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Abstrakt 
Matematik är otroligt viktigt för att samhället ska utvecklas. Ansvaret lärare får, 

förutom att utbilda elever i matematik, är även att motivera dem att studera vidare inom 

matematik. Denna studie syftar till att undersöka gymnasielärares förmåga att påverka 

eleverna till att söka sig till matematik eller matematikrelaterade områden senare i livet. 

Genom att genomföra semistrukturerade intervjuer med lärare och elever på gymnasiet 

undersöks detta på en småskalig nivå. Resultat visar att en varierad undervisning med 

mycket kommunikation påverkar elevernas inställning positivt. Elevers inställning till 

matematik och deras tidigare kunskaper före gymnasietiden verkar dock betydande och 

det kan vara svårt att få elever att ändra bana helt. 
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1 Inledning 
Inom yrken kopplade till matematik finns det en snedfördelning mellan kvinnor och 

män (Ceci & Williams, 2007). Även om tjejer och killar presterar lika i skolan är det få 

kvinnor som väljer utbildningar kopplade till matematik. Till dessa räknas områdena 

naturvetenskap, teknik, ingenjörsteknik och matematik, eller STEM (science, 

technology, engineering and mathematics). Flera undersökningar pekar på liknande 

faktorer som, intresse, konsekvenser av stereotyper och självförtroende för att förklara 

detta (LeGrand, 2013; Simpkins, Davis-Kean & Eccles, 2006; Wang, 2012). Ceci och 

Williams (2007) argumenterar istället för att det är hur könen värderar yrkena på olika 

sätt och att valet för kvinnor blir fördelaktigt för andra områden än matematik, vilket är 

en orsak till snedfördelningen. Ett annat intressant resultat som är kopplat till val är att 

tjejer med hög matematisk kompetens, i större mån än män, också har hög språklig 

kompetens (Wang, Eccless & Kenny, 2013). Detta medför också att de i högre 

utsträckning har större valmöjligheter, såsom juridik istället för matematikrelaterade 

områden.  

 

De faktorer som kan påverka elevers val i framtiden är givetvis många och det är också 

väl dokumenterat när det gäller matematik och områden kopplade till matematik. Många 

undersökningar har gjorts på dessa faktorer och resultaten från dessa undersökningar 

ligger till grund för denna studie. Undersökningarna visar bland annat att lärarens 

förväntningar på eleven och elevens förväntningar på sig själv spelar stor roll för 

elevens självförtroende och vilja att studera vidare. Undersökningarna visar också att 

förväntningarna generellt är lägre på tjejer även om resultaten är lika med killarnas 

(LeGrand, 2013). 

 

Skolverket skriver följande om skolans jämlikhet 

 

”Skolan ska aktivt och medvetet främja kvinnors och mäns 

lika rätt och möjligheter. Eleverna ska uppmuntras att 

utveckla sina intressen utan fördomar om vad som är 

kvinnligt och manligt.” 

 (Skolverket 2011, s. 6) 

 

Citatet ges även mer slagkraft av skollagens bestämmelser om lika utbildning oavsett 

kön (Skollagen 2010:800, §8). I denna studie försöker jag undersöka om 

matematikundervisningen på gymnasieskolor är anpassad för att öka elevernas 

motivation att studera vidare inom matematik eller områden kopplade till matematik. 

Detta genom att göra intervjuer med matematiklärare och elever där fokus ligger på 

matematikintresse, förväntningar och framtida studier. I min kommande yrkesroll som 

matematiklärare vill jag att alla elever ska känna att de får stöd från mig och från resten 

av skolan. Denna undersökning kan hjälpa lärare att inse att de kan påverka elevernas 

inriktning i livet och framförallt intresset för matematik under gymnasietiden.  
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1.1 Syfte 

Syftet är att undersöka om den undervisning inom matematik som elever på 

gymnasienivå möter påverkar deras intresse för vidare studier inom ämnet. 

 

1.2 Frågeställning 

 Uttrycker elever och lärare att matematikundervisningen på gymnasiet är mer 

anpassad för något kön? 

 Hur beskriver elever att matematikundervisningen på gymnasiet påverkar deras 

ambition att studera vidare inom matematik?  

 Är undervisningen inom matematik på gymnasiet anpassad för att skapa ett 

intresse för att studera vidare inom matematik? 
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2 Litterär bakgrund 
 

2.1 Elevers intresse för matematik 

För att elever ska vilja studera vidare inom matematik eller inrikta sig mot yrken som är 

matematikrelaterade så är en viktig förutsättning intresset (Wang, 2012). Som alla 

ämnen i skolan gäller det att skapa ett intresse hos eleverna, kanske framförallt inom 

matematik eftersom efterfrågan i yrkeslivet är stor. Wangs studie (2012) om kopplingen 

mellan klassrumsmiljö, motivation och intresse visar att intresset för matematik i 

gymnasiet har starka kopplingar till intresset i början av högstadiet. Vad som kan vara 

intressant att undersöka är vilka områden som behandlas på högstadiet och om 

matematikundervisningen på högstadiet är lik den undervisning som sker på gymnasiet. 

Om undervisningen på gymnasiet fortsätter i samma spår som på högstadiet så är det 

förståeligt att intresset kan kopplas mellan de båda utbildningarna. I sin studie om 

könsskillnader inom matematiskt intresse och attityder argumenterar LeGrand (2013) 

för att denna koppling kan göras tidigare än så. Hon gör också den intressanta 

anmärkningen att lärare i de lägre åldrarna är övervägande kvinnor och diskuterar 

huruvida detta påverkar elevernas syn på matematik. Även känslan av att vara ”duktig” 

på något i ung ålder ska enligt LeGrand påverka känslan för ämnet långt senare i livet.  

 

Det verkar alltså som att det är lättare att skapa ett intresse då eleverna är unga och att 

det också kommer påverka intresset framöver. Detta brukar man kalla för individuellt 

intresse. Elever i denna fas har en relation till ett ämne där eleven har en benägenhet att 

söka sig till ämnet (Hidi & Renninger, 2006). En tidigare fas för intresse kallas 

situationsintresse där specifika händelser eller upplevelser skapar ett tillfälligt intresse. 

Detta tillfälliga intresse kan bevaras genom meningsfulla uppgifter och personligt 

engagemang (2006). Exempel på meningsfulla uppgifter som uppmuntrar till personligt 

engagemang kan vara projektbaserad inlärning, grupparbeten som syftar till samarbete 

och enskild undervisning (2006). Motsatsen till detta arbetssätt, alltså enskild repetitiv 

räkning, är ofta det som är grunden i den Svenska matematikundervisningen 

(Skolverket, 2012). Det är alltså vitalt att skapa intressanta och minnesvärda 

lärotillfällen för att på sikt skapa ett starkt intresse. Här har givetvis läraren en viktig roll 

för att skapa ett kooperativt arbetssätt i och utanför klassrummet.  

 

Elevers övertygelse när det gäller betydelsen och nöjet av matematik har större inverkan 

än tidigare betyg och elevens självuppfattning om matematikkunskaper när det gäller 

elevers val av kurser och framtida yrken (Wang, 2012). Men hur stor påverkan har 

egentligen lärare för elevers intresse? Av eleverna i LeGrands studie (2013) ansåg 

endast en tredjedel att läraren var av betydande roll för deras intresse. Kvinnor som har 

lyckats inom matematik och matematikrelaterade områden anser däremot att 

matematikläraren har haft stort inflytande på ett positivt sätt (Zeldin & Pajares, 2000).  

 
2.1.1 Genusskillnader i matematikintresse 

Eftersom representationen av kvinnor är låg i STEM yrken och utbildningar finns det ett 

stort vetenskapligt underlag till varför det ser ut så. Flera forskare har studerat 

kompetens och begåvning för matematik och i de flesta fall syns ingen större skillnad på 

killar och tjejers resultat (Lindberg, Hyde, Petersen & Linn, 2010). Wang, Eccles och 

Kenny (2013) visar detta på ett intressant sätt. De har studerat elever med hög 

kompetens inom matematik och hög kompetens inom språkkunskap. Upptäckterna som 

gjordes var att i gruppen med hög språkkunskap var intresset lägre för STEM. Wang, 

Eccles och Kenny (2013) argumenterar för att anledningen till detta kan vara att elever 
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med högre språkkunskap har ett bredare spann av både STEM och icke STEM områden 

att välja mellan. Wang, Eccles och Kenny (2013) lägger alltså fram bevis för att en 

anledning till underrepresentation av kvinnor i STEM områden beror på deras eget val 

och inte brist på förmåga.  

 

Utmaningen för matematiklärare verkar delvis vara att skapa ett större intresse för 

matematik än för andra ämnen hos tjejer som är högpresterande i skolan. Att påbörja ett 

sådant arbete i gymnasiet kan tyvärr vara för sent, detta eftersom fler killar än tjejer 

visar ett tidigt intresse för matematik (Cunningham, 2015) och STEM (Lichtenberger & 

George-Jackson, 2013). LeGrand (2013) diskuterar bland annat en påverkan från de 

leksaker som användes när eleverna var barn. Leksakerna skapar ett situationsintresse 

som har chansen att skapa ett individuellt intresse som varar längre och påverkar val 

senare i livet. Leksakerna som används bland tjejer och killar är ofta olika och guidar 

barnen tidigt mot stereotypiska roller, och därmed mot olika intressen och 

föreställningar. Simpkins et al. (2006) framhåller också att tjejer i mindre utsträckning 

deltar i matematikrelaterade aktiviteter än killar. Anledningen till att tjejer deltar mindre 

i matematikrelaterade aktiviteter tror Simpkins et al. kan bero på att dessa pussel och 

spel oftare är riktade mot pojkars intresseområden. 

 

Dock så finns det ett tidigare problem, det att kvinnor inte söker sig till 

matematematiska områden till att börja med. Wang et al. (2013) förklarar att detta beror 

på att tjejer har en bättre språklig kunskap och därmed får fler alternativ än killar. 

Lindberg et al. (2010) gör liknande observationer i deras sammanställande rapport om 

könsskillnader om matematisk prestation. De menar att tjejer med bra betyg i matematik 

ofta också har bra betyg i ämnen rörande språk, vilket leder till ett bredare 

utbildningsalternativ och oftare till yrken som läkare eller advokat. 

 
2.1.2 Undervisning för att skapa intresse beroende av kön 

Varierande undervisning är oftast att föredra när det gäller pedagogik över lag och så 

även i matematikundervisningen. Den svenska matematikundervisningen består dock av 

en alltför stor del tyst enskild räkning, och stort fokus ligger på beräkningsförmågan 

(Skolverket, 2012). Studier visar att detta är en metod som fungerar bättre på killar än 

tjejer eftersom killar föredrar tävlingsinriktade aktiviteter framför kooperativa 

aktiviteter (Wang, 2012). Tjejer föredrar kooperativa arbetssätt där rätt svar inte alltid är 

målet utan där kunskapen är mer central (2012). Viktigt att tänka på är dock att den 

metod som eleven föredrar inte alltid är den bästa. Killar behöver i stor utsträckning ha 

mer erfarenhet av kooperativ och kunskapsfokuserad undervisning, precis som tjejer 

behöver mer erfarenhet av den mer tävlingsinriktade undervisningen. Tävlingsinriktade 

aktiviteter som uppmuntrar till ett kooperativt arbetssätt är dessutom enkla att 

konstruera och är något som kanske borde få större plats i undervisningen. 

 

Beilock et al. (2010) poängterar att antalet kvinnliga lärare för lägre åldrar är stort och 

att de ofta upplever ångest över att undervisa matematik. Dessa lärares upplevda ångest 

över matematik påverkar matematikundervisning och framförallt tjejers inställning på 

ett negativt sätt (Beilock et al., 2010). Det skapas därmed en ond cirkel för kvinnor och 

matematik, där kvinnliga lärare som är osäkra på matematiken för detta vidare till sina 

kvinnliga elever. Varför detta är viktigt att poängtera för denna studie är att alla elever 

ska känna sig säkra på matematik, inte bara de som vill ha matematik som huvudämne. 

Att känna ångest över att inte klara något i matematik är endast onödigt eftersom 

”matematik går ut på att inte fatta” Farid Nolen (Personlig kommunikation, 2 november 

2015).  
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Exempel kopplade till vardagen är en stor del i matematikundervisningen. Dessa gör det 

lättare att förstå, både undervisningen i sig och varför den är nyttig. Eftersom alla har 

olika uppfattning om vad som är viktigt krävs också ett engagemang från lärare för att 

hitta bra och varierande exempel. LeGrand (2013) argumenterar att hälsofrågor är 

viktigare för tjejer och mekanik är viktigare för killar och att detta blir en fördel för 

killar i matematikundervisningen. Wang (2012) gör en liknande observation och menar 

att exemplen i matematikundervisningen riktar sig mot områden där killar visar ett tidigt 

intresse, t.ex. fysik och teknik. Att det finns en tydlig koppling mellan dessa ämnen och 

matematik går dock inte att undvika och det faller sig därför naturligt att undervisningen 

riktas mot fysik och teknik. Enligt en undersökning i Sverige, där tjejer och killar 

intervjuats angående deras åsikter om stereotyper i matematikundervisning och 

matematik senare i livet, uttrycker kvinnliga elever att förståelse är viktigare för tjejer 

än för killar (Brandell, Jeder & Nyström, 2007). Vidare uttrycker tjejerna att killar i 

större utsträckning bara följer mönster utan att förstå vad de gör. Tjejerna verkar alltså 

se att det finns en lättare väg till att klara uppgifter men väljer att inte ta den, utan 

istället i större utsträckning att fokusera på att förstå.  

 

 

2.2 Förväntningar och självuppfattning 

Det är ett vanligt antagande att matematik är något man är bra på eller något man är 

dålig på. Detta kallar psykologen Carol Dweck för ett statiskt mindset (Dweck, 2007). 

En elev med detta mindset anser att intelligens endast är något medfött som inte går att 

påverka. En elev med motsatsen till detta, dynamiskt mindset, anser att man kan 

utveckla sin intelligens. Dessa två synsätt påverkar hur elever arbetar och framförallt 

hur de tar sig an problem. Elever med ett statiskt mindset ogillar problem och anser att 

de misslyckas om de inte löser ett problem direkt. Att misslyckas är något som elever 

med detta mindset undviker även om det betyder att de missar ett lärotillfälle. Elever 

med ett dynamiskt mindset ser däremot problem som ett lärotillfälle och uppmuntrar sig 

själva till att försöka (2007). En stark anknytning till vilken självuppfattning eleven har 

borde vara de betyg och resultat eleven får, men betygen är faktiskt inte alltid den 

största källan till självuppfattning (LeGrand, 2013). Lärares och föräldrars förväntningar 

har ofta större inverkan på elevers självuppfattning. Givetvis ökar förväntningarna från 

omgivningen om eleven presterar bra, men även om tjejer och killar presterar lika så är 

förväntningarna olika (Wang, 2012). Den självuppfattning elever har gällande 

matematikkunskaper påverkar inte bara hur de beter sig i klassrummet utan även valet 

kring studier och yrke (Simpkins et al., 2006).  

 

 
2.2.1 Prestationer och genus 

Det är en vanlig föreställning att killar har en naturligare fallenhet för matematik och 

naturvetenskap än vad tjejer har. Detta är dock starkt motbevisat av flertalet 

undersökningar (Wang, 2012; Wang, Eccles & Kenny, 2013; Lindberg et al., 2010). 

Inte heller betygen skiljer sig åt när det gäller tjejer och killar i den svenska 

gymnasieskolan (Utbildningsstatistiksenheten, u.å.). I de gymnasiekurser i matematik 

som betygen skiljer sig under de senaste åren är det snarare tjejerna som visar bättre 

resultat jämfört med killarna. Kimmel (2010) argumenterar för att denna skillnad kan 

bero på killars och tjejers syn på skolan. Enligt den manliga normen är det inte bra att 

vara intresserad av skolan, snarare tvärtom. Den kvinnliga normen ser annorlunda ut 

och framhäver engagemang och skolresultat. Anledningen till att kvinnor är 

underrepresenterade i matematikrelaterade yrken är alltså inte på grund av kompetens.  
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2.2.2 Lärares och föräldrars förväntningar 

Den svenska läroplanen för gymnasiet säger att ”Elever ska uppmuntras att utveckla 

sina intressen utan fördomar om vad som är manligt och kvinnligt” (Skolverket, 2011, s. 

6). Frågan blir därmed om detta stämmer överens med verkligheten, uppmuntras tjejer 

och killar lika mycket att gå vidare med matematikstudier? I enlighet med andra studier 

visar LeGrands (2013) undersökning att killar uppmuntras mer till att studera matematik 

och naturvetenskap, framförallt av föräldrar, men även av lärare. Uppmuntran handlar 

inte bara om den direkta konversationen utan även om de medvetna och omedvetna 

förväntningar lärare och föräldrar har på eleven. Föräldrars utbildning spelar också en 

stor roll för elevers prestation och självkänsla (Simpkins et al., 2006), men det beror 

också på vilket kön barnet har. För tjejer påverkar föräldrarnas utbildning framförallt 

betyg och inte kursval. För killar är det dock tvärtom, killars val är oftare 

sammankopplat med föräldrarnas utbildning (Simpkins et al., 2006). Simpkins et al. 

förklarar detta med att tjejer har mer frihet i valet av utbildning, medan föräldrar har 

högre förväntningar på att killar ska välja en mer naturvetenskaplig inriktning. 

 

Wang (2012) konstaterar att tjejer uppfattar lägre förväntningar från lärare än vad killar 

gör. Wang poängterar också att dessa uppfattade förväntningar är de som har den 

starkaste inverkan på elevers förväntningar på sig själva. Just detta menar Tiedemann 

(2002) är en självuppfyllande profetia där lärares förväntningar blir verklighet eftersom 

elevernas självuppfattning påverkas. Är man som lärare medveten om detta borde det 

snarare vara mer positivt än negativt eftersom det då är möjligt att höja elevernas 

självuppfattning. Tyvärr så visar det sig att elevernas uppfattade förväntningar från 

lärare även stämmer överens med lärares faktiska förväntningar. Lärare har nämligen 

generellt lägre förväntningar på tjejer även om prestationerna är lika (Lindberg et al., 

2010). Tjejer uttrycker också att de är medvetna om att fördomar inom matematik finns 

och även att de själva förmodligen också har liknande fördomar (Brandell, Jeder & 

Nyström, 2007).  

 

Lärare anser dessutom att killars prestationer i matematik i högre grad beror på talang 

och tjejers prestationer beror på ansträngning (LeGrand, 2013). LeGrand (2013) 

misstänker att detta kan bero på att tjejer i högre utsträckning än killar ber om hjälp och 

söker uppmuntran från läraren. Att tjejer i högre grad söker denna uppmuntran kan bero 

på att killar tydligare uppmuntras till att vara självständiga. Brandells et al. studie visar 

att killar upplever att tjejer får mer uppmuntran och uppmärksamhet från lärare 

(Brandell et al., 2007). I Zeldin och Pajares studie (2000) om vad som påverkade 

kvinnor i STEM yrken att påbörja sin karriär inom STEM framhävs vikten av personer 

som tror på dem för att utveckla tron på sig själva, detta framförallt vid kritiska 

tidpunkter (t.ex. i skolan). Zeldin och Pajares (2000) hävdar också att andras förtroende 

har större betydelse för kvinnor än män i mansdominerade yrken, såsom STEM 

områden. Deras studie som bland annat påpekar att lärares inflytande hos kvinnor aktiva 

i STEM områden var effektivt på grund av att lärarna var entusiastiska för ämnet och 

engagerade för att få kvinnor att lyckas i ett mansdominerat område. Zeldin och Pajares 

understryker att kvinnorna i deras studie alla hade lärare som starkt påverkade deras 

självförtroende och kompetens på ett positivt sätt. På ett liknande sätt påverkar även 

familj och släkt valet att starta en STEM karriär. Hela 67% av kvinnorna i STEM 

områden har nämligen en nära släkting eller en familjemedlem som redan hade en 

karriär inom STEM och uppmuntrade att göra dem sällskap. De kvinnor som söker sig 

till mansdominerade yrken möter ofta större och fler motgångar än män gör (Zeldin och 

Pajares, 2000). Detta betyder också att kvinnor som vill slå sig in i STEM områden 

måste besitta mer motivation för att fullfölja arbetet. Dessa motgångar består tyvärr ofta 



  
 

7 

av mäns förutfattade meningar om kvinnors kunskaper inom STEM (2000). Zeldin och 

Pajares (2000) betonar dock att dessa motgångar har gjort kvinnorna starkare och bättre 

på att hantera motgångar. 

 
2.2.3 Förväntningar på sig själv 

LeGrand (2013) rapporterar flera likheter mellan lärares förväntningar på elever och 

elevers förväntningar på sig själva. Elevers förväntningar på sig själva skiljer sig åt 

mellan könen, killar har högre förväntningar än tjejer, killar tenderar också oftare att 

överskatta sin förmåga (Else-Quest, Linn & Hyde, 2010; LeGrand, 2013; Simpkins, 

Davis-Kean & Eccles, 2006). Else-Quest et al. (2010) antyder också att killars 

självförtroende är högre än tjejers och detta framförallt i länder med stor jämställdhet. 

Vad detta kan bero på lämnas osagt. Killar förklarar också sina prestationer med talang 

medan tjejer förklarar den med ansträngning (LeGrand, 2013). Tjejer i Sverige upplever 

att de oroar sig mer över att göra bra ifrån sig än killar, vilket visar likhet mellan 

internationella och svenska studier (Brandell, Jeder & Nyström, 2007). Brandell et al. 

visar också i sin undersökning att tjejer faktiskt bryr sig mer om att göra bra ifrån sig i 

matematik än killar i den svenska skolan (2007). Antagligen så lägger därmed tjejer mer 

tid på matematik än killar, vilket också visat sig i betygen i gymnasiet under en längre 

tid (Utbildningsstatistiksenheten, u.å.). Det verkar alltså finnas en koppling mellan 

elevers förväntningar och lärares förväntningar. Wang (2012) poängterar att lärares 

förväntningar och lärares sociala stöd förutsade elevernas matematikförväntningar mer 

än hur nödvändig matematiken känns för eleven och även hur populärt matematikämnet 

var.  
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3 Metod 

3.1 Val av metod 

Frågeställningarna i detta arbete inriktar sig mot undervisningens påverkan på elevers 

intresse för matematik och huruvida undervisningen är anpassad mer för något kön. För 

att besvara dessa frågor på bästa sätt är en kvalitativ metod att föredra framför en 

kvantitativ. Detta eftersom en kvalitativ undersökning ger en bättre bild över 

människors åsikter och känslor för ämnet än vad kvantitativa metoder gör (Denscombe, 

2009). Frågeställningarna fokuserar både på lärares och elevers åsikter om 

undervisningen i matematik, därför genomfördes intervjuer med både lärare och elever. 

I intervjuerna var det av stor vikt att informanternas åsikter kom fram så tydligt som 

möjligt. Semistrukturerade intervjuer valdes därför som intervjumetod. I 

semistrukturerade intervjuer har intervjuaren en intervjuguide som ska följas, 

ordningsföljden och bifrågor är dock inte bestämda utan de beror på informanternas svar 

(2009). Frågorna i intervjuguiden bör vara öppna och med gott om utrymme för 

informanternas egna formuleringar (2009). Frågorna i intervjuguiden är öppna men är 

ändå tydliga om vad informanterna ska tala om. 

 

3.2 Urval 

Urvalet har gjorts utifrån de lärare som var villiga att ställa upp på intervjun med 

tillhörande undervisningsgrupp. Lärarna som deltagit är en kvinnlig och en manlig 

lärare på två olika skolor, som vi framöver kallar för Erika och Oscar. Erika håller 

tillsammans med en kollega matematikundervisningen och har stor erfarenhet av 

läraryrket, de är alltså två lärare i klassrummet under i princip varje lektion. Oscar är 

nyexaminerad lärare och undervisar matematik och fysik på en teknikinriktad skola. För 

att få en spridning på elevgrupperna valdes den ena elevgruppen till att vara en 

samhällsvetarklass i första året på gymnasiet och den andra klassen en teknikklass i 

tredje året på gymnasiet. Alltså två grupper som skiljer sig mycket i förberedelserna för 

vidare studier om man fokuserar på matematikdelen. I tabell 1 presenteras lärarna med 

fiktiva namn, erfarenhet i yrket, när de tog lärarexamen samt vilken klass de undervisar.  

 

Tabell 1. Översikt över informanter, lärare. 

 

Fiktivt namn 

 

Erfarenhet i yrket Lärarexamen Undervisar 

Erika 16 år 1999 Samhällsvetare åk 1 

Oscar En termin  2015 Teknik åk 2 

 

För urvalet av elever så önskades lika många manliga och kvinnliga elever, gärna med 

olika kunskapsnivå. Genom att göra flera intervjuer med elever i samma klass med olika 

matematisk kunskap så ökar bredden av synen på matematiklärarna. I tabell två 

presenteras eleverna med fiktiva namn, vilket program de går, vilken årskurs de går i, 

vilken lärare de har, föräldrars utbildning och elevens syn på sin egen 

matematikkunskap. 
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Tabell 2. Översikt över informanter, elever. 

 

Fiktivt 

namn 

Program årskurs Lärare Föräldrarnas 

utbildning 

Upplevd 

förmåga 

Astrid Samhällsvetenskapliga 

programmet 

1 Erika + 

kollega 

Gymnasieutbildning Låg 

Jonas Samhällsvetenskapliga 

programmet 

1 Erika + 

kollega 

Universitetsutbildning Medel 

Elin Samhällsvetenskapliga 

programmet 

1 Erika + 

kollega 

Gymnasieutbildning Lite över 

Medel 

Petter Teknikprogrammet 2 Oscar Grundskola utomlands Medel 

Simon Teknikprogrammet 2 Oscar Universitetsutbildning Medel 

Amanda Teknikprogrammet 2 Oscar Universitetsutbildning Hög 

Peter Teknikprogrammet 2 Oscar Universitetsutbildning Medel 

 

3.3 Genomförande 

En inledande kontakt gjordes med ett flertal lärare via mejl, dessa hänvisades dock ofta 

till en huvudlärare i matematik som kunde skicka vidare förfrågningen. Huvudläraren 

för matematik på en gymnasieskola kontaktades för att föra förfrågan vidare till sina 

kollegor. Gensvaret var svalt och endast en matematiklärare hade möjlighet att ställa 

upp tillsammans med sina elever i samhällsvetenskapliga programmet. Samtidigt 

kontaktades en matematiklärare som jag tidigare hade haft kontakt med. En av denna 

lärares kollegor ställde upp tillsammans med hans teknikstuderande elever. Kontakterna 

med lärarna gjordes via mejl där information om vad undersökningen handlade om och 

hur lång tid intervjuerna skulle ta betonades. Eftersom möjligheten inte fanns att 

kontakta eleverna personligen innan intervjutillfället så kunde de tyvärr inte tidigt 

informeras om undersökningens syfte. De fick därför den informationen då jag 

presenterade mig själv och undersökningen för klassen. De elever som ville delta i 

undersökningen fick göra det och det enda som önskades var att det skulle vara ungefär 

lika många killar som tjejer samt att de skulle befinna sig på lite olika nivåer 

betygsmässigt.  

 

Intervjuerna genomfördes på skolorna där lärarna och eleverna var verksamma, för att 

underlätta deras medverkan i studien. Eftersom direktkontakt med eleverna innan 

intervjuerna inte var möjlig, beslöts att intervjuerna genomföras under en lektion som 

läraren valde. Det finns både fördelar och nackdelar med detta. Fördelarna är att 

intervjuerna kunde genomföras på ett smidigt sätt och att eleverna redan var inne i det 

ämne som studien skulle handla om. Eftersom intervjuerna genomfördes på skolor fanns 

det också bra utrymmen att genomföra intervjuerna så ostört som möjligt. Nackdelar 

kan vara att eleverna kunde känna sig stressade för att de missar en del av lektionen, 

men genom att eleverna själva fick välja om de ville ställa upp så minskade denna risk.  

 

Eftersom mötet med informanterna gjordes rent fysiskt så ökade chansen att få så 

detaljerad och innehållsrik data som möjligt (Denscombe, 2009). Informanterna får då 

chansen att ställa motfrågor och de kunde också tolka intervjuarens kroppsspråk för att 

få reda på om informanten skulle utveckla svaret. För att intervjuerna skulle flyta på 

bättre memorerades intervjuguiderna (Trost, 2010) och frågorna togs i den ordning som 

de passade bäst i för varje intervju. Intervjuerna valdes också att spelas in efter 

godkännande från varje informant, detta för att inte missa något av informanternas svar 
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och även för att undvika distraktioner under intervjuerna (2010). Nackdelen med 

inspelade intervjuer kan vara att informanterna är mer restriktiva i sina svar (Patel & 

Davidsson, 2011), dock så klargjordes tydligt att inspelningarna endast kommer höras 

av intervjuaren och att inspelningarna kommer raderas när analysen var klar. 

 

Lärarna intervjuades först och följdes sedan av eleverna. Detta gjorde att följdfrågor 

kunde ställas till elever som inte hade varit aktuella annars. Direkta kopplingar och 

likheter kunde också ses mellan lärare och elevers svar som gynnade studien. 

 

3.4 Databehandling 

När varje intervju var genomförd gjordes så snart som möjligt transkribering av de 

relevanta delarna av intervjun. Detta för att ha intervjun färskt i minnet så att 

kommentarer om tonfall och kroppsspråk kan tolkas och kommenteras i 

transkriberingen, t.ex. så är en informants tveksamhet till ett svar ofta tydligt på deras 

kroppsspråk och kan då förändra styrkan i deras argument. Eftersom denna 

transkribering genomfördes direkt efter det första intervjutillfället kunde frågorna 

finjusteras inför det andra intervjutillfället för att på bästa sätt besvara 

frågeställningarna.  

 

När alla intervjuer var genomförda och transkriberade gjordes kategoriseringar efter 

informanternas svar och efter intervjufrågorna. Här var intervjuguiden till stor nytta 

eftersom alla intervjuer då bestod av samma delar och kopplingar var lättare att göra 

mellan informanternas svar. Särskilt noggrann koppling gjordes mellan elever med 

samma lärare, och mellan elev och lärare för att se om deras uppfattning om 

undervisningen var lika.  

 

3.5 Etiska övervägande 

I undersökningen har de etiska krav som ställs på forskning uppfyllts, dessa fyra krav är 

informationskravet, samtyckekravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 

(Vetenskapsrådet, 2002). Anledningen till att dessa är viktiga att följa är att ge 

informanterna i undersökningen trygghet. Framförallt när det gäller på vilket sätt 

informationen kommer att användas, samt att informanterna ska känna sig trygga med 

forskningen. Som forskare har man inte rättigheter att på något sätt skada de 

medverkandes integritet utan informanternas medgivande, oberoende av hur viktiga 

fynden är (Descombe, 2009).  

 
3.5.1 Informationskravet 

Det första kravet gäller den information som ges till informanterna i studien. Det som 

informanterna ska informeras om är i princip de etiska krav som forskaren måste följa, 

vilka är följande. Informanterna ska vara informerade om deras roll i projektet och att 

det är helt frivilligt att delta. Forskaren ska informera om studiens syfte och vilka 

fördelar detta kan ge i samhället (Vetenskapsrådet, 2002), samt eventuella fördelar 

deltagaren kan få av studiens syfte (Patel & Davidsson, 2011). Det är även viktigt att 

informera att det bidrag som individen står för kommer vara konfidentiellt och att det 

endast kommer att användas i forskningssyfte (2011). I denna studie informeras lärarna 

först via mejl översiktligt om studien som de sedan muntligt för vidare till eleverna. Vid 

intervjutillfället upprepas liknande information för alla elever i klassen och läraren, de 

elever samt lärare som väljer att delta får sedan en tydligare genomgång om studien 

innan sin intervju.  
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3.5.2 Samtyckekravet 

Samtyckekravet handlar om att forskaren måste ha samtycke med informanterna i 

studien. Om undersökningen är etiskt känslig och deltagarna är unga så krävs även 

föräldrars/vårdnadshavares samtycke (Vetenskapsrådet, 2002). Detta faller sig naturligt 

i denna studie eftersom de deltagande ska intervjuas och är väl medvetna om att de 

deltar i en vetenskaplig undersökning. Informanterna kan givetvis också själva välja om 

de vill avsluta sitt deltagande i något skede i forskningen, detta utan påtryckningar från 

forskaren (2002). Eleverna i denna studie väljer själva om de vill gå ur klassrummet för 

att delta i intervjun och visar därmed sitt samtycke. I samband med intervjun blir de 

också tydligt informerade om de friheter de har som informanter samtyckekravet bör 

därmed ses som uppfyllt. 

 
3.5.3 Konfidentialitetskravet 

Detta krav betyder att ingen som deltar i undersökningen ska kunna identifieras av 

utomstående, endast forskaren bör veta vilka som deltagit i undersökningen. Förutom 

avrapporteringen så är det viktigt att anteckningar och lagring av känsliga uppgifter inte 

heller går att identifiera för utomstående (Vetenskapsrådet, 2002). Som forskare vill 

man vara så specifik som möjligt utan att avslöja för mycket för att deltagaren ska bli 

osäker. Eftersom informanterna och forskaren kommer träffas under intervjutillfällena 

så kommer svaren inte vara anonyma. Varken vilken stad, vilka skolor eller namn på 

informanter uppges i studien och informanterna bör därmed vara omöjliga att spåra för 

läsaren.  

 
3.5.4 Nyttjandekravet 

De uppgifter som är insamlade får endast användas för forskningsändamål och bör inte 

lämnas vidare, undantag kan vara utlåning till andra forskare som har samma 

skyldigheter till deltagaren som den ursprungliga forskaren (Vetenskapsrådet, 2002). 

Uppgifterna får alltså inte föras vidare för kommersiellt bruk eller för beslut som direkt 

kan påverka deltagaren. 

 

3.6 Kvalitetskriterier 

För att forskning ska kunna vara så pålitlig och korrekt som möjligt krävs vissa kriterier. 

Som forskare är det viktigt att tydliggöra dessa kriterier och bevisa att forskningen följer 

dessa kriterier. Denscombe delar upp dessa kriterier i fyra delar, validitet, tillförlitlighet, 

generaliserbarhet och objektivitet (Denscombe, 2009). Nedan följer en kort förklaring 

av begreppen och hur dessa följs i denna undersökning. 

 

Validitet kallas det som är noggrannheten och precisionen i datan, alltså om det som 

ska undersökas faktiskt undersöks (Denscombe, 2009). För att på bästa sätt förutsätta att 

det som undersöks är det som också svarar på frågeställningarna för studien gjordes två 

intervjuguider som följdes i samtliga intervjuer. Den ena för lärarintervjuerna (bilaga A) 

och den andra för elevintervjuerna (bilaga B). Intervjuguiderna konstruerades med 

grund i den litterära bakgrunden tillsammans med frågeställningarna för denna studie. 

Genom denna koppling mellan frågeställning och tidigare forskning skapas en validitet i 

studien.  

 

Tillförlitlighet menar Denscombe är hur bra forskningsinstrumentet är, alltså hur väl 

resultaten hade stämt överens om flera studier hade gjorts vid olika tillfällen 

(Denscombe, 2009). Återigen återkommer intervjuguiderna i argumentet för att denna 

studie är av god kvalitet. Intervjuguiderna gör att varje informant ges lika möjlighet att 

svara på frågor och att utveckla sina svar med hjälp av intervjuaren. För att 
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informanterna ska vara avslappnade och inte stressade över den tid som spenderas fick 

varje informant själv välja vilken tid som passade bäst och de kunde ta god tid på sig för 

att svara på frågorna. Intervjuerna spelades in för att full koncentration skulle vara på 

intervjun och inte på att anteckna svar.  

 

Generaliserbarhet handlar om att forskningen ska vara applicerbar universellt 

(Denscombe, 2009), eller i detta fall i andra delar av Sverige än just där studien är 

genomförd och just med dessa informanter. Det urval som görs bör därför vara så 

representativt för hela undersökningsmängden som möjligt. Urvalet i denna studie är 

uppdelad i ett samhällsvetenskapligt program och ett tekniskt program, där skillnaden 

mellan lärarnas erfarenheter är väldigt stor. Det finns alltså en viss spridning i 

undersökningen både vad gäller kön, erfarenhet och kunskapsnivå. 

 

Objektivitet innebär att forskningen inte är anpassad för att få ett specifikt svar, alltså 

att den inte är snedvriden (Denscombe, 2009). Detta innefattar flera delar i studien, 

urval, metod och diskussion. Det är därför viktigt att under hela processen vara neutral 

och opartisk som forskare. Objektivitet är därmed också något som kontinuerligt under 

studiens gång fått fokus. Urvalet är gjort utan att veta vilka åsikter lärarna eller eleverna 

har i förhand, intervjuguiderna är konstruerade på ett sätt som gör att informanterna kan 

formulera sina egna svar och diskussionen är gjord med jämförelser med tidigare 

forskning. Även om objektivitet alltid är det som strävas efter så är fullständig 

objektivitet omöjligt eftersom forskare har olika tidigare erfarenheter och olika 

förförståelse inom ämnet (Allwood & Erikson, 2010). 
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4 Resultat 
I detta avsnitt presenteras de resultat som framkommit efter analys av de intervjuer som 

genomförts. Eftersom undersökningen innefattar två lärare med olika kompetens och i 

olika program så kommer jämförelsen av deras olika arbetssätt och undervisningsstil att 

vara det centrala i avsnittet. Vi börjar med de olika arbetsmetoderna som varje lärare 

använder, först ur lärarens perspektiv och sedan ur elevernas perspektiv. Avsnittet 

avslutas med stöd och uppmuntran till eleverna samt elevernas syn på vidare studier. 

 

4.1 Arbetsmetoder i matematikundervisningen 

Lärare 1 som vi kallar för Erika har 16 års erfarenhet av läraryrket och tog lärarexamen 

1999. Denna undersökning är fokuserad kring hennes undervisning av en 

samhällsvetarklass första året på gymnasiet. Hon undervisar denna klass tillsammans 

med en kollega som vi kan kalla för Lotta. Att undervisa som par är något som Erika ser 

som väldigt positivt, pressen att veta allt minskar och man kan dela upp arbetsområden 

för att effektivisera undervisningen. Vid eventuell frånvaro av en lärare påverkas inte 

heller undervisningen drastiskt eftersom båda lärarna har en övergripande koll på vad 

varje lektion ska innehålla. Att ha två lärare ser även elever som något positivt.  

 

”…, det blir liksom aldrig en brist på lärare i rummet och 

man kan få hjälp ganska fort och så.” 

(Jonas) 

 

Undervisningen är inte bara unik på så vis att det alltid är två lärare i klassrummet, 

undervisningen består dessutom till stora delar av diskussioner och andra typer av 

kommunikation mellan elever. I en typisk lektionsserie uttrycker Erika att hon ofta 

introducerar området med en problemlösningslektion för att öka den begreppsliga 

förståelsen. Denna följs ofta upp av en ”vanlig” matematiklektion där eleverna får öva 

procedurförmågan genom att eleverna får räkna uppgifter på egen hand och diskutera 

lösningar med andra elever. Som avslutning ägnas en lektion till resonemangsförmågan 

då eleverna får ett påstående som de ska ta ställning till och argumentera för om 

påståendet stämmer eller inte. Eleven Elin beskriver att en vanlig lektion fokuserar 

starkt på förståelse.  

 

”... lektionerna är mer förståelseinriktade, då är det alltid 

flera olika moment för att förstå på bästa sätt, först 

genomgång, sen enskilt arbete sen arbete i grupp.” 

(Elin)  

 

Att det är viktigt att eleverna har en bra begreppsförståelse är alltså även tydligt för 

eleverna och även något som Erika är noga med att poängtera för eleverna.  

 

Den andra läraren, som vi kallar för Oscar, har precis tagit lärarexamen och är anställd 

som vikarie men siktar på en längre anställning på skolan. Denna undersökning 

fokuserar på hans undervisning för elever som går andra året på teknikprogrammet. Det 

är alltså elever som förbereds för universitetsstudier, ofta med koppling till matematik. 

En typisk lektionsserier för Oscar inleds ofta med de grundläggande begreppen på steget 

innan, om han ska introducera derivata så pratar han om grafer till exempel. Han 

försöker alltid koppla matematiken till verkliga situationer eller områden som eleverna 

har koppling till. Eftersom eleverna går på teknikprogrammet så blir en naturlig 
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koppling fysik. Även eleverna inser att matematiken kopplar starkt till andra ämnen och 

att det därför är viktigt med förståelse för matematiken. 

 

”Jag tycker att den är förståelseinritad eftersom matten 

hänger med så mycket i andra ämnen. Så då är det viktigt 

att få en förståelse för att sedan kunna bygga på och få ett 

bra resultat.” 

 (Amanda) 

 

Lektionsplaneringarna beskriver han som ganska typiska för matematiklektioner, 

genomgång och egen räkning i matematikböcker är de stora delarna av lektionerna. Som 

komplement använder Oscar sig av klipp på internet som går igenom de områden som 

behandlas i klassrummet, ibland väldigt lika hans egen genomgång, ibland lite 

annorlunda. Detta för att eleverna alltid ska kunna gå tillbaka ifall de skulle fattas någon 

kunskap när de jobbar. Vidare försöker Oscar trycka på förståelsen i sin undervisning 

samtidigt som han inser att tiden inte finns för att alla ska förstå alla steg och ibland får 

eleverna acceptera att ”Det blir såhär.” (Oscar).  

 

Även Oscar tycker att muntlig kommunikation är viktigt i matematikundervisningen 

och använder sig av en digital version för att få fram detta hos eleverna. Eleverna får 

spela in sig själva när de argumenterar om varför svarsalternativ är rätt eller fel. Han 

anser att 

 

”Man lär sig mer om man får använda orden och försöka 

förklara för någon.” 

(Oscar) 

 

4.2 Elevernas syn på matematik och matematikundervisningen 

Av de tre elever som har intervjuats som går samhällsprogrammet första året på 

gymnasiet är två tjejer och en kille. En av tjejerna uttrycker att hon har en låg kunskap 

inom matematik medan de två andra uttrycker att de är på en medelnivå. Elevernas syn 

på matematik är ungefär samma för alla tre, de tycker matematik är kul och intressant 

när de förstår, och tråkigt och meningslöst när de inte gör det. Elin poängterar att 

matematik är väldigt viktigt för resten av livet och att det därför skapas ett visst intresse. 

Eleverna är för det mesta positiva till de arbetssätt som används i 

matematikundervisningen i Erikas och Lottas klassrum. De uttrycker att matematik har 

blivit intressantare sedan högstadiet och ser tydligt att undervisningen är 

förståelseinriktad. Jonas uttrycker sig på följande vis om matematikundervisningen  

 

”Som jag tolkar den så är den förståelseinriktad, men 

matematik för mig har alltid varit resultatinriktad så det 

blir ändå det för mig.” 

(Jonas) 

 

För Jonas har den tidigare undervisningen påverkat honom till att få bilden av 

matematik som något instrumentellt som kan vara svår att få bort. Även Elin har upplevt 

den tidigare bilden av matematik som instrumentellt, hon har alltid haft lätt för 

matematik men anser att hon har svårt för utmaningar i matematik. Detta är något som 

Erika och Lotta har hjälpt henne mycket med. De försöker få alla att fortsätta även om 

det kan kännas jobbigt. Jonas framhäver också att han föredrar arbetssättet med färre 

uppgifter och en djupare förståelse framför nötande av formler eller mönster. Astrid 
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som anser att hon har svårt för matematik tycker att arbetssättet där elever hjälper elever 

genom diskussioner är ett koncept som fungerar för henne. Det är ofta någon i gruppen 

som kan förklara och på så vis bli en hjälpande hand för lärarna. Detta är något Elin, 

som anser att hon har lite högre matematikkunskap, är orolig över. Hon anser att 

uppgifterna är för svåra för vissa elever och att lärarna lägger för stort ansvar på vissa 

elever. Eleverna är också tydliga med att betona vikten av att lärarna är engagerade i 

ämnet och verkligen vill undervisa.  

 

”De lärarna vi har nu tycker jag är mycket bättre än de vi 

hade på högstadiet, för min lärare på högstadiet var inte 

så inne i ämnet. De jag har nu gillar verkligen att 

undervisa matte och det märker man ju så då blir man 

själv mer motiverad.” 

(Elin) 

 

Eleverna som intervjuats och har Oscar som lärare är tre killar och en tjej. Endast tjejen 

anser att hennes egna matematikkunskaper är höga medan de tre killarna anser att deras 

matematikkunskaper är runt medel. Intressant i denna formulering är huruvida ”medel” 

är medel för en teknikklass, som Oscar beskriver som högpresterande, eller medel i 

jämförelse med alla elever. Oavsett vilken grupp de refererar till så ser de inte sig själva 

som varken toppen eller botten i matematiken. Intresset för just matematiken är ganska 

svalt bland eleverna och de ser det främst som intressant när det kopplas till och 

används i andra ämnen. Simon säger att det inte är tillräckligt praktiskt för att intressera 

honom och att han inte förstår vad han ska ha matematiken till i verkligheten. Petter 

trycker på att även om man inte förstår från början så är problem roliga att arbeta med. 

 

Vid frågan om det är något som de vill ändra med undervisning de får i matematik så 

finns det inget generellt som alla skulle vilja ändra på. De är överens om att den största 

delen av lektionerna består av självständigt räknande och två elever uttrycker att de 

skulle vilja ha mindre av det. Simon skulle vilja ha mindre egen räkning, mer 

genomgångar och fler läxor. Amanda skulle gärna gå långsammare fram och repetera de 

svårare områdena mer. Att Oscar uppmuntrar till diskussioner tar ingen elev upp och 

vid frågan om diskussioner framkommer i undervisningen så säger de att det inte gör 

det. Peter och Amanda upplever båda två att undervisningen har påverkat dem positivt 

över intresset för matematik.  

 

”Det har ju fått mig att vilja jobba som civilingenjör och 

åt det hållet så det har ju påverkat positivt.” 

(Amanda) 

 

De andra två upplever inte att undervisningen påverkar deras intresse för matematik 

någonting, men alla fyra gör ändå klart att Oscar är en duktig lärare som har tydliga och 

enkla förklaringar.  

 

 

4.3 Elevers ansträngning när det gäller matematik 

Båda lärarna uttrycker att varken killar eller tjejer har en mer naturlig fallenhet för 

matematik, men däremot att nedlagd tid kan skilja sig mellan kön. Erika pekar på killars 

antipluggkultur där bra betyg och att studera anses som negativt. Oscar anser också att 

denna kultur finns på teknikprogrammet men att den är betydligt mindre och tror att 

detta beror på att det är ett studieförberedande program. Oscar gör också iakttagelsen att 
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de tjejer som söker till teknikprogrammet, som enligt normen är mer manligt inriktad, 

ofta är mer intresserade av teknik än de killar som söker in.  

 

”Det sker en extra gallring där, de tjejer som kommer dit 

brukar vara väldigt duktiga och studiemotiverade redan.” 

 (Oscar) 

 

Att det finns en gallring när det gäller killar är också relativt tydligt. Två av killarna på 

teknikprogrammet har aldrig behövt jobba så hårt för att klara matematiken, den tredje 

som är mer tveksam till sina matematikkunskaper är däremot övertygad om att hans 

framsteg beror på ansträngning. Eleverna på samhällsprogrammet anser att deras 

framsteg i stor utsträckning beror på hur mycket de anstränger sig och Jonas trycker 

också på motivationen till arbete. 

 

”Om jag inte fattar så kommer jag fatta ifall jag jobbar 

med det. Det är bara motivationen egentligen.” 

(Jonas) 

 

4.4 Lärares och föräldrars stöd och uppmuntran 

Erika anser att eleverna i samhällsklassen till stor del har ett synsätt på matematik som 

inte gynnar dem. De som går fort fram i matematik har ofta ett statiskt mindset och har 

en mer instrumentell förståelse för matematiken. Genom att bland annat berömma 

elevernas arbetsprocess istället för deras intellekt försöker hon skapa ett mer dynamiskt 

mindset (det Erika kallar för ”growing mindset”).  

 

Elever som har ett mer typiskt growing mindset kan 

försöka lite till, man har liksom inget att förlora på att 

göra fel. De lyckas mycket bättre.  

(Erika) 

 

Erika trycker också på att många elever inte tycker att matematik är roligt eftersom de 

inte förstår, hon försöker då få eleverna att bli bekväma i situationen att inte förstå. Om 

man förstår allt från början blir undervisningen överflödig och det är inte meningen att 

man ska förstå från början. Erika och Lotta får alltså eleverna att bli mer deltagare av 

matematiken och motivera dem till att försöka ta sig förbi hinder och fortsätta även om 

det kan vara svårt. När det gäller uppmuntran till att ta fler kurser i matematik så är de 

elever som Erika tror kan klara kommande kurs i fokus. Hon anser att det inte finns 

någon anledning att få alla att välja fler matematikkurser om de inte har motivationen, 

hon hänvisar också till att det finns andra kurser som passar vissa elever bättre. Det 

verkar som om eleverna håller med om detta och de som har visat på en ökad 

motivation och utveckling i matematik är de som beskriver att de har blivit 

uppmuntrade till att ta fler kurser.  

 

Till skillnad från Erika så använder som sagt Oscar sig av verklighetsanknytningar för 

att öka intresset för eleverna. I övrigt litar han på sin sociala förmåga att få matematik 

att låta viktigt eller roligt för att få bort de normer som finns om matematik, nämligen 

att den är ”svår, konstig och tråkig”. Oscar betonar även för eleverna att den 

matematiken som de använder i gymnasiet inte är så långt ifrån den matematiken som 

används i de grundläggande kurserna på universitetsnivå. Han pratar också ofta om vad 

han själv har gjort på universitetet och kopplingen mellan universitetsmatematik och 

gymnasiematematik. Detta för att få eleverna att inse att de verkligen skulle klara av 
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vidare studier. Oscar vill gärna utveckla sin undervisning men har inte kunnat anpassa 

sig helt till läraryrket och säger följande om detta.  

 

”Jag är ju ny så jag försöker främst se till att jag täcker 

grunderna och att de får alla chanser som de behöver. Så 

jag har inte alltid tid till ”finlir” som jag vill.” 

(Oscar) 

 

Den uppmuntran som Oscar ger verkar inte eleverna tolka som ren uppmuntran till att 

studera vidare utan snarare att Oscar är en bra lärare som försöker bidra till elevernas 

förståelse.  

 

När det gäller skillnaden könsmässigt så ger båda lärarna relativt lika svar. Medvetet 

uppmuntrar de killar och tjejer lika, skillnaden blir snarare på vilken nivå eleverna 

ligger och vilka ambitioner de har. Oscar nämner dock att de normer man har levt med 

hela livet förmodligen spelar in på ett omedvetet plan som kan vara svårt att påverka. 

 

Föräldrarnas stöd till ungdomarna verkar finnas i stor grad, dock inte specifikt till 

matematik i synnerhet utan istället stöd till att de ska följa vad de tycker är intressant. 

Amanda som har en förälder som arbetar inom teknik känner däremot av ett ökat stöd 

och uppmuntran från föräldrarna att studera vidare inom teknik. Astrid har ett annat stöd 

hemifrån, hon kände tidigt en press från föräldrarna att vara bäst på matematik eftersom 

föräldrarna själva var kunniga inom matematik. Det tog lång tid innan föräldrarna 

förstod att Astrid hade svårt för matematik och hon upplever nu att stöttningen är större 

och pressen mindre från föräldrarna att prestera. 

 

4.5 Elevernas syn på fortsatta studier i matematik 

Avslutningsvis för resultatdelen studeras elevernas planer för fortsatta studier inom 

matematik. Eftersom de elever som går på samhällsvetarprogrammet endast går första 

året på gymnasiet så har de långt kvar till eventuella universitetsstudier och denna 

undersökning fokuserar därför på deras intentioner att välja fler matematikkurser på 

gymnasiet. De tre eleverna på samhällsprogrammet verkade inte ha några större 

intentioner att välja mer matematik innan de började på gymnasiet. Två av eleverna, 

Elin och Astrid, uttrycker dock att de har blivit mer motiverade på grund av 

undervisningen och lärarnas engagemang i ämnet. Jonas däremot tror inte att 

undervisningen kan påverka hans attityd till att läsa fler kurser i matematik. 

 

För eleverna på teknikprogrammet ser det annorlunda ut. Alla fyra elever uttrycker att 

de har för avsikt eller mål att studera till matematikrelaterade yrken efter gymnasiet. 

Amanda och Peter antyder att undervisningen på gymnasiet har påverkat deras intresse 

att studera vidare på ett positivt sätt. Simon och Petter hävdar däremot att 

undervisningen inte på något sätt har påverkat deras intresse för matematik och hänvisar 

till att undervisningen är lik undervisningen i högstadiet. Något som alla fyra har 

gemensamt är att de poängterar att själva matematiken inte är det som lockar och det är 

inte heller matematiker de är inriktade på att bli. Simon pekar på att matematiken 

kanske till och med blir lättare på universitetet eftersom den blir mer konkret, han siktar 

på att utbilda sig till byggingenjör.  
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5 Diskussion 
I detta avsnitt diskuteras fördelar och nackdelar med den använda metoden i studien och 

hur den kunde förändrats. Även diskussion av resultatet kopplat till den litterära 

bakgrunden samt förslag till vidare forskning genomförs. 

 

5.1 Metoddiskussion 

Vid inledningen av denna studie övervägdes att göra en kvantitativ studie istället för en 

kvalitativ. Anledningen till att den kvalitativa metoden valdes var dels för att en djupare 

bild av lärarnas och elevernas syn på matematikundervisningen var önskvärt. Att 

använda sig av enkäter blir också väldigt definitivt, när enkäten är utskickad finns det 

ingen chans att utveckla frågorna. Jag tror även att metoden med semistrukturerade 

intervjuer var rätt eftersom flera av informanternas svar var oväntade och ofta krävdes 

följdfrågor för att bättre kunna analyseras. Om undersökningsperioden hade varit längre 

hade även observationer gjorts för att stärka validiteten och även på något sätt 

kontrollera att det informanterna sa stämde. Önskvärt hade också varit att testa 

intervjuguiderna på andra lärare och elever innan undersökningen genomfördes för att 

justera frågorna på bästa sätt. Tyvärr kunde inte detta genomföras dels på grund av 

tidsbrist, men också på grund av brist på informanter. Under tiden intervjuerna 

genomfördes uppfattades det att frågorna i intervjuguiden inte var så öppna som 

förväntat. Detta var både positivt och negativt, man kan argumentera för att 

informanterna inte fick lika stor möjlighet att uttrycka sig på det sätt de önskat. Dock så 

fick de informanter som inte gav så utförliga svar hjälp av frågorna med att komma på 

rätt spår, vilket i slutändan var positivt. 

 

Det fanns stora svårigheter med att få lärare att delta i undersökningen. Direktkontakt 

togs först via mejl till enskilda lärare som ofta hänvisade att kontakta läraren som hade 

ett mer övergripande ansvar för matematikutbildningen på skolan. Endast denna lärare 

ställde upp, anledningen till varför de andra lärarna var ovilliga att delta är för mig 

fortfarande okänd. Den andra läraren fick jag kontakt med genom min VFU handledare. 

Eftersom intervjuerna av eleverna genomfördes under lektionstid så var dessa enklare 

att få kontakt med. De elever som ville ställa upp kunde helt enkelt säga till under 

lektionen och genomföra intervjun. Önskvärt hade givetvis varit fler lärare i en vidare 

del av kommunen och en större del av elever i klassen. Dock så var det stor skillnad på 

undervisningsstil mellan lärarna, vilket gjorde att det fanns en bredd i undersökningen 

ändå. Valet att både intervjua lärare och elever gjorde att man fick en djupare bild av 

undervisningen. Följdfrågor till elever kunde ställas beroende på hur läraren svarat och 

på hur läraren ser på sin undervisning. Det blir alltså intressant att se om budskapet som 

läraren vill framföra uppfattas av eleverna. Tack vare att lärarnas intervjuer 

genomfördes före elevintervjuerna så kunde följdfrågor ställas till eleverna som inte 

hade kunnat ställas annars. Även om det var en slump att lärarna intervjuades först så 

blev det alltså en faktor som gjorde studien bättre.  

 

Urvalet av elever blev inte så bra spridning som det var tänkt. Lika många killar och 

tjejer skulle helst vara informanter från varje klass, istället var det två tjejer och en kille 

i samhällsklassen, respektive tre killar och en tjej i teknikklassen som var informanter. 

Urvalet blir dock mer representativt när det gäller de två klasserna, eftersom 

fördelningen mellan killar och tjejer var ojämn. 
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Att intervjuerna valdes att spelas in visade sig vara ett bra val, dels för att säkerheten 

stärktes och dels för att fokus kunde vara på intervjun och inte på att anteckna. 

Inspelningen gjorde även att innehållet intervjuerna kunde återges mer precist.  

 

5.2 Resultatdiskussion 

Skillnaden mellan de båda lärarnas arbetssätt är stor. Erikas undervisning har stort fokus 

på kommunikation och förståelse medan Oscars är mer inriktad på procedurförmåga. 

Enligt Wang (Wang, 2012) ska detta göra att undervisningen för samhällsklassen är 

fördelaktig för tjejerna och tvärt om i teknikklassen. Detta eftersom tjejer föredrar 

kooperativa inlärningssätt och killar mer tävlingsinriktade moment. Dock så uttrycker 

eleverna att de har ganska lik uppfattning om undervisningen oavsett om de är killar 

eller tjejer. Eleverna tycker att arbetssättet med mycket kommunikation är bra, ofta 

eftersom de är trötta på den enskilda räkningen. Flera elever uttrycker att de har haft 

samma intresse för matematik under stora delar av sin studietid. Vilket stämmer överens 

med Wangs studie (2012) som visar att matematikintresset i gymnasiet har en stark 

koppling till matematikintresset i början av högstadiet. Vad eleverna tycker om den 

digitala versionen av kommunikation är oklart eftersom de inte nämnde den under 

intervjuerna. En anledning till detta kan vara att de inte såg det som undervisning utan 

snarare ett test. Oscar poängterar även någonting viktigt om hans arbetssätt, bristen på 

erfarenhet och bristen på tid. Att det inte finns tid för att göra mer kreativa och 

annorlunda saker i undervisningen för att allt centralt innehåll ska vara med är ett 

problem. Förmodligen är det inte bara Oscar och andra nyexaminerade det, utan hela 

systemet. Erika och hennes kollegas arbetssätt med dubbla lärare kanske kan vara en 

lösning på detta problem. 

 

För att öka intresset hos eleverna använder lärarna sig av lite olika metoder. Båda 

försöker ändra mentaliteten för matematik hos eleverna. Erika gör detta genom att 

försöka få eleverna till ett dynamiskt mindset där utmaning är bra och att inte förstå ses 

som något positivt. Erikas undervisning har stark koppling till Dwecks (2007) studier 

om mindset och får även eleverna att inse vikten av att ha ett dynamiskt mindset. Oscar 

gör det istället genom att avdramatisera matematiken och visa den roligare sidan av 

matematik, bland annat med verklighetsanknutna exempel. Dessa exempel kopplas ofta 

till fysik, vilket är till fördel för killarna i klassen (LeGrand, 2013; Wang, 2012). Det är 

dock viktigt att anmärka i vilken typ av klass dessa exempel förekommer. Eftersom 

klassen är en teknikklass där anknytningen till fysiken är stark och närmre 90% av 

eleverna är killar så går det att argumentera för att dessa exempel är väl riktade mot 

målgruppen. Vidare är eleverna i teknikklassen endast intresserade av matematik i 

koppling till andra områden och vilket ger mer stöd åt arbetssättet.  

 

När det gäller elevernas framsteg inom matematik så upplever eleverna att det till stor 

del beror på hur mycket de anstränger sig. Framförallt gäller detta i gymnasiet, flera 

elever påpekar att de tidigare har haft lätt för matematik och att det var mer logiskt i 

grundskolan. Att matematiken på gymnasiet är mer utmanande kan vara en analys av 

detta och avsaknaden av problemlösning i tidigare årskurser en annan. Av de elever som 

framförallt anser att deras prestationer beror på att de har haft lätt för matematik är 

merparten killar vilket stämmer överens med Kimmels studie (2010). Även lärarna 

uppmärksammar denna skillnad i motivation, den så kallade antipluggkulturen hos killar 

var tydlig enligt Erika. Ingen av lärare ser någon skillnad i kompetens mellan killar och 

tjejer vilket stärks av Lindberg et al. (2010). Detta gör också att lärarna inte har lägre 

förväntningar på killars eller tjejers kompetens till skillnad från tidigare studier som 

visar att lärares förväntningar på tjejer generellt är lägre.  
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Både lärare och elever är också överens om att den uppmuntran som sker i ämnet inte 

skiljer sig mellan könen. Jag anser därför att båda lärarna uppfyller kravet från 

skolverket att alla ska uppmuntras till att utveckla sina intressen utan fördomar om vad 

som är kvinnligt och manligt (Skolverket, 2011). Lärarnas engagemang för matematik 

och att undervisa kommenterades som något positivt av eleverna. Detta i enlighet med 

Zeldin och Pajares (2000) studie som visar att lärares engagemang och entusiasm för 

matematik påverkar framförallt kvinnor att engagera sig i STEM områden. 

 

Att familjen och kanske framförallt föräldrarna har en påverkan på elevers val är tydligt 

om man kollar på tidigare studier. Bland annat så ska uppmuntran från en 

familjemedlem som har koppling till STEM vara en stor del i tjejers val till vidare 

studier. Antydan till detta finns även i denna undersökning där tjejen som var mest 

motiverad till att studera vidare inom matematik hade en förälder som arbetar inom 

teknik. Tre av eleverna som intervjuades i teknikklassen hade föräldrar som studerat 

inom STEM områden på universitetsnivå. Samtliga av dessa elever planerar själva att 

studera inom STEM varpå det verkar finnas en påverkan från föräldrarna på eleverna 

även i denna studie. Oscar pratar också om normen i en teknikutbildning, nämligen att 

det är främst något som killar utbildar sig i. Han pratar också om att tjejerna i 

utbildningen naturligt måste ha en starkare motivation för att gå mot normen, vilket 

också Zeldin och Pajares (2000) diskuterar i sin studie. Inga av de tre elever som 

studerar på samhällsvetenskapliga programmet har föräldrar som studerat något STEM 

område. Även om dessa elevers framtid ännu inte är planerad så kan man dra slutsatsen 

utifrån deras gymnasieval, som är studieförberedande men med så lite matematik som 

möjligt och eleverna följer därmed föräldrarnas fotspår även här.  

 

Att undervisningen spelar roll för elevernas matematikintresse är självklart. Erikas 

undervisning med mycket diskussioner och kooperativa arbetssätt uttrycker eleverna har 

påverkat deras intresse för matematik på ett positivt sätt. Det är något som de inte är 

vana vid från högstadiet och en annorlunda syn på matematik för eleverna. Oscars 

undervisning som eleverna beskriver som väldigt lik undervisningen på högstadiet har 

påverkat elevernas intresse för matematik mindre. Även om eleverna uttrycker att Oscar 

är tydlig och bra på att förklara så är det kanske främst kopplingen till andra områden 

som fångar elevernas intresse för matematik. Några elever uttrycker att deras 

matematikintresse har varierat under deras skolgång beroende på vilken lärare de har 

haft, vilket bekräftar att lärarens roll är viktig för elevernas framtida studier. 

 

Goda språkkunskaper och goda matematikkunskaper ses ibland som motsatsen till 

varandra och så verkar det vara även i denna undersökning. Eleverna i teknikklassen 

anser över lag att de har låga språkkunskaper, och framförallt så är intresset för 

språkämnen lågt. Samhällsvetarna däremot uppger att svenska och engelska är 

favoritämnen eller att de gillar språk över lag. Att det faller sig naturligt för dessa elever 

att välja mer samhällsorienterade ämnen före naturorienterande ämnen känns uppenbart.  

 

5.3 Förslag till vidare forskning 

Genom denna studie har jag fått lärdom om elevers syn på matematik och hur de 

påverkas av den. Studien riktar sig framförallt på elevers intresse för matematiken i 

gymnasiet när de är mitt i utbildningen. Något som hade varit intressant att undersöka 

hade varit studenter som studerar matematik eller matematikrelaterade områden på 

universitet eller högskola. Intervjufrågor skulle då kunna rikta sig mot liknande saker 

som i denna undersökning men skulle ge ett annat perspektiv. Studenterna har då fått 
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lite distans från den undervisning som genomfördes under deras gymnasietid. Likt 

Zeldin och Pajares (2000) skulle undersökningen kunna riktas mot personer i yrkeslivet 

för att få ännu mer distans och ett smalare urval av individer. Även jämförelsen mellan 

de tre nivåerna (gymnasiet, universitet, yrkesliv) skulle vara intressant att göra och hur 

intresset förändras.  
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Bilagor 

Bilaga A Intervjuguide för elevintervjuer 

 Vilken linje och år går du? 

 Vad har dina föräldrar för utbildning? 

 Vad anser du om dina egna kunskap inom matematik? 

 Tycker du att matematik i allmänhet är intressant? 

 Hur påverkar matematikundervisningen ditt intresse för matematik? 

 Kopplas undervisningen till verkligheten och på vilket sätt i så fall? 

 Anser du att dina framsteg inom matematik främst beror på att du arbetar med 

det eller att det beror på talang? 

 Tycker du att undervisningen i matematik är resultatinriktad eller 

förståelseinriktad? 

 Tycker du att matematikundervisningen är anpassad på bästa sätt för din egen 

del? 

 Upplever du att du blir uppmuntrad av din matematiklärare att studera vidare 

inom matematikrelaterade områden? 

 Upplever du att du blir uppmuntrad av dina föräldrar/vårdnadshavare att studera 

vidare inom matematikrelaterade områden? 

 Tänker du studera vidare inom matematik? 

 Hur ser du på dina språkliga kunskaper? 

  



  
 

II 

Bilaga B Intervjuguide för lärarintervjuer 

 Hur gammal är du? Vilket år tog du lärarexamen? Hur många års erfarenhet har 

du av jobbet?  

 Anser du att din undervisning är främst resultatinriktad eller förståelseinriktad? 

 Beskriv en typisk lektionsserie till ett matematikområde. 

 Vad gör du i din undervisning för att öka elevernas intresse för matematik? 

Finns det någon koppling till verkligheten? 

 Vad tycker du skiljer killars och tjejer när det gäller talang för matematik? 

 Vad tycker du skiljer killars och tjejers intresse för matematik? 

 Vad tycker du att skillnaden är mellan killars och tjejers ansträngning inom 

matematik? 

 Uppmuntrar du eleverna i eller utanför din undervisning till att studera vidare 

inom matematik? 

 På vilket sätt skiljer sig denna uppmuntran mellan killar och tjejer, samt 

beroende på elevens kapacitet? 
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