningen kommer att baseras 

på nationella prov i skolår 5 med motiveringen att de matematikkunskaper vi kommer att titta på är 

de som kan tillämpas på prov. De prov som har valts är de nationella proven som innehåller en 

blandning av uppgifter. Alla uppgiftstyper och områden kommer inte att användas på provet, 

särskilda avsnitt väljs ut och två uppgifter per område kommer att undersökas, med den anledningen 

att det inte finns utrymme i vår studie att använda oss av alla uppgifter. De områden som kommer 

att undersökas är; mätning och rumsuppfattning och uppgifter med text. Vi kommer endast att 

använda oss av de nationella prov som utfördes våren 2002. Intervjuer kommer endast att ske i liten 

skala då detta skall användas som ett komplement för att ge ett socialt perspektiv (Johansson & 

Svedner, 2001). 
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4. Metod 

4:1 Val av metod   
Denna undersökning kommer att bygga på en kvalitativ undersökningsmetod där målet är att 

analysera ett fåtal fall på djupet och få ett elev- och lärarperspektiv på undersökningen. I detta fall 

användes både observationer och intervjuer. 

4:1:1 Observationer 
 För att få hög trovärdighet på observationerna användes en strukturerad observationsmetod. Detta 

innebar att det i förväg bestämdes hur materialet skulle tolkas och bedömas med hjälp av ett 

observationsschema. Strukturerad observationsmetod passar denna undersökning på grund av att det 

ger en möjlighet till direkt observation av underlaget utan egna tolkningar och slutsatser (Bryman, 

2002). Observationsschemat utformades utifrån de bedömningsanvisningar de verksamma lärarna 

utgår från i sin bedömning av de nationella proven; 

• Hur har eleven försökt lösa uppgiften/problemet? 

• Hur har eleven förstått uppgiften? 

• På vilket sätt har eleven arbetat med uppgiften? 

• Vilka begrepp har eleven visat att hon/han förstår? 

• I vilken utsträckning har eleven klarat de numeriska beräkningarna? 

(Skolverket, 2005b s. 2). 

 

4:1:2 Intervjuer 
Enligt Johansson & Svedner (2001) finns det två olika sorters intervjuer. I denna undersökning 

användes den kvalitativa intervjumetoden. Den bygger på fritt formulerade frågor som kan varieras 

på olika sätt till olika intervjuer och är på så vis mer öppen för följdfrågor, endast frågeområdena är 

bestämda i förväg. Detta kan enligt Bryman (2002) kallas för en semi-strukturerad intervjuform. 

Syftet med den kvalitativa intervjun är att få utförliga svar. För att detta ska bli möjligt måste 

frågorna anpassas så de passar intervjupersonen. På grund av att intervjugruppen består av lärare av 

olika kön och i olika åldrar kan det vara svårt att få givande och användbara svar på frågorna av de 

alla tre. Frågorna är troligen mer passande till någon utav lärarna. Genom att använda den semi-

strukturerade intervjumetoden i denna undersökning kan samma frågeämnen beröras men med 

frågor som passar just den läraren bäst. På så sätt ges möjlighet att få uttömmande svar från alla tre 

lärarna och reliabiliteten blir således högre (Bryman, 2002). 
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Ordningen på intervjufrågorna är inte signifikant, då den kvalitativa intervjun ska vara som en 

dialog mellan de båda parterna där samtalet skall ha en rödtråd. Om intervjuaren blir sluten till 

frågorna kan intervjun lätt övergå till en muntlig enkät och poängen med intervjun går till spillo. 

För att inte tappa reliabilitet är det viktigt att följdfrågorna är snarlika varandra så att intervjuerna 

inte blir helt olika. Intervjuaren bör vara aktsam och inte vinkla intervjufrågorna utifrån sitt intresse. 

För att den som blir intervjuad ska känna trygghet och ett förtroende för intervjuaren bör intervjuns 

syfte tydliggöras. (Johansson & Svedner, 2001).  

4:2 Urval 
Nedan presenteras de urval av metoder samt materialet som undersökningen byggdes på. 
 

4:2:1 Observationer 
Utgångspunkten för denna undersökning har varit de nationella proven i skolår 5 från 2002. Valet 

av nationella prov skedde slumpmässigt med 7 prov utförda av flickor och 7 prov som är utförda av 

pojkar. Genom att använda slumpmässig urvalsmetod uppstår eventuellt problem med bortfall då 

alla elever, som vars prov valts ut, inte har svarat på de uppgifter som undersöktes (Bryman, 2002). 

I varje undersökningsområde valdes två uppgifter ut för att undersökas. Enligt Reuterberg och 

Svensson (2000) är flickor något bättre på att utföra uppgifter som innehåller text och pojkar är 

bättre på uppgifter som handlar om mätning och rumsuppfattning. På grund av detta lades fokus i 

undersökningen på områden som innehåller mätning och rumsuppfattning och uppgifter med text. 

Eftersom denna undersökning bygger på uppgifter med mätning och rumsuppfattning och uppgifter 

med text så passade det nationella ämnesprovet i matematik från 2002 på grund av att det innehöll 

tydliga uppgifter av detta slag. Detta skedde inte slumpmässigt, utan valdes ut utifrån hur tydligt 

uppgifterna innehöll de områden som skulle undersökas.  Som grund att stå på vid observationen 

har vi utgått ifrån de punkter som lärarna använder sig av, vilka tidigare nämnts, se sidan 15 

(Reuterberg & Svensson, 2000; Skolverket, 2005b). 

4:2:2 Intervjuer 
Syftet med intervjuerna är att kunna se undersökningen ur ett socialt perspektiv och använda 

intervjuer som ett komplement till observationerna av de nationella proven. På så vis blir 

undersökningen mer mångsidig och relevant. Intervjuerna utfördes med tre verksamma lärare. De 

lärare som intervjuades var utvalda för att kunna ge olika synsätt på intervjumaterialet. Vi tog 

kontakt med vår VFU skola och tre verksamma lärare där som vi haft kontakt med tidigare och 

frågade om de var intresserade av att medverka i undersökningen.  De tre utvalda lärarna bestod av 
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en man och två kvinnor som olika länge varit verksamma inom matematikämnet i grundskolans 

tidiga år (Johansson & Svedner, 2001). Nedan presenteras de lärare som deltog i undersökningen. 

 

Lärare 1 

Lärare 1 har varit verksam som lärare i sex år och är utbildad inom matematik och NO samt 

engelska för de tidiga åren, men har inte varit med och gjort ett nationellt prov där hon själv är 

ansvarig lärare. Lärare 1 undervisar i år i årskurs 5 i alla skolans ämnen utom musik, engelska och 

SO. 

 

Lärare 2 

Lärare 2 har varit verksam som lärare i 34 år och är utbildad till dåtidens småskolelärare med 

inriktning mot matematik och idrott. Under senare år har lärare 2 fortbildat sig inom NO och 

matematik. Lärare 2 har inte varit med och genomfört ett nationellt prov på grund utav att denne är 

endast verksam i skolåren 1-3. Just nu undervisar lärare 2 i en F-1:a i alla skolans ämnen utom 

engelska och musik. 

 

Lärare 3 

Lärare 3 har varit verksam som lärare i nio år och är utbildad inom matematik, NO och musik för de 

tidiga åren samt är fortbildad inom medieteknik och IT. Lärare 3 har gjort ett nationellt prov i 

matematik våren 2004 där denne själv var ansvarig för rättning och bedömning. Lärare 3 undervisar 

i matematik, NO och arbetar mycket med datorer i sin undervisning. 

4:3 Tillvägagångssätt 
Nedan beskrivs hur denna undersökning utförts. 
 

4:3:1 Observationer 
Sekretessen vid observationerna av de nationella proven är oerhört viktig enligt Lena Alm från 

PRIM-gruppen (Personlig telefonkontakt 051130). På grund av detta publicerades inte hela 

uppgiften på samma sätt som på provet, utan endast en beskrivning av uppgifterna angavs. 

Observationerna utfördes i ett grupprum på skolan och dokumentationen av observationerna var 

anonym. Undersökningen gick till så att ett elevprov i taget granskades på alla fyra uppgifterna som 

skulle undersöktes utifrån de punkter som var uppsatta. Båda två i undersökningsgruppen 

undersökte alla prov, först var för sig och senare även tillsammans för att analysera resultatet, detta 

för att använda en granskande funktion i observationen Elevernas svarsresultat samt deras 
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antecknade tankegångar var det som dokumenterades för användning till analysen (Johansson & 

Svedner, 2001).  
 

4:3:2 Intervjuer 
För att i efterhand kunna lyssna igenom materialet noggrant så en korrekt transkribering gjordes, 

spelades intervjuerna in på band. Genom att spela in intervjuerna behövdes inga utförliga 

anteckningar och fokus kunde läggas på att lyssna på svaren och vidareutveckla samtalet till att gå 

in mer på djupet (Johansson & Svedner, 2001). Detta gör att validiteten av undersökningen ökar. 

Vid kontakten med lärarna förklarades syftet med undersökningen. Lärarna fick muntlig 

information om att samtalet skulle spelas in och raderas efter att den blivit transkriberad. Ett 

medgivande gavs från de utvalda lärarna till att spela in intervjuerna. Alla intervjuade personer 

informerades om att de hade rätt att vara anonyma och att de hade rätt att avbryta sin medverkan. 

Samtliga lärare gav sitt godkännande till att delta och att intervjuerna spelades in. Intervjuerna 

genomfördes på arbetsplatsen eller i hemmet. Alla intervjuer utfördes av samma person för att få 

intervjuerna likvärdiga medan den andre i gruppen satt med för att anteckna och vara observant för 

eventuella följdfrågor. Innan intervjuerna genomfördes överlämnades punkter över de områden 

diskussionen skulle föras runt till lärarna, för att de skulle kunna förbereda sig på frågorna. 

Intervjun gick tillväga på ett sätt där intervjun övergick till en diskussion där både intervjuaren och 

läraren var delaktiga. Intervjuaren var nog med att lyssna och inte avbryta när läraren talade samt att 

hålla diskussionen på rätt spår och inte sväva ut för mycket. Det är viktigt att intervjuaren inte 

värderar frågorna utan låter personen den intervjuar göra en egen värdering. Detta för att inte 

påverka intervjusvaren (Johansson & Svedner, 2001).  

4:4 Etik 
De grundläggande premisser vid en undersökning är att respekt och hänsyn skall visas för de 

människor som deltar. I undersökningen nämns inga namn på elever, skolor eller städer. Resultatet 

av undersökningen har sammanställts så att eleverna inte går att identifiera. För att visa respekt och 

hänsyn för intervjupersonerna har syftet med undersökningen noga beskrivits. Information om att 

deltagandet är frivilligt och att de när som helst kan ställa frågor om undersökningen eller avbryta 

sin medverkan har givits. Av samtliga intervjupersoner har ett muntligt samtyckande för deltagande 

i denna rapport lämnats. Största möjliga sekretess har eftersträvats genom att intervjupersonernas 

anonymitet har skyddats och att bandupptagningar har förstörts efter denna rapports färdigställande 

(Johansson & Svedner; 2001). 
 

             19
  

 



4:5 Källkritik 
Denna undersökning bygger på flera rapporter och skrifter från olika institutioner och myndigheter, 

vilka kan anses vara politiskt vinklade. Ett kritiskt förhållningssätt till litteraturen är av stor vikt för 

att läsaren ska känna att teorin och undersökningen är tillförlitlig. Därför har annan litteratur 

använts för att komplettera och stärka teorierna. Även urvalet av litteratur är grundläggande för att 

skapa en reliabilitet, vilket betyder huruvida resultatet från undersökningen blir detsamma om den 

utförs på nytt vid ett annat tillfälle av någon annan dvs. tillförlitligheten. (Bryman, 2002).  
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5. Resultat   

Nedan presenteras de resultat som observationer och intervjuerna har gett.   

5:1 Observationer 
Utifrån det nationella ämnesprovet i matematik våren 2002 valdes fyra uppgifter ut, två uppgifter 

som berörde ämnet mätning och rumsuppfattning och två uppgifter som innehöll mer text än övriga 

uppgifter. Uppgifterna som handlar om mätning och rumsuppfattning gick ut på att eleven skulle 

använda sitt logiska tänkande, känna igen former samt att kunna omvandla mellan enheter. De 

uppgifterna med text handlade istället om att hitta nyckelord i texten för att på så vis kunna använda 

sig utav uppskattningar och beräkningar. I de utvalda uppgifterna uppmanades eleverna att anteckna 

sina beräkningar och visa hur de tänkt. Denna uppmaning fanns även där miniräknaren får användas 

som hjälpmedel.  

  

5:1:1 Mätning och rumsuppfattning, uppgift 1 
I denna uppgift gavs endast en kort text av vad som skulle göras, ingen bild fanns som hjälp. 

Uppgiften handlade om att eleven skulle, utifrån en bestämd omkrets, räkna ut hur långa de olika 

sidorna i figuren var. Figuren kännetecknade en sorts inhägnad. Det fanns inget krav på att formen 

skulle vara av en viss sort mer än att den skulle ha sidor, utan det var upp till eleven att välja. I 

slutet av uppgiften stod det att eleven skulle göra en ritning av figuren och ange måtten för var sida 

i figuren, inget krav på enhet fanns. Syftet med den här typen av uppgift var att eleven skulle visa 

att den vet vad omkrets innebär och att den skulle kunna visa sin tankegång genom att rita en bild. 

 

Flickor, uppgift 1 

 Alla flickor utförde uppgiften korrekt utifrån instruktionen och ritade upp en bild av figuren med 

sidornas längder utsatta.  

 

Pojkar, uppgift 1 

Alla pojkar utförde uppgiften korrekt utifrån instruktionen och ritade upp en bild av figuren med 

sidornas längder utsatta. En av pojkarna valde figuren triangel istället för rektangel som de övriga 

använde sig av. 

             21
  

 



5:1:2 Mätning och rumsuppfattning, uppgift 2 
I uppgiften fanns en ritning över ett område där olika figurer var uppritade i ett rutmönster med 

cm²-rutor. Under ritningen fanns en skala som angav hur stora figurerna var i verkligheten. 

Uppgiften gick ut på att eleven skulle beräkna vilken av figurerna som hade den största bottenarean. 

Eleven skulle även visa vilka beräkningar som utfördes för att nå svaret. Syftet med denna uppgift 

var att eleven skulle visa kunskap om areabegreppet och kunna sålla bort onödig information som i 

denna uppgift var skalan. Eleven skulle kunna få ner sina tankar i skrift. 

 

Flickor, uppgift 2 

Alla flickor utförde uppgiften så den gav ett korrekt svar. Deras beräkningar var korrekta och 

antecknade. Alla flickor utom en, beräknade arean genom att multiplicera sidorna. Flickan som inte 

räknade på detta sätt, räknade cm²-rutorna i figuren och förklarade hur beräkningen gått tillväga. 

Fyra av de sju flickorna sållade inte bort skalan utan försökte att omvandla svaret till verklig 

storlek. Tre av dessa utförde omvandlingen på ett korrekt sätt. 

 

Pojkar, uppgift 2 

Alla pojkar utförde uppgiften så den gav ett korrekt svar. Alla pojkar utom en gjorde korrekta 

beräkningar och antecknade dessa. Fyra av de sju pojkarna räknade cm²-rutorna i figuren och 

förklarade hur beräkningen gått tillväga. Övriga beräknade arean genom att multiplicera sidorna. 

Pojken som gjorde en felaktig beräkning, misslyckades i sin multiplicering av sidorna men fick 

ändå ett korrekt svar. 

 

5:1:3 Uppgifter med text, uppgift 3 
Uppgiften handlade om att en klass skulle köpa ett visst antal pajer, som var för sig kostade en viss 

summa. Var tionde paj var gratis. Hur mycket skulle klassen betala? Intill texten fanns en bild där 

det stod skrivet köp tio, men betala för nio. I denna uppgift fick eleven använda miniräknaren som 

hjälp, men uppmanades att anteckna de beräkningar som gjordes.  

 

Flickor, uppgift 3 

Alla flickor utförde uppgiften så den gav ett korrekt svar. Alla utom en antecknade sina beräkningar 

som uppgiften krävde. En annan flicka gjorde felaktiga antecknade beräkningar men svaret är 

korrekt. Alla läste uppgiften och hittade nyckelorden i texten som i detta fall var ”var tionde”.  
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Pojkar, uppgift 3 

Fem av sju svarade med ett korrekt svar. Den ena pojken som fick ett inkorrekt svar tolkade det som 

att tio stycken varor var gratis. Den andra pojken som fick ett inkorrekt svar utförde de numeriska 

beräkningarna fel. Alla utom en antecknade sina beräkningar. De som har fått ett korrekt svar 

visade att de läst uppgiften och hittade nyckelorden i texten som i detta fall var ”var tionde”.   

 

5:1.4 Uppgifter med text, uppgift 4 
Denna uppgift innehöll mycket text. Uppgiften handlade om att en pojke befann sig på en plats en 

viss tid och skulle cykla hem och sedan iväg igen och befinna sig på en annan plats vid ett annat 

klockslag. Elevens uppgift var att uppskatta hur lång tid vissa nedskrivna moment tog och räkna ut 

vilka av de moment pojken hann med innan han skulle cykla iväg. I instruktionerna stod det att 

eleven skulle anteckna aktiviteternas längd och vad klockan var när pojken utfört dem. 

 

Flickor, uppgift 4 

Fem av sju utförde alla delar i uppgiften på ett korrekt sätt och fick ett korrekt svar.  De två som fått 

ett felaktigt svar missade att skriva ut hur lång tid de olika momenten tog samt vad klockan var när 

de var utförda.  

 

Pojkar, uppgift 4 

Tre av sju fick ett korrekt svar på denna uppgift. De pojkar som fick ett korrekt svar visade en viss 

kunskap om klockan och i uppskattning av tid. En av dessa pojkar fick anteckningshjälp av en 

lärare. De som utförde uppgiften på ett felaktigt sätt försökte, och misslyckades, att skriva ut hur 

lång tid de olika momenten tog eller vad klockan var när de var utförda. En av pojkarna hittade på 

egna aktiviteter till uppgiften och använde sig inte av det som stod angivet i uppgiften. 

 

5:2 Intervjuer 

5:2:1 Fråga 1a-b  
Ser du någon skillnad mellan pojkar och flickor i matematiken i prestation dvs. resultat   

• kvalitativt (har en förståelse för matematik) 

• kvantitativt (kommit långt i matematikboken, löser många stenciler snabbt dvs 

producerar mycket inom ämnet) 

Ser du någon skillnad mellan pojkar och flickor i matematiken i lösningsstrategier? 
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Lärare 1 

I klassen där lärare 1 är verksam syns inga större skillnader när det gäller prestationer i 

matematiken, varken kvalitativt eller kvantitativt. Lärare 1 anser att det är blandat mellan könen 

inom grupperna som har lätt för matematik och de som har svårigheter i ämnet. Det är inte heller 

någon skillnad mellan flickor och pojkar när det gäller val av lösningsstrategier. De flesta använder 

sig utav den metod som läraren introducerat, men det finns både pojkar och flickor som försöker 

hitta egna strategier och lösningsmetoder. 

 

Lärare 2 

Lärare 2 har inte sett några tydliga skillnader när det gäller prestationer i matematik. Möjligtvis att 

skillnader syns i det kvantitativa där pojkar jobbar snabbt framåt i matteboken för att ligga först. I 

val av lösningsstrategier anser lärare 2 att flickor har ett längre tänkande än pojkar samt att de gärna 

väljer de strategier som anges i boken eller av läraren.  

 

Lärare 3 

Lärare 3 har inte sett några tydliga skillnader i kvalitativa prestationer utan menar att det finns lika 

många flickor som har svårt för matematiken som det är pojkar och tvärtom. De skillnader som 

finns är att pojkar har en tendens att svara oftare på frågor när det diskuteras i klassrummet vilket 

kan bero på enligt lärare 3 att pojkar i allmänhet är mer framåt än vad flickor är. Vid kvantitativa 

prestationer ser lärare 3 att det är en övervägande del pojkar som har ett bra resultat. De har en stark 

tävlingsinstinkt och vill att det ska gå fort. Lärare 3 anser att vid lösningsstrategier så är det 

övervägande flickor som visar hur de har tänkt och räknat samt att de ritar en bild. Flickor har 

lättare att visa på papper hur de tänker. Pojkar säger ofta att de räknade ut det i huvudet och kan inte 

vid förfrågan lika lätt som flickor illustrera hur de tänkt. 

 

5:2:2 Fråga 1c 
Ser du någon skillnad mellan pojkar och flickor i matematikkunskaper inom  

• Mätning rumsuppfattning 

• textuppgifter 
 
Lärare 1 

När det handlar om matematikområdena mätning och rumsuppfattning och uppgifter med mycket 

text finns inte heller några generella skillnader mellan könen. Hur bra eleverna presterar beror på 
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hur noga eleverna är med att läsa uppgiften, både pojkar och flickor slarvar lika mycket med 

läsningen. Om någon annan läser uppgiften högt för klassen syns inte heller där några skillnader 

som skulle vara till något köns fördel.  

 

Lärare 2 

Lärare 2 anser att intresset och förståelsen för mätning och rumsuppfattning är likvärdig mellan 

pojkar och flickor. Vid uppgifter med mer text är resultaten till flickornas fördel då de läser mer 

noggrant. Pojkarna tar sig inte tid att läsa och fundera utan de tror de kan lösa den genom att leta 

efter siffror. Enligt lärare 2 kan detta bero på att de har så bråttom och vill att allt ska gå snabbt. Att 

flickorna är bra på just uppgifter med mycket text tror lärare 2 beror på att flickor har lättare för att 

ta till sig en instruktion, då de är mer vana att läsa recept och de är mer pyssliga på det sättet eller 

att de helt enkelt har bättre läsförmåga.  

 

Lärare 3 

Vid området mätning och rumsuppfattning är det enligt lärare 3 ingen skillnad mellan pojkar och 

flickor. Skillnad finns i uppgifter med text. Där anser lärare 3 att flickor är de som kan mest. Flickor 

försöker lösa det genom att läsa själva och ta till sig uppgiften. Pojkar frågar direkt vad det är som 

ska göras och vill att läraren ska läsa uppgiften åt dem. De har inte tid att läsa själva för det går 

snabbare att bara fråga läraren.  

5:2:3 Fråga 1d 
Ser du någon skillnad mellan pojkar och flickor i matematiken i självkänsla? 
 
 
Lärare 1 

Lärare 1 anser att självkänslan har stor betydelse för elevernas prestationer i matematik.  Om eleven 

inte tror på sig själv inom matematikämnet så kan de ofta inte lösa uppgifterna och tankarna om 

lösningsstrategierna låser sig. Självkänslan handlar om att kunna lita på sina metoder och tro på sig 

själv att använda rätt metoder och därmed komma fram till rätt lösningar. Ofta är det fler flickor 

som har låg självkänsla inom matematiken, fast Lärare 1 säger sig inte veta om det är ett sätt att 

gardera sig för att inte eleverna ska göra bort sig om de skulle svara fel. Att det är fler flickor som 

har låg självkänsla kanske kan bero på deras sätt att vara. 
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Lärare 2 

Lärare 2 anser att självkänslan har stor betydelse för elevernas prestationer i matematik och därför 

är det viktigt att lyfta fram de eleverna så att de vågar tro på sina lösningar, strategier och sig själva 

i matematiken. 

 

Lärare 3 

Lärare 3 tycker att självkänslan har stor betydelse. Känner eleven osäkerhet inför ämnet så kommer 

den inte heller uppskatta ämnet och tycka det är roligt och intressant. Lärare 3 har märkt att elever 

ofta är osäkra trots att de egentligen är duktiga i matematik och att det är svårt att visa goda resultat 

i matematiken om eleven inte tror på sig själv. Lärare 3 har upplevt med tidigare elever att när de 

har märkt att de kan saker inom matematik så brukar resten rinna på och de märker att de kunde mer 

än vad de trodde. Lärare 3 anser att pojkar har högre självkänsla inom matematik och de tror på sina 

lösningar även om de inte är säkra på att det är helt korrekt och de vågar tala om dem. 
 

5:2:4 Fråga 2 
Hur agerar du som lärare i klassrummet/matematiken mot pojkar och flickor när det gäller att: 

• motivera 

• berömma 

• tilltal 

• förtroende 
 
Lärare 1 

Lärare 1 anser att denne behandlar alla elever lika trots deras kön. Anledningen till att i så fall 

behandlas olika är inte att de har olika kön, utan för att de behöver uppmuntras på olika sätt och 

olika mycket beroende på att de är olika individer. Många av flickorna i den nuvarande klassen är 

ganska flitiga och behöver inte berömmas för allt de gör, utan de klarar sig själva. Vid tilltal anser 

Lärare 1 att det inte är könet som styr, utan att individens personlighet är det som avgör. 

 

Lärare 2 

Lärare 2 anser inte att denne behandlar eleverna olika beroende på kön utan att de behandlas rättvist 

individ efter individ. Lärare 2 försöker att motivera och berömma alla eleverna i klassen likvärdigt. 
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Lärare 3 

Lärare 3 anser att denne inte bemöter pojkar och flickor olika inom matematiken. Lärare 3 försöker 

att alltid tänka på det men det är svårt att veta om det kommer fram. Det är upp till utomstående att 

bedöma. Vid bemötandet tänker lärare 3 på att lyfta de elever som behöver det oavsett kön. 

 

5:2:5 Fråga 3 
Har föräldrars påverkan någon betydelse? 
 
Lärare 1 

I matematiken är föräldrarnas påverkan väldigt stor. Det är där de får det första intrycket om 

matematik är roligt eller tråkigt. Om föräldrar säger att de inte kan matematik så är det inte konstigt 

att eleven tycker detsamma då eleven imiterar sina föräldrar. Det hörs ofta på utvecklingssamtal 

föräldrar som säger att dess familj är värdelösa på matematik, vilket även ger eleven denna bild. 

Eleven tappar då sin motivation till matematikämnet bara för att någon förälder inte haft så lätt för 

matematik i sin egen skolgång. 

 

Lärare 2 

Enligt lärare 2 har föräldrarna en stor påverkan på eleverna inom matematiken. Elever och föräldrar 

har ursäkter som ”mamma var inte bra på matematik så det är inte jag heller”. Föräldern kanske har 

dålig erfarenhet av just matematikundervisningen från sin skolgång och det har låst sig helt enkelt 

och för omedvetet över det på sitt barn samt att föräldern ursäktar sitt barns kunskaper med sina 

egna. Säger eleven att matte är tråkigt är detta ofta en följd av att föräldern inte kan hjälpa barnet 

hemma och inte kan vara det stöd som den behöver för att utvecklas. Lärare 2 tror att detta gäller för 

både män och kvinnor i dagens läge. 

 

Lärare 3 

Lärare 3 anser att föräldrarnas påverkan inom matematik är av stor vikt. Om föräldern har intresse 

för matematik och sätter sig in i det så kan denne stödja sina barn på ett annat sätt och det märks 

sedan på lektionerna vilka som har föräldrar som talar matematik med sitt barn och motiverar 

barnen. Det är lite annorlunda från när många föräldrar gick i skolan och många får panik när de 

inte kan hjälpa sina barn men det de lärt sig är inte fel utan funkar lika bra nu som då.   
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6. Analys  

6:1 Matematikkunskaper 
Matematikkunskap är konsten att utföra de fyra räknesätten samt att ha förståelse för matematiska 

begrepp istället för att automatisera räkningen (Myndigheten för skolutveckling, 2003). Utifrån 

observationsresultaten syns tydligt att eleverna har en viss kunskap inom matematik om 

utgångspunkten är dessa kriterier. Ingen slutsats kan dras huruvida detta gäller alla elever och 

ämnesområden då underlaget endast täcker en liten del av matematikämnet. I denna undersökning 

av det nationella provet i år 5 visar flickorna bättre resultat, dvs. fler korrekta svar på uppgifterna, 

överlag än pojkarna. Detta motsäger Reuterberg och Svenssons (2000) teori om att pojkar visar 

bättre resultat på nationellt utarbetade prov.  

 

I kursplanen för matematik i grundskolan står det att eleven skall kunna uttrycka sina tankar 

skriftligt med hjälp av det matematiska symbolspråket och med stöd av konkreta material och bilder 

(Skolverket, 2000). I instruktionerna för varje uppgift som granskades uppmanades eleven att 

anteckna sina beräkningar och tankegångar. Observationsresultaten visar att en övervägande del av 

eleverna har följt instruktionen. En liten skillnad finns ändå då det är till pojkarnas nackdel vad 

gäller att följa instruktionen och anteckna sin tankegång. Detta kan enligt Reuterberg och Svensson 

(2000) bero på att flickor är bättre på uppgifter med text och kan därmed ta till sig mer av 

instruktionen. Det kan även bero på som lärare 3 säger att pojkar ofta har bråttom och stressar sig 

genom uppgifter för att ”vinna” och komma först. 

6:2 Lösningsstrategier 
I litteraturstudien har inga tidigare skillnader i lösningsstrategier påvisats förutom i Fennema och 

Carpenters undersökning där skillnad endast kunde ses vid lösning av rika problem. I denna version 

av det nationella ämnesprovet i matematik framgår det inte huruvida uppgifterna är rika problem 

eller inte. Enligt Fennema och Carpenters undersökning var skillnaden att flickor använde sig utav 

mer konkreta lösningsstrategier dvs. att använda sig utav konkreta material såsom klossar och att 

kunna rita bilder som hjälp för att lösa en uppgift (Grevholm, 1998). Detta instämmer lärare 3 med 

och säger att det är övervägande flickor som visar hur de har tänkt och utfört beräkningar samt att 

de ritar en bild. Till det nationella provet fick inga konkreta material användas såsom klossar och 

stavar, däremot gavs det instruktioner om att rita upp bilder för att visa tankesättet och även som ett 

stöd i lösandet av uppgiften. I denna observation visas inga skillnader mellan flickor och pojkar vad 

             28
  

 



gäller att rita upp bilder. Om det beror på att det står i uppgiftens instruktioner att det ska göras och 

om det hade varit någon skillnad om det inte stått något går inte att dra någon slutsats om.  

 

Att använda konkret material kan ses mer kvalitativt då eleven tvingas ha förståelse för uppgiften 

och tränas på att använda sina kunskaper på ett logiskt sätt. Pojkar använder mer abstrakta 

räknemetoder, som t.ex. huvudräkning, ekvationslösning och algebra (Malmer, 2002). Att bara 

använda dessa metoder kan ses kvantitativt då uträkningar ofta blir automatiserade, vilket kan 

handla om att komma snabbt framåt i matematiken. Lärare 2 och 3 anser att pojkar ofta är mer 

tävlingsinriktade och löser uppgifterna med den snabbaste metoden och jämför med kamraterna 

vem som kommit längst. För dessa elever är det viktigare att svaret är rätt och att det går fort 

snarare än att de förstått uppgiften och gjort en korrekt uträkning.  Enligt Malmer (2002) betecknas 

detta sätt att lösa uppgiften som numeriskt prövande då eleven sovrar genom uppgiften för att finna 

användbara begrepp och sedan testa sig fram till en lösning. Detta stämmer inte riktigt överens med 

det som tidigare nämnts om att pojkar använder mer abstrakta lösningsstrategier som algebra och 

ekvationslösning. Utifrån de observationsresultat som undersökningen frambringat använder sig 

pojkarna av en kombination av de båda. I en jämförelse mellan könens lösningsstrategier finns inga 

tydliga skillnader i observationsresultaten. Det är en jämn avvägelse mellan pojkar och flickor i de 

olika sätt de löst uppgiften. Även här har instruktionen i uppgiften en stor betydelse. I instruktionen 

framgår ofta hur uppgiften skall lösas och därmed löser eleverna oavsett kön uppgifterna lika. 

 

6:3 Sociala och biologiska skillnader 
Olika krav ställs på de olika könen redan från födseln och barnen formas till att tänka och bete sig 

enligt ett könsstereotypt mönster, vilket kan härledas fram till flickornas beteende i klassrummet 

(Hwang & Nilsson, 2002; Skolverket, 1994). De intervjuade lärarna anser att de behandlar eleverna 

lika oavsett kön och att de försöker tänka på det samt att de försöker berömma och motivera de 

elever som behöver det utifrån de individuella kvalitéerna. Lärare 3 försöker vara noga med att 

tänka igenom det som görs för att det ska bli jämställt, men är osäker på om jämställdheten kommer 

fram till eleverna. Vidare anser lärare 3 att en osäker och tillbakadragen elev behöver en annan sorts 

uppmuntran och beröm än en elev som är självsäker vad gäller matematikkunskaperna. Lärare 1 

säger inledningsvis i sitt svar på denna fråga att hon inte behandlar eleverna olika pga. kön men i 

nästa mening säger hon att flickorna i hennes klass inte behöver motiveras lika mycket som 

pojkarna. Därmed behandlar hon dem ändå olika. Detta stämmer överens med vad Skolverkets 

rapport (1994) och Björkqvist (2000) tar upp om att pojkarna är de som behöver motiveras mest. 
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Även att pojkar kräver mer motivation eftersom de har en mer negativ inställning till skolan och 

därmed anpassas undervisningen efter dem. Lärare 2 och 3 tycker inte att de behandlar eleverna 

olika vilket inte stämmer överens med teorin.  

 

Enligt Reuterberg och Svensson (2000) är flickornas självuppskattning lägre än pojkarnas i 

matematik. Detta instämmer de intervjuade lärarna i. Enligt dem har flickorna ofta lägre självkänsla. 

Pojkarna vågar ofta tro på sina svar även om de inte alltid är korrekta. De tre lärarna är överens om 

att elevernas självkänsla har betydelse för kunskaperna och resultatet i matematik. Med det menar 

de att en elev som inte tror på sig själv inom matematik visar även resultat där efter. Motivationen 

sjunker och rädslan för ämnet blir starkare. Med detta menar de inte att de är sämre på matematik, 

utan att de endast presterar efter vad de tror sig kunna. Enligt Hwang och Nilsson (2002) kan detta 

bero på hur eleverna formats under sin uppväxt. Även omgivning har påverkat eleverna genom att 

de ser upp till och imiterar jämngamla och äldre kopior av sitt eget kön dvs. kamrater och föräldrar. 

De intervjuade lärarna är överens om att föräldrarnas påverkan är mycket stor vad gäller 

matematikintresset. Redan i ett tidigt stadium möter de intervjuade lärarna kommentarer från 

eleverna som bygger på föräldrarnas inställning till matematikämnet. Detta beteende kan kopplas 

till Skinner och Watsons inlärningsteori där fokus ligger på imitation och förstärkning. Barn 

imiterar sina föräldrar även i matematiken. Om en förälder visar sin dåliga inställning till ämnet 

inför eleven så förstärks elevens negativa beteende av kommentarer såsom att ”jag var dålig i 

matematiken under min skolgång, därför är även mitt barn dålig i matematik” som att matematik 

vore något som är genetiskt betingat (Lärare 2, 051213). Huruvida detta skiljer sig mellan flickor 

och pojkar är inget som denna undersökning kan visa på mer än att alla exempel som de intervjuade 

lärarna tar upp under intervjuerna handlar om mammor och deras bristande matematikkunskap. Om 

detta har någon betydelse är en tolkningsfråga utifrån normen i samhället.  

 

6:4 Mätning och rumsuppfattning samt textuppgifter 
De områden som undersökningen utgick från var mätning och rumsuppfattning och uppgifter med 

text. Enligt Reuterberg och Svensson (2000) är pojkar bättre vad gäller mätning och 

rumsuppfattning. Detta är inget som visas av denna undersöknings observationsresultat. 

Undersökningen visar istället att det är en jämvikt mellan pojkar och flickor när det gäller korrekta 

svar i de uppgifter som granskats. Detta stämmer överens med det gemensamma svar som de 

intervjuade lärarna givit, att det inte finns några skillnader mellan könen vad gäller ämnesområdet 

mätning och rumsuppfattning. Vidare anser två av lärarna att flickor presterar bättre än pojkar i 
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uppgifter med text. Observationsresultaten visar en viss tendens av detta men eftersom underlaget är 

smalt så dras ingen slutsats om huruvida detta är allmängiltigt. Både intervjuerna och 

observationerna, vad gäller uppgifter med text, instämmer med Reuterbergs och Svenssons (2000) 

teori om att flickor presterar bättre på uppgifter med text. 

 

Det är svårt att se om det finns någon skillnad i lösningsstrategier i de specifika områdena, mätning 

och rumsuppfattning och textuppgifter, då eleverna uppmanats att använda en konkret räknemetod. 

Det som syns är att både pojkar och flickor gör samma misstag och fel i de provresultat som är 

inkorrekta som t.ex. i  uppgift 4 där de inte skrivit ut hur lång tid de olika momenten tar samt att de 

inte skrivit ut vad klockan är när momenten är utförda. Detta är sådant som skulle ha antecknats 

enligt instruktionen av uppgiften.  

 

Flickors tidiga skolmognad och deras utvecklade koncentrationsförmåga kan vara en faktor som 

påverkar deras bättre resultat vid läsning av instruktioner som finns i textuppgifter (NCM, 2002; 

Skolverket, 1994). Observationsresultatet visar resultat till flickornas fördel i textuppgifter. Enligt 

två av de intervjuade lärarna beror flickornas höga resultat på textuppgifter på att de tar mer tid på 

sig än pojkarna, som ofta vill att det ska gå fort och stressar därför sig igenom uppgifterna. Lärare 1 

anser däremot att det beror på eleven som individ och dess egenskaper huruvida eleven har lätt eller 

svårt för textuppgifter. I Skolverkets rapport (1994) beskrivs hur flickor är mer positivt inställda till 

skolan än pojkar. Skulle detta kunna vara en anledning till flickornas något bättre provresultat i 

denna undersökning? Enligt Skolverket (1994) skulle flickornas förmodade utvecklingsförsprång 

och positiva inställning till skolan inte ge någon större effekt på matematikresultatet, men ändå syns 

det skillnader i matematikkunskaper i denna undersökning. Mätning och rumsuppfattning är en del 

av matematiken som inte är knuten till någon viss ålder, utan den utvecklas i takt med den 

motoriska utvecklingen. Redan från födseln tränas barn att bedöma avstånd genom att krypa runt 

och upptäcka miljön (Heiberg Solem & Reikerås, 2004), vilket kan vara orsaken till att det inte syns 

några större kunskapsskillnader mellan könen inom detta område i observationsresultaten.  
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7. Diskussion och slutsatser 

7:1 Slutsatser 
Detta arbetes syfte vilar på de två frågeställningar som är:  

Finns det några skillnader i flickors och pojkars matematikkunskaper i skolår 5? • 

Hur ser lärare på könsskillnader inom matematiken? • 

 

I denna undersökning har det visats att skillnaderna i flickors och pojkars matematikkunskaper 

finns, men att de är så pass små att det i detta fall inte går att generalisera. Av de två områden som 

undersöktes är skillnaden i området textuppgifter till flickornas fördel. I observationsresultaten kan 

vi inte urskilja några skillnader mellan könen vad gäller lösningsstrategier vilket kan bero på de 

tydliga instruktionerna till uppgiften. Lärare 2 och 3 tycker att de ser skillnader mellan pojkars och 

flickors lösningsstrategier då pojkarna ofta är mer tävlingsinriktade och använder den metod som 

löser uppgiften snabbast. 

 

De intervjuade lärarnas åsikter är blandade vad gäller könsskillnader inom matematiken. Två av 

lärarna tycker att pojkarna är mer framåt i matematik då de har högre självuppskattning och vågar 

tro på sina matematiska kunskaper. Dock finns det skillnad till flickornas fördel vad gäller 

textuppgifter enligt dessa lärare. Lärare 1 anser att det inte syns någon skillnad mellan pojkar och 

flickor, utan att skillnader ligger hos individer och dess personligheter och där är lika många pojkar 

som flickor representerade. De intervjuade lärare tycker inte att de behandlar eleverna olika 

beroende på kön, dock säger lärare 1 att hon motiverar de pojkar hon har i sin klass mer än vad hon 

gör med flickorna. Detta visar att en viss särbehandling ändå sker. 

 

I läroplanen för det obligatoriska skolväsendet (Utbildningsdepartementet, 1998) står det att skolan 

skall motverka traditionella könsmönster.  För blivande- och verksamma lärare är detta därför en 

viktig fråga att ta del av och diskutera för att leva upp till det uppdrag som lärare har. Eftersom inga 

generella skillnader påvisats i denna undersökning vare sig i observationerna eller i intervjuerna bör 

diskussionen kanske inte handla om huruvida det är könet som påverkar och om det finns skillnader 

mellan dem. Istället bör frågan ställas varför det finns skillnader mellan eleverna i matematik när de 

genomgår samma skola?  
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7:2 Resultatdiskussion 
Om denna undersökning görs om på ett annat prov vid en annan skola är det ovisst om resultatet 

skulle bli detsamma. Det är även ovisst om resultatet blir detsamma med andra uppgifter inom 

samma ämnesområde eller bara annorlunda instruktioner till uppgifterna. Detta gör att vi börjar 

fundera över vad det är som gör att resultaten blir som de blir. Det är många olika faktorer som 

spelar in. Faktorer såsom situationen provet skrivs i, stressmoment och blockeringar vid 

provsituationen, matematiksvårigheter, frågornas utformning, läsförmåga, vilka instruktioner som 

medföljer frågorna är de som vi funderat vidare på. Detta är inget som kan utläsas från provsvaren, 

utan kräver en muntlig dialog med eleven i samband med att provet skrivs. Det som hade kunnat 

diskuteras med eleven skulle vara hur de kände sig innan provets början, hur de upplevde 

uppgifternas svårighetsgrad samt vad de tyckte om uppgifternas instruktioner. För att höja 

reliabiliteten av den undersökning som gjorts hade det varit en god idé att ta del av den del i det 

nationella ämnesprovet i matematik där eleven själv får bedöma sin förmåga, sina prestationer och 

ventilera sina åsikter om provet i helhet. Att intervjuresultaten skulle bli detsamma med andra 

verksamma lärare på en annan skola är något som vi hoppas på med tanke på vad som står i 

läroplanen för det obligatoriska skolväsendet (Utbildningsdepartementet, 1998) om att skolan ska 

motverka traditionella könsmönster, men detta är inte självklart. De resultat som intervjuerna gav är 

bland annat lärarnas åsikter om sig själva i sin lärarroll. Därför kan intervjuernas reliabilitet 

diskuteras. Ändå anser vi att deras åsikter och erfarenheter angående elevers kunskaper i matematik 

är av stor vikt då det är de som utför undervisningen. Intervjuerna gav förklaringar till varför det 

skulle kunna finnas skillnader och svarade på sociala frågor som ett komplement till de 

kunskapsbaserade observationsresultaten. 

 

7:3 Metoddiskussion 
De avgränsningar som gjorts var rimliga utifrån den tid som skulle läggas på denna undersökning. 

Utan dessa avgränsningar hade undersökning troligtvis spänt sig över en längre tid. Kanske hade det 

gett mer material att studera och på så vis ge bättre resultat och analys.  Ändå anser vi att denna 

undersökning, med den metod som valts och utifrån de frågeställningar som ställts, har gett goda 

resultat att analysera och lyft idéer till vidare forskning. 

 

Hur undersökningen hade kunnat göras bättre vore om fokus lades på antingen lärarperspektivet 

eller elevperspektivet. På så vis hade lärarnas granskande åsikt om huruvida de behandlar de olika 

könen lika inom matematiken fått en objektiv vinkling. Detta genom att utföra observationer under 
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lärarens matematiklektioner, speciellt vid områdena mätning och rumsuppfattning och 

textuppgifter. Samma sak vid elevperspektivet, då eleverna hade kunnat intervjuas i samband med 

proven.  Detta hade medfört en högre reliabilitet och validitet för undersökningen. Ändå anser vi att 

denna metod passade undersökningen då de båda perspektiven, lärarperspektiv och elevperspektiv, 

kompletterade varandra 

 

7:4 Vidare forskning 
 Nedan följer intressanta tankar och frågor att forska vidare runt är som har formats under loppet av 

denna undersökning. De lyder som följande: 

För att med samma utgångspunkter få mer djup i undersökningen kan fokus läggas på 

antingen ett elevperspektiv eller ett lärarperspektiv. 

• 

Om det finns någon skillnad mellan könen inom de andra ämnesområdena i matematik än 

mätning och rumsuppfattning och textuppgifter?  

• 

Varför presterar elever som genomgått samma skola olika?  • 
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