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Matematik har under lång tid ansetts vara 
ett maskulint kodat ämne vilket märks 
både i utbildningar och yrkesliv där en 
högre andel män än kvinnor återfinns. 
Elever ska efter genomgången grundskola 
kunna göra väl underbyggda val av 
utbildning och yrke. Då jämställdhet i 
Läroplanen lyfts fram som ett av skolans 
ansvarsområden är det intressant att se 
vilka föreställningar om matematisk 
subjektivitet som elever i de lägre 
åldrarna har. Syftet med studien var att få 
en bild av dessa föreställningar samt hur 
elever ser på sin egen subjektivitet. Med 
hjälp av poststrukturalistisk feministisk 
teori möjliggörs studien.  
 
Undersökningen har genomförts med 
semistrukturerade fokusgruppsintervjuer 
innehållande en bilduppgift med 27 
elever i årskurs 3. Analys av materialet har 
skett genom transkribering av de 
inspelade ljudupptagningarna samt 
informanternas bilder av matematiska 
personer. Resultatet visar att individens 
eget arbete ansågs vara den främsta 
orsaken till varför en del elever och vuxna 
är matematiska. Genus sågs inte som en 
bidragande faktor vilket överensstämmer 
med forskning som visar att detta har 
betydelse i högre årskurser. Risken med 
att elever anser att individuella orsaker är 
avgörande kan bli att de upplever att de 
själva upplever att de bär ansvaret för sin 
matematiska framgång. 
 
 

Mathematics has been considered a masculine 
coded subject for a long time which is evident 
in both educational programs as well as in 
professional life, which consists of a higher 
proportion of men than women. After 
completing elementary school, students 
should be able to make well-informed choices 
of education and occupation. As equality is 
highlighted as one of the compulsory school’s 
responsibilities in the Curriculum, it is 
interesting to see which notions of 
mathematical subjectivity pupils of the lower 
ages have. The purpose of this study was to 
explore these beliefs and how students view 
their own subjectivity. The study was made 
possible by using poststructuralist feminist 
theory.  
 
The survey was conducted with semi-
structured focus group interviews including a 
picture assignment given to 27 third grade 
pupils. Analysis of the material was made using 
transcripts of sound recordings and 
informants' images of mathematical persons. 
The findings show that the individual's own 
work was considered to be the primary reason 
why some pupils and adults are mathematical. 
Gender was not considered to be a 
contributing factor, consistent with research 
showing that this is important in later grades. 
The risk that pupils think individual causes are 
decisive may be that they feel that they 
themselves are responsible for their own 
mathematical success. 
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1 Inledning 

När jag skulle börja den första kursen i matematik på Grundlärarprogrammet med 

inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1–3 uttryckte både jag och 

flera andra i klassen att ”jag är inte en så´n som är bra på matte”. Det blev tydligt att detta 

är något som en person tror sig antingen vara eller inte vara. Eftersom vår klass består av 

kvinnor (40 av 40 studenter) och vi dessutom ska undervisa i matematik är det intressant 

att undersöka om liknande tendenser är möjliga att se hos elever redan i grundskolan. 

Aktuell statistik visar dock att flickor har ett något högre slutbetyg i matematik än pojkar i 

årskurs 9 (Skolverket, u.å.a). Vad gäller studier och yrken går det att urskilja skillnader 

mellan hur personer med olika genus väljer. Det tydliggörs vid en jämförelse av kvinnor 

och mäns eftergymnasiala utbildningar och yrkesliv där det framkommer att kvinnor i högre 

grad valt pedagogiska medan män valt matematik-intensiva inriktningar (Statistiska 

centralbyrån, 2016). Efter genomgången grundskola ska elever kunna göra väl 

underbyggda val av utbildning och yrke. Vidare ska lärarna organisera arbetet på ett sätt 

som möjliggör att elever utvecklas efter sina förutsättningar och utvecklar hela sin förmåga. 

Skolan ska även förmedla värden som jämställdhet mellan kvinnor och män (Skolverket, 

2016). Då matematik under lång tid ansetts vara maskulint kodat (Ernest, 2007) är det 

intressant att se om detta har en påverkan på de föreställningar som elever i dagens skola 

har. För att elever ska kunna göra utbildningsval utifrån intresse och inte av orsaker knutna 

till genus är det således av relevans att synliggöra hur de ser på andra och sig själva i 

förhållande till matematik.  

Forskningsstudier om genus och skola har enligt Heikkilä (2015) redan gjorts. Dessa 

resultat visar att genus spelar roll för skolan vilket gör det möjligt att istället fokusera på 

hur genus påverkar (a.a.). Den matematiska subjektiviteten skapas beroende på vad 

kontexten möjliggör för ett subjekt (Taguchi, 2004), vilket innebär att subjektiviteten kan 

förändras. Föreliggande studies frågeställningar är riktade mot hur genus påverkar de elever 

som befinner sig i grundskolan vilket kan visa sig i de föreställningar om matematisk 

subjektivitet som eleverna har. Studien har genomförts med hjälp av fokusgruppsintervjuer 

med elever i årskurs 3. 

Inledningsvis presenteras bakgrund, därefter följer syfte och frågeställningar samt studiens 

metodval och urval. Avslutningsvis återfinns studiens resultat samt metod- och 

resultatdiskussion tillsammans med förslag på vidare forskning. 
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2 Bakgrund 

Föreliggande kapitel inleds med en redogörelse av de begrepp som är av relevans för 

studien. Därefter beskrivs matematik som ett maskulint kodat ämne, matematisk 

subjektivitet samt styrdokument och lärare följt av matematiska prestationer. 

Avslutningsvis presenteras den vetenskapliga teori som studien är baserad på. 

2.1 Definitioner av centrala begrepp 

 

Ett antal begrepp är nödvändiga för denna studie. Ett grundläggande begrepp är subjekt 

vilket enligt Taguchi (2004) både är något som en människa gör och ständigt gör sig till. 

Eftersom framstående forskare inom fältet såsom Walkerdine använder begreppen 

matematisk subjektivitet och matematiskt subjektskapande istället för matematisk självbild 

används de förstnämnda begreppen även i den här studien. Ett annat begrepp är diskurs 

vilket enligt Palmer (2010) är det som är möjligt att säga och göra i en viss kontext. De 

diskursiva praktikerna påverkar enligt Palmer möjligheten att göra sig matematisk. I denna 

studie är diskursen skolmiljön. Diskurser är föränderliga och knutna till historiska och 

sociala kontexter (Taguchi, 2004). Hur subjektet skapas, konstitueras, avgörs av den 

dominerande diskursen. Beroende på vad som är möjligt i en kontext konstitueras den 

matematiska subjektiviteten genom att subjektet görs och gör sig till ett subjekt. Med detta 

menas att subjektet lär sig att vara ett subjekt i skola samt med vänner och familj. Samtidigt 

lär sig subjektet att vara och agera som ett kvinnligt respektive manligt subjekt. 

Performativa handlingar innebär något som återkommer och påverkar subjektet vid 

upprepade tillfällen. Dessa repetitiva handlingar skapar subjektiviteten i olika kontexter 

(a.a). Palmer beskriver det som att subjekten på grund av de performativa handlingarna blir 

igenkännbara personer vilket skapar identiteten. Både subjektet och människor runt det 

bidrar till dessa performativa handlingar som kan ses som ett ständigt görande (a.a.). 

Binär innebär en person som antingen är flicka/kvinna eller pojke/man. Ordet icke-binär 

står för en person som kan ha båda dessa kön, vara mellan dem, ha ett annat kön eller ha 

flera kön (Olbers-Croall, 2016). För att kunna göra en jämförelse mellan flickor och pojkars 

matematiska subjektivitet görs i denna studie en dikotomisk uppdelning mellan könen 

flicka/kvinna och pojke/man. Således innebär detta att endast dessa två kön kommer att 

undersökas i studien.  
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I samhällsvetenskaplig forskning används begreppet genus för att beskriva kulturella, 

sociala och historiska föreställningar om kön (Gannerud, 2001; Tallberg-Broman, 2011). 

Skillnaden mellan begreppen kön och genus är att det sistnämnda betecknar det sociala 

könet (Gemzöe, 2008). Flickor och pojkar blir sina olika kön beroende på sammanhanget 

(Steenberg, 1997; Tallberg-Broman, 2011).  Även Svaleryd (2002) visar på att genus är 

resultatet av det sociala systemet och kulturella arvet. Kön kan således sägas stå för det 

biologiska synsättet; kvinna/man, medan genus betecknar samhälleliga kulturella attribut; 

feminin/maskulin (Wedege, 2007; Steenberg, 1997; Svaleryd, 2002). Genus fokuserar även 

på relationen mellan könen (Svaleryd, 2002; Tallberg-Broman, 2011). Maktaspekten i 

relationen mellan kvinnor och män tydliggörs i begreppet (Tallberg-Broman, 2011). Dock 

framhåller Taguchi (2004) att det omöjligt kan dras en gräns mellan kön och genus vilket 

är en hållning som en stor del av poststrukturalistiska forskare numera har. Genus och kön 

anses vara diskursiva praktiker (a.a.).   

Begreppet dikotomi innebär en åtskillnad vilket enligt Gemzöe (2008) innebär en 

uppdelning av en helhet där gott/ont och kvinnlig/manlig är exempel på olika motsatspar 

där ingenting kan ingå i båda delar. Även Steenberg (1997) framhåller att en isärhållande 

kraft ligger i begreppen femininum och maskulinum och att dikotomin delar in dessa epitet 

i olika områden.  

Inom genusforskning används termerna femininitet och maskulinitet snarare än begreppen 

kvinnlighet och manlighet (Fagerström & Nilson, 2008). Begreppen möjliggör en analys 

där attribut och beteenden inte är kopplade till ett visst genus (Nordberg, 2004). Då 

femininitet och maskulinitet används inom forskningsfältet är de av relevans i föreliggande 

studie. Dessa används såvida inte författaren som refereras till använt sig av begreppen 

kvinnlighet och manlighet.  

2.2 Matematik - maskulint kodat ämne 

 

Då denna studies syfte är att få en bild av elevers matematiska subjektivitet följer här en 

bakgrund om matematik som ett maskulint kodat ämne, då detta kan påverka rådande 

föreställningar om ämnet. Ämnet matematik har under lång tid uppfattats som maskulint 

kodat (Brandell & Staberg, 2008; Ernest, 2007; Fennema, 1979; Gannerud, 2001; Palmer, 

2010). De egenskaper som brukar förknippas med matematik, såsom logik, begåvning och 

intelligens associeras med maskulinitet (Palmer, 2011). Språk har setts som ämnen som kan 
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passa flickor medan matematik ansetts passa väl för pojkar (Björnsson, 2005). Kvinnor 

ansågs höra till hemmet och matematik utfördes i officiella sammanhang vilket innebar att 

matematiska kontexter under lång tid var stängda för kvinnor. Egenskaper som kvinnor 

betraktades ha var känslosamhet och spontanitet vilka inte bedömdes som passande för att 

syssla med matematik. Dikotomin ledde till att män och kvinnor fick ägna sig åt olika 

aktiviteter utifrån dessa tillskrivna egenskaper och karaktärsdrag (Palmer, 2011). Då 

kvinnor började yrkesarbeta skedde detta främst inom områden som skola, vård och omsorg 

vilka kan ses som en variant av det arbete som tidigare utförts i hemmet (Gannerud, 2001). 

Ernest (2007) uttrycker denna dikotomi med hjälp av förklaringsmodellen matematik = 

maskulint (matematik är lika med maskulint), vilket leder till att matematik ≠ feminint, 

(matematik är inte lika med feminint). Det innebär att kvinnor därmed blir tvungna att välja 

om de ska betraktas antingen som feminina eller vara bra på matematik (a.a.). Isärhållandet 

av genus innebär att flickor/kvinnor och pojkar/män ska ha olika egenskaper, uppgifter och 

vara på olika platser (Sandquist, 1998). En kvinna kan därmed ses som normbrytande om 

hon antar markören matematik då detta inte anses vara ett feminint kodat attribut. Synen på 

vad som anses vara feminint och maskulint leder till att en del kvinnor blir avskräckta 

medan andra agerar trots denna motsättning (Ernest, 2007). Denna typ av dikotomi är enligt 

Davies (2003) språklig då de två enhetliga kategorierna inte har en fysiologisk grund utan 

är en begreppsmässig förenkling. Människor är inte skilda från sociala strukturer utan kan 

välja att följa eller förändra dessa men bör vara medvetna om begränsningen som de innebär 

för en grupp eller individ (a.a.). 

Uppdelningen i feminint och maskulint kodade domäner leder till att ett visst arbete 

stämmer överens med en viss genusidentitet (Wedege, 2007; Gannerud, 2001).  På grund 

av att genusordningen är internaliserad och föreställningarna ses som naturliga legitimeras 

strukturella skillnader (Gannerud, 2001). Könsarbetsdelning och genusrelaterade 

föreställningar avgör vilka arbetsuppgifter som anses vara relevanta. Samhällets 

könsarbetsdelning är en följd av strukturer och innebär att kvinnor och män arbetar inom 

skilda områden (a.a.). Synsättet överensstämmer med aktuell statistik. Kvinnor och män 

väljer till stor del utbildning och yrke baserat på de attribut och intressen som är tillskrivna 

det specifika könet (Statistiska centralbyrån, 2016). Denna statistik visar skillnader 

gällande könsfördelning inom matematik-intensiva respektive pedagogiska utbildningar 

och yrken. En stor del av de personer som väljer yrken och utbildningar som är matematik-
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intensiva är män (Gannerud, 2001; Sandquist, 1998). Grevholm och Lindberg (1996) anser 

att den låga andelen flickor i matematikstudier är ett problem då detta påverkar deras 

möjligheter till yrke och karriär. De genusstyrda föreställningarna förändras dock över tid 

vilket får konsekvenser för individ och samhälle. Rösträtt är ett exempel där kvinnor var 

uteslutna med argument om att de med sin känslosamhet och irrationalitet var lämpade för 

hemmet och inte den offentliga arenan (Sandquist, 1998). I skolans värld dominerar det 

kunskapsinnehåll som härstammar från den offentliga sfären, vilket innebär den manliga 

sfären. Ämnen som matematik och naturvetenskap tillskrivs ett högre värde då de är 

manligt kodade (Gannerud, 2001). 

Enligt Davies (2003) strävar varje människa efter att bli en rationell och enhetlig person. 

Utgångspunkten till essentialism betonar Taguchi (2004) är att subjektet är förutbestämt, 

innan det har fått erfarenheter. Essens kan beskrivas som den innersta kärnan av någon. 

Föreställningen innebär ett självständigt subjekt som har ett förnuft och en identitet. 

Mannens fysiologi har setts som natur medan kvinnans som kultur, vilket fått till följd att 

män setts som bärare av rationellt tänkande. Vidare framhåller Taguchi att den 

essentialistiska tankefiguren har sin grund i dikotomin där den manliga innehar ett högre 

värde. Det essentiella subjektet är ett könat subjekt som påverkar lärares förväntningar på 

sina elever. Ämnet kopplas samman med att vara intelligent och elever som är starka i 

matematik blir högre värderade än de som har lätt för att skriva och läsa. Bemästrandet av 

matematik innebär att klara av en särskild rationalitet som anses maskulin (a.a.). Således är 

det intressant att se om elever i årskurs 3 har denna essentialistiska bild gällande matematisk 

subjektivitet.  

2.3 Matematisk subjektivitet 

 

Enligt Taguchi (2004) konstituerar människor sin subjektivitet genom att ständigt både 

göras och göra sig till ett subjekt. Olika tankar och handlingar är möjliga i skilda kontexter 

och beroende på dessa konstitueras subjektet. De möjligheter som finns i exempelvis skolan 

påverkar subjektskapandet. Vidare anser Taguchi att människor agerar och tänker på sätt 

som är möjliga i en viss kontext vilket innebär att kvinnor och män samtidigt lär sig att göra 

och vara ett kvinnligt respektive manligt subjekt. Det skulle kunna innebära att kvinnor och 

män i ett visst sammanhang är klädda och talar på olika sätt om de samtalsämnen som anses 

passande för respektive genus.  
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Genom socialisering lär sig barn hur de ska positionera sig samtidigt som de diskursiva 

praktikerna visar uppdelningen av feminint och maskulint (Davies, 2003). Förutom språklig 

förmåga är könskoder och dess relation till andra något som barn lär sig. De diskursiva 

praktikerna innebär att barn måste positionera sig som det ena eller det andra genom 

utseende, språk och aktiviteter. För att lyckas med att positionera sig som flicka eller pojke 

sker också en identifikation med att inte vara det andra (a.a.). I en förklaringsmodell 

liknande den ovan nämnda av Ernest (2007) beskriver Cvencek, Meltzoff och Greenwald 

(2011) flickors upplevelse på följande vis: jag = flicka, flicka ≠ matematik vilket övergår 

till jag ≠ matematik. Det innebär således denna tankefigur; ”jag är en flicka, flickor är inte 

bra på matematik, alltså är inte jag bra på matematik”. Resonemanget utgår från ett 

genusperspektiv men det pågår dock ett annat forskningsfält där biologiska skillnader 

presenteras som orsaker till skolprestationer. Det är enligt en utredning inte kontroversiellt 

att påpeka att biologiska skillnader mellan flickor och pojkar påverkar bland annat 

mognadshastighet och kognitiv förmåga (SOU:2010:52). Mer kontroversiellt anses 

sambandet mellan beteende och arv vara.  Beteenden är enligt utredningen genetiskt 

påverkade och det finns skillnader mellan grupper av människor. Kombinationen av arv 

och miljö presenteras också som en viktig faktor (a.a.). Följaktligen går det att se olika 

teorier om orsaker till de egenskaper som flickor och pojkar har.  

Svaleryd (2003) framhåller att ett gott självförtroende är grunden för ett lustfyllt lärande. 

Om eleven tror på sin egen förmåga kan kapaciteten istället för att söka bekräftelse 

användas till lärande (a.a.). Även Bell och Norwood (2007) framhåller att självkänsla och 

självförtroende är nödvändiga faktorer för framgång i matematik. I en studie av Tallberg-

Broman (2002) skattade sig flickor på högstadiet lågt medan pojkar istället övervärderade 

sin kompetens. Eleverna fick även skatta hur de ansåg att lärarens uppfattning om dem såg 

ut och i denna skattade sig flickor något högre och pojkarna något lägre. Informanternas 

skattningar stämde inte överens med deras betyg (a.a.). Ahlgren (1991) ser i sin studie en 

tendens i att självskattningarna är högre i årskurs 4 än i årskurs 8 där flickornas minskning 

sker de första åren och pojkarnas de senare. Vidare framkommer i en studie av Linnanmäki 

(1994) att matematikprestation och självuppfattning är beroende av varandra. Resultatet 

visar även på samma tendenser som i Ahlgrens studie; både flickor och pojkar skattar sig 

högre i årskurs 5 än i årskurs 8 och detta syns tydligast hos flickor. Dock framhåller Ahlgren 

att många andra studier har gjorts som visar på att flickor skattar sig högre samtidigt som 

flera gjorts där pojkar ligger högre. Självvärderingarna beror likväl på vilken dimension 
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som mäts. Sociala och emotionella aspekter har större relevans för flickor medan prestation 

är viktigare för pojkar. Då skolan ständigt bedömer elever får pojkar bekräftelse på sin 

självvärdering som skolelev medan flickors behov inte tillfredsställs vilket skapar en 

osäkerhet i rollen som skolelev (a.a.). De matematiska prestationerna hos elever i årskurs 2 

påverkas inte nämnvärt av en negativ självuppfattning men detta förändras till årskurs 5 

(Linnanmäki, 1994). Perioden är således betydelsefull och självuppfattningen påverkas av 

prestationerna. Den matematiska subjektiviteten är följaktligen föränderlig vilket gör det 

intressant att undersöka hur elever i årskurs 3 uttrycker sin syn på både sin egen och andras 

subjektivitet.  

2.4 Styrdokument och lärare  

 

I Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (Skolverket, 2016) 

framkommer det att skolans sätt att bemöta flickor och pojkar bidrar till att skapa deras 

åsikter om vad som är kvinnligt respektive manligt. Det står även att elevers framtida 

studie- och yrkesval inte ska begränsas av faktorer som exempelvis könstillhörighet vilket 

innebär att de som agerar i skolan har ett ansvar att ge alla elever samma möjligheter. Vidare 

ska alla elever få möjlighet att utveckla sina intressen och sin förmåga oavsett 

könstillhörighet (Skolverket, 2016).  

Vad gäller genus och jämställdhet i skola anser Heikkilä (2015) att det under 1990- och 

2000-talet fanns en övertygelse om att elever oavsett kön behandlades lika av lärare. På 

grund av läroplanen låg fokus inte på kön utan på individ. Heikkilä anser dock att lärares 

omedvetna praktiska pedagogik speglade kunskap och erfarenheter som gjorde kön till en 

faktor. Genom att se flickor och pojkar som två separata homogena grupper skapas 

föreställningar om dess likheter och olikheter (a.a.). Lärare påverkas enligt Gannerud 

(2001) av de föreställningar som präglar skolan. Det finns även ett motstånd mot att se 

skolan som en plats där genus både skapas och upprätthålls eftersom skolan ofta uppfattas 

som en könsneutral institution (a.a.). Lärares föreställningar projiceras på elevers beteenden 

och prestationer (Walkerdine, 1998). Följaktligen skulle det kunna innebära att en lärare 

som har en omedveten uppfattning om att pojkar är mer matematiska uppmuntrar dem och 

förväntar sig andra resonemang av pojkar än av flickor. Då konstituerandet är rörliga 

processer betonar Tallberg-Broman (2011) att lärare och skola är viktiga aktörer i skapandet 

av genus och konstruktionen av flickor och pojkar. Även Sandqvist (1998) framhåller att 
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lärares roll är av stor vikt när det gäller förstärkning av traditionella könsmönster. Lärare 

är enligt Palmer (2010) genom sina performativa handlingar medskapare av de diskurser 

som pågår i ett lärandesammanhang. Det matematiska subjektskapandet påverkas således 

av dessa handlingar och subjektet uppfattar sig själv på olika sätt i relation till ämnet (a.a.). 

Då elever befinner sig i skolan och påverkas av denna kontext är det intressant att se om 

ovan nämnda aspekter kan få följder för informanterna.  

2.5 Matematiska prestationer 

 

Bilden av flickor och pojkars matematiska prestation har förändrats. Pojkar har inte längre 

lika stark skolframgång vilket även är ett internationellt fenomen (Tallberg-Broman, 2002). 

Flera statliga offentliga utredningar har gjorts om denna företeelse. Flickor ligger före 

pojkar i skolprestationer (SOU 2010:52). Fenomenet kan liknas vid en pojkkris (SOU 

2010:53). Strukturella hinder stod tidigare i vägen för flickors skolframgång och nu är det 

traditionella föreställningar om manlighet som hindrar pojkar från att lyckas (a.a.).  

Aktuell statistik för slutbetyg i matematik visar att flickor fick 12,9 och pojkar 12,4 i 

genomsnittligt betygspoäng. Av flickorna fick 92,1 procent betyg A–E medan 90,8 procent 

av pojkarna fick något av dessa slutbetyg i årskurs 9 (Skolverket, u.å.a).  Följaktligen är 

skillnaden mellan flickor och pojkar relativt liten vad gäller andel som fick slutbetyg men 

däremot går det att urskilja skillnader vad gäller betygsfördelning. Det framgår att 10 

procent av flickorna fick betyg A medan 8,2 procent av pojkarna uppnådde det betyget 

(Skolverket, u.å.b). Liknande skillnad går att se mellan flickor och pojkar även vad gäller 

betyg B, C, och D. Något fler pojkar än flickor fick E i betyg. Däremot fick 7,5 av flickorna 

betyg F medan 12,2 procent av pojkarna fick detta betyg (a.a.). Tabellen gäller för samtliga 

elever vilket innebär att en tabell som exkluderar nyanlända elever och elever med okänd 

bakgrund har ett något annorlunda resultat.  

Flickor och pojkar har olika förklaringar till framgång eller misslyckande i matematik. 

Flickor anger bristande förmåga som skäl till misslyckande och tur som skäl till framgång 

medan pojkar hänvisar framgång till goda kunskaper och förmåga och misslyckande till 

brist på engagemang och arbete (Bell & Norwood, 2007). Även Palmer (2010) framhåller 

att det bland lärare framkommer skilda uppfattningar om flickor och pojkars matematiska 

prestationer. Flickors framgångar förklaras som ett resultat av hårt arbete medan pojkars 

beror på naturlig begåvning. Vad gäller misslyckanden ses flickors som ett bevis på 
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bristande begåvning medan pojkars som ett tecken på en dålig dag eller brist på motivation 

(a.a.). Vidare anser Tallberg-Broman (2002) att då flickor underpresterade ansågs detta 

bero på individen medan förklaringen nu istället ses i strukturer. Omedvetna föreställningar 

om genus kan således göra att olika orsaker framställs vara de mest passande beroende på 

kontext.  

Elever och lärares uppfattningar om orsaker kan även ha med essentialism att göra. Den 

rådande essentialistiska tankefiguren leder till att flickors prestation ses på som flitig istället 

för smart (Taguchi, 2004). Vidare framhåller Walkerdine (1998) att flickors prestationer 

och resultat inte värderas lika högt av lärare som pojkars då de anser att pojkar har en 

inneboende matematisk begåvning. 

2.6 Poststrukturalistisk feministisk teori 

 

Med hjälp av begrepp som kan ses som centrala i den poststrukturalistiska feministiska 

teoribildningen möjliggörs detta examensarbete. Då liknande studier inom forskningsfältet 

baserats på denna teori är det således den teori och de grundläggande begrepp som denna 

studie utgår från.  

Grunden till poststrukturalistisk feministisk teoribildning är den franska strukturalistiska 

traditionen men poststrukturalister går ifrån kraven på sanning som ligger inom 

strukturalismen (Hedenus, Björk & Shmulyar-Gréen, 2015). Vidare ses det sociala som 

diskursivt vilket innebär att något är språkligt och socialt bestämt. Det går att tolka 

synsättet som en motsats till att kalla något för naturligt eller essentiellt. Genom att studera 

de diskursiva uttrycken kan en förståelse bildas för hur olika relationer både skapas, 

återskapas och naturaliseras i ett klassificeringssystem med bland annat kön. Med detta 

menas att de diskursiva uttrycken framstår som givna av naturen, istället för socialt 

konstruerade. För att kunna dekonstruera diskurserna måste ett sökande ske efter 

dikotomier och hierarkier i både tal och text. Följaktligen innebär det att feministiska 

poststrukturalister vill visa att kön inte är biologiskt utan språkligt konstruerat (Hedenus et 

al., 2015).  

Utifrån den poststrukturalistiska teoribildningen kan subjektskapandet tolkas som att 

människan skapar sig olika identiteter beroende på sammanhang. I denna teori är begrepp 

som subjektivitet, diskurs och performativitet grundläggande. Teorin utgår enligt Palmer 

(2010) från att subjektet ständigt skapas och skapar sig själv i förhållande till de strukturer 
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som existerar i omvärlden. Enligt Davies (2003) ser poststrukturalism processer och 

strukturer som starka då de kan forma och begränsa en individs handlande. Dessa är ständigt 

pågående processer som omskapar individen i diskursiva praktiker. Subjektivitet kan 

utvecklas antingen med eller mot dessa praktiker utifrån hur både andra och det själv 

positionerar sig (a.a). I ett poststrukturalistiskt perspektiv finns inget inre sant jag utan 

subjektet positionerar sig i olika kontexter beroende på vilka normer och möjligheter som 

finns (Nordin-Hultman, 2004). Inom perspektivet används inte begreppet ”roll” då subjekt 

positionerar sig på olika sätt i skilda kontexter och ordet kan leda tanken till ett 

essentialistiskt synsätt. Med andra ord ses inte kön som biologiskt eller psykologiskt utan 

skapas i handlingar och språk. Språket kan inte sägas beskriva verkligheten utan är istället 

det som konstruerar den. Både språk och handlingar har enligt Butler (2007) en betydande 

roll för skapandet av de beskrivningar som människor gör. Davies framhåller att 

poststrukturalism är en radikal diskurs då den inriktar sig på konstitutionerande processer 

och möjliggör ett tänkande bortom dikotomier. Sammanfattningsvis innebär 

poststrukturalistisk feministisk teoribildning ett ifrågasättande av det dominerande 

synsättet där jaget betraktas som ett helhetligt själv och synliggör istället hur diskurser både 

påverkar och konstituerar subjektet (Taguchi, 2004).  

Kritik som riktats mot poststrukturalistisk feministisk teoribildning består bland annat av 

svårigheten med att synliggöra kvinnors erfarenheter om användandet av begreppet 

”kvinnor” inte ska ske (Hedenus et al., 2015). Denna svårighet diskuteras i 

Metoddiskussion (6.1). 
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3 Syfte och frågeställningar 

Syftet med examensarbetet är att genom intervjuer få en bild av den matematiska 

subjektivitet som elever i årskurs 3 har. 

Detta syfte ska besvaras med hjälp av följande frågeställningar: 

• Hur ser elevers föreställningar ut om vilka personer som är matematiska och vilka 

egenskaper de har? 

• Hur ser dessa flickor och pojkar på sin matematiska subjektivitet?  
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4 Metod och material 

Kapitlet inleds med val av metod och en presentation av denna, vilket följs av urval och 

genomförande av undersökning. Därefter avslutas kapitlet med en analys av insamlat data 

samt ett avsnitt om etiska överväganden. 

4.1.1 Val av metod 

 

Till denna studie har fokusgruppsintervjuer valts som metod. Informanterna har även fått 

rita en bild enligt instruktion. Fokusgruppsintervjuer är en kvalitativ metod som innebär att 

en grupp personer får diskutera ett visst ämne tillsammans och fokus betyder att ämnet 

redan är bestämt (Wibeck, 2010). Strukturerade fokusgruppsintervjuer används vid 

marknadsundersökningar eller vid känsliga ämnen medan ostrukturerade innebär att 

informanterna får tala mer med varandra än med moderatorn. Forskaren kan vid 

strukturerade fokusgruppsintervjuer styra frågorna eller gruppdynamiken (a.a.). 

Anledningen till metodvalet var att det möjliggjorde samtal med fler informanter än om 

enskilda intervjuer hade genomförts. Det passade även väl för åldersgruppen då gruppen 

kan inge en trygghet och ämnet kan upplevas som nytt för informanterna. I denna studie 

har fokusgruppsintervjuerna varit semistrukturerade vilket har inneburit att intervjuguiden 

(bilaga 2) har följts men att följdfrågor ställts utifrån informanternas svar. Det har funnits 

en öppenhet för aspekter som informanterna valt att ta upp och de har kunnat tala fritt.  

Val av metod är enligt Stukát (2005) avgörande för vilken information som informanterna 

kan ge. Vidare anser Stukát att det ges större möjligheter för nytt material om deltagarna 

får mer utrymme och frihet. Även Christoffersen och Johannessen (2012) anser att 

kvalitativa intervjuer ger mer frihet för informanterna att uttrycka sig och deras erfarenheter 

kan då framkomma. Eftersom mycket av människors kunskap är situerad kan forskaren 

skapa en situation som passar informanterna (a.a.). Miljön bör vara trygg och ostörd 

(Stukát, 2005). Den semistrukturerade intervjumetoden möjliggör ett samspel mellan 

forskare och informant vilket även följdfrågorna bidrar till då dessa kan ge mer utvecklade 

svar (a.a.). En övergripande intervjuguide är grunden för denna typ av intervju. 

Informanternas svar visar hur de har tolkat forskarens frågor. De eventuella följdfrågor som 

ställs av moderatorn måste vara meningsfulla och formuleras fort (Christoffersen & 

Johannessen, 2012).  
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4.1.2 Fokusgruppsintervjuer 

 

Wibeck (2010) betonar att det går att se fokusgrupper som en typ av gruppintervju men 

däremot är inte alla gruppintervjuer fokusgrupper. Det är enligt Bryman (2008) den sociala 

aspekten som skiljer fokusgruppsintervjuer från individuella intervjuer. Vidare anser 

Wibeck att det kan vara svårt att avgöra antalet grupper men om deltagarna har mycket 

olika åsikter och ämnet är komplext behövs fler grupper. När teoretisk mättnad uppstår 

behövs inte fler intervjuer genomföras. Fokusgruppen bör bestå av minst fyra och max sex 

personer (a.a.).  

Moderatorn behöver ha en viss känslighet för att kunna avgöra när det är passande att be 

deltagarna att utveckla sina uttalanden. Risken med att moderatorn bör utstråla empati och 

förståelse kan vara att kroppsspråk och instämmanden skapar en norm som gör att deltagare 

inte vill avvika med sina åsikter. Det bör ske en avvägning mellan att låta informanterna 

tala fritt samtidigt som de inte bör komma för långt ifrån ämnet (Wibeck, 2010). 

Moderatorn kan ge gruppen frihet att diskutera men eftersom intervjuerna i denna studie 

har skett med barn i nioårsåldern har jag tagit mer ansvar för situationen. 

4.2 Urval 

 

Bekvämlighetsurval är en metod där resultaten inte kan generaliseras då populationen som 

stickprovet står för inte är utvald av slump utan istället av tillgänglighet. Även om resultaten 

kan visa sig vara intressanta kan inga generaliseringsanspråk göras. De kan istället fungera 

som ett steg på vägen mot ytterligare forskning. Då sannolikhetsurval kan vara mer 

resurskrävande kan bekvämlighetsurval väljas på grund av aspekter såsom tid och ekonomi 

(Bryman, 2008). Vidare framhåller Stukát (2005) att följden av bekvämlighetsurval kan 

vara skev representation. 

I denna studie har bekvämlighetsurval avgjort vilka informanter som har medverkat. 

Deltagandet berodde på vilka rektorer och lärare som tackade ja samt vilka elever som har 

haft möjlighet att medverka i studien. Vissa lärare har valt ut elever till studien och 

meddelat detta, med motiveringen att de velat ge bättre förutsättningar för intervjun med 

mer kommunikativa elever som dessutom är starka i matematik. Även kriteriebaserat urval 

har skett. Det innebär enligt Christoffersen och Johannessen (2012) att vissa kriterier 

behöver vara uppfyllda för att informanterna ska vara aktuella. I detta fall är det elever i 
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årskurs 3, som är både flickor och pojkar. För att få en stor variation av informanter har 

fokusgruppsintervjuerna genomförts på fem skolor som ligger i skilda områden. Det 

möjliggjorde en bredd på informanter med skolor i mer mångkulturella områden och med 

skilda socioekonomiska bakgrunder.  

4.3 Genomförande 

 

Fokusgruppsintervjuer har genomförts med 27 elever i 7 grupper med fyra elever i varje, 

med undantag för en grupp med tre informanter. Dessa intervjuer har skett på vårterminen 

i årskurs 3 på fem olika skolor. Alla grupper har bestått av två flickor och två pojkar, 

förutom en grupp med två pojkar och en flicka. Målet var att ha fyra grupper men då 

möjlighet till fler intervjuer gavs genomfördes sju. Tre intervjuer gjordes på tre olika skolor. 

Övriga fyra intervjuer genomfördes på två skolor med två intervjuer på vardera. 

Anledningen till bortfallet i en av fokusgruppsintervjuerna berodde på att klassläraren inte 

läst blanketten (med negativt svar) som flickan hade med sig. Därefter genomfördes 

intervjun med alla fyra elever och misstaget upptäcktes efteråt. Flickan framhöll efter 

intervjun att hon inte ville godkänna sitt deltagande varpå hennes kommentarer togs bort ur 

transkriberingen. Teckningen hon ritat har inte heller legat till grund för resultatet. 

För att möjliggöra undersökningen kontaktades rektorer och/eller lärare på nio skolor via 

e-mail. En blankett bifogades i mailet (se bilaga 1). Denna skrevs ut och lämnades till elever 

varpå de själva och vårdnadshavare fick signera för att godkänna medverkan i studien. Då 

undersökningsdeltagare är under 15 år ska vårdnadshavare enligt Vetenskapsrådet (2011) 

ge sitt samtycke. Anledningen till elevernas signatur var att de själva skulle vara medvetna 

om studien och dess syfte samt av respekt för deras eget bestämmande. Därefter 

återlämnades blanketten till berörd lärare och intervjudatum bestämdes. 

Vid intervjutillfället skedde ett kort samtal med läraren om studien och blanketterna. På två 

skolor hölls en presentation i helklass om anledningen till intervjun samt kort om ämnet 

medan detta på övriga tre skolor endast togs upp med fokusgruppen. För att inte påverka 

informanternas uttalanden utelämnades information om genusperspektiv. Vid två tillfällen 

deltog jag vid en matematiklektion innan intervjuerna ägde rum. På detta sätt möjliggjordes 

en kontakt med eleverna för att minska eventuell nervositet för dessa vid intervjutillfället. 

Intervjuerna genomfördes i ett eget klassrum eller grupprum för att skapa en lugn miljö. 
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Dock skedde under alla intervjuer vissa avbrott när klasskamrater eller lärare skulle fråga 

om eller hämta något.  

Fokusgruppsintervjuerna genomfördes med en intervjuguide (se bilaga 2) som till största 

del följdes. Denna bestod inledningsvis av öppna och därefter slutna frågor. De första 

frågorna fungerade som introduktionsfrågor vilket enligt Wibeck (2010) är ett gynnsamt 

sätt för att både påbörja en interaktion i gruppen och en introduktion av ämnet. Efter 

avslutad intervju tillfrågades informanterna om de kommit på något ytterligare som de ville 

lyfta. Följdfrågor formulerades då tillfälle gavs och dessa var både öppna och slutna. 

Intervjuerna pågick mellan 20–40 minuter, därefter presenterades och genomfördes en 

bilduppgift. Eleverna fick i uppdrag att rita hur de tycker att en person som är bra på 

matematik ser ut. Denna uppgift pågick i cirka 10 minuter och därefter fick eleverna visa 

och berätta om sin bild för att jag skulle få mer information om kön, ålder och personen de 

ritat. Även denna del av intervjun spelades in. Avslutningsvis tackades eleverna för sin 

medverkan och läraren tillfrågades därefter om studiens slutgiltiga resultat var av intresse 

och detta kommer i så fall att skickas till vederbörande.  

I fokusgruppsintervjun ingick en bilduppgift för att resultatet skulle bli mer tillförlitligt. 

Intervjutillfällena spelades in och bearbetades därefter genom transkribering, tolkning och 

analys av materialet. Tidsangivelser skrevs in i transkriberingen för att på ett enkelt sätt 

kunna hitta olika partier i ljudfilen. Risken med ljudinspelning är enligt Wibeck (2010) att 

det vid transkribering kan vara svårt att urskilja vem som talar. Vid fokusgrupper är en 

mycket noggrann transkriptionsnivå inte nödvändig då denna blir tidskrävande (a.a.). Den 

insamlade datan bestod av de sju transkriberade intervjuerna som sammanlagt blev 142 

sidor samt de 27 teckningarna som informanterna ritat.  

4.4 Analys 

 

Innehållsanalys är enligt Wibeck (2010) en vedertagen metod för att se resultatet av den 

insamlade datan. Inledningsvis är det relevant att återgå till frågeställningen då denna styr 

insamlings- och analysmetod. Forskaren börjar redan efter första intervjutillfället att 

analysera materialet vilket kan påverka kommande intervjuer, då mönster urskiljs i ett tidigt 

stadium. Efter transkribering kan kodning ske på olika sätt (a.a.). Med utgångspunkt från 

innehållsanalys skedde det arbete som ledde fram till studiens resultat. 
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Genomförda intervjuer kallades för A, B1, B2, C1, C2, D samt E då samtal skett på fem 

skolor och två intervjuer genomfördes på skola B och C. Alla informanter och lärare gavs 

fingerade namn. Anledningen till att lärare gavs fingerade namn var att de nämndes under 

intervjuerna. På baksidan av alla teckningar noterades fingerat namn på skola och informant 

samt eventuell kommentar. Fokusgruppsintervjuerna transkriberades och skrevs ut för att 

analysarbetet skulle kunna påbörjas, vilket bestod av att urskilja mönster som framkommit 

under intervjuerna. Några aspekter hade jag lagt märke till under intervjuerna men flera nya 

upptäcktes under analysen. Materialet började analyseras redan efter den första genomförda 

fokusgruppsintervjun eftersom det kan ha en inverkan på övriga intervjuer. De sju utskrivna 

intervjuerna lästes igenom och frågor ställdes till det transkriberade materialet, såsom ”vem 

känner informanterna som är matematiska, hur är en matematisk person, varför är en del 

personer duktiga på matematik, hur känns det att arbeta med ämnet, vilket genus har 

informanten som har ritat denna teckning, vem föreställer teckningen”. Rubriker skapades 

under läsningen vid sidan av i ett dokument. Utifrån svaren på frågorna bildades följande 

rubriker: individualism, genus, förståelse, gener/förutsättningar, lustfyllt lärande, 

matematiska bekanta, egenskaper hos en matematisk person, ha lätt/svårt för ämnet, 

känslan av att arbeta med ämnet, självskattning samt gymnasieval. Om en informant 

exempelvis talade om arvets eventuella påverkan på matematisk subjektivitet färgkodades 

det i den utskrivna transkriberingen och skrevs in under rubriken gener/förutsättningar i 

dokumentet. Även skola och sidnummer skrevs ned varpå det i dokumentet kunde stå ”B1, 

s. 4, pappans arv kan påverka”. Dessa korta noteringar möjliggör att på ett enkelt sätt kunna 

återfinna ett visst uttalande. 

Teckningarna som informanterna ritat analyserades på flera sätt. De sorterades till en början 

utifrån om flickor eller pojkar ritat dem vilket möjliggjordes av det fingerade namnet på 

baksidan. Därefter urskildes olika mönster och rubriker skapades även här; antal personer 

med glasögon, tanke- eller pratbubbla, matematikbok, glödlampa, självporträtt samt 

Einstein. Under arbetet kopplades även informantens uttalanden i transkriberingen ihop 

med den ritade teckningen, vilket möjliggjordes av de fingerade namnen. Det kunde 

exempelvis synas då en informant talat om att hårt arbete krävs och därefter ritat en person 

som studerar vid sitt skrivbord.   
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4.5 Etiska överväganden  

 

Vad gäller forskningsetiska aspekter har undersökningen genomförts med god 

forskningssed. Informanterna är skyddade enligt individskyddskravet (Vetenskapsrådet, 

2011). Enligt Christoffersen och Johannessen (2012) ska vårdnadshavare ge samtycke till 

minderåriga barns deltagande i undersökningar. Eftersom denna studies informanter är 

minderåriga fick både vårdnadshavare och elever skriftligt ge sitt samtycke. Informanterna 

deltog frivilligt under hela processen.  

Vårdnadshavare och elever ska få information om studien och behandlas konfidentiellt 

(Vetenskapsrådet, 2011). Den information som möjliggör att informanter kan identifieras 

sparas och skyddas (Wibeck, 2010). Det sker i tre månader efter examination. I 

transkriptionen byts deltagarnas namn ut samt annan information som kan avslöja vem som 

medverkat. Dock behandlar inte dessa intervjuer känsliga ämnen, vilket gör att en 

forskningsetisk prövning inte är nödvändig (a.a.). Uppgifter som kan framkomma vid 

intervjuerna används endast till denna studie. Då studien är färdig kan lärare, 

vårdnadshavare och elever, om de önskar, få ta del av examensarbetet. 
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5 Resultat 

Följande kapitel innehåller studiens resultat av de genomförda fokusgruppsintervjuerna. 

Det övergripande temat individualism är indelat i tre delar och därefter presenteras de andra 

tre aspekterna som framkom; olika förutsättningar, självskattning samt elevers 

föreställningar om matematiska personer och deras egenskaper. 

Transkriptionsnyckel 

[…] Del av transkription borttagen 

’ ’ Informanten säger något med betoning 

, Kort paus 

5.1 Individualism  
 

Resultatet av de sju fokusgruppsintervjuerna visar att individualism var den främsta 

orsaken till den matematiska subjektiviteten. Tre aspekter urskildes som de mest relevanta; 

flitighet, inställning och snabbhet, vilka kommer att beskrivas utförligt nedan.  

Det mest framträdande är att informanterna beskriver det egna ansvaret som den främsta 

faktorn till att vissa elever blir bra på matematik medan andra inte blir det. Informanterna i 

de sju fokusgruppsintervjuerna var överens om att alla kan bli duktiga i ämnet under 

förutsättning att mycket övning sker. Vid frågan om hur en person blir duktig i ämnet var 

svaret genomgående hårt arbete och att lyssna på instruktionerna; “Och verkligen tatt in det 

i huvet och lärt sig av det”. Flera elever lyfte att ihärdighet och envishet är viktiga 

egenskaper; “Och man kan inte ge upp på matte, då lär man sig inget”.  

Ingen av de 27 informanterna ansåg att genus är av betydelse för den matematiska 

subjektiviteten; “Det beror inte på könet, det beror på vilken människa det är”. Istället 

framhöll flera informanter att matematik är lika lätt för alla. Vad gäller genus framkom det 

att pojkar kan vara bättre på idrott på grund av mer potentiell muskelmassa samt att kvinnor 

förr endast fick lära sig hemarbete. Informanterna menade dock att det i dagsläget endast 

är den egna ansträngningen som kan orsaka eventuella skillnader mellan flickor/kvinnor 
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och pojkar/män. Således är det enligt informanterna på det individuella och inte på det 

strukturella planet som eventuella skillnader kan skapas. 

5.1.1 Flitighet 

 

Den individuella prestationen var enligt informanterna avgörande för framgång i 

matematik. I en skola kunde eleverna välja mellan att ta hem en eller två matematikläxor 

vilket gjorde den egna ansträngningen tydligare och togs upp som en anledning till varför 

vissa blir duktiga i ämnet. En informant nämnde även att det gäller att arbeta med svåra 

uppgifter för att kunna utvecklas. Koncentrationen lyftes också fram samt det egna ansvaret 

för att inte prata med klasskamrater under lektionerna; “[…] såna som tycker det är svårt 

för det kanske också har svårt att koncentrera sig på grejen”. Flera informanter ansåg att 

det kan hjälpa lärandet att öva hemma med en vuxen då denna kan ge utmanande uppgifter. 

En fokusgrupp tog upp att det är möjligt att öva på matematik redan som liten men att en 

del istället ägnar tiden åt att leka och titta på tv. Ställningstagandet tydliggjorde vikten av 

det egna ansvaret, då informanterna ansåg att även små barn bör lägga tid på matematik 

istället för lek. 

5.1.2 Den egna inställningen 

 

Den egna inställningen var en vanligt förekommande faktor; “[…] om jag tänker ‘Jag är 

inte duktig på matte’ då kan man ju inte men om man tänker ‘Jag kan det här’ […] då klarar 

man ju det”. Denna åsikt kombinerades ofta med att personen tycker att ämnet är roligt; 

“Det beror ju på vad man tycker om det, om man tycker att det är kul kanske det är lättare”. 

Genom att ha en positiv inställning kunde ämneskunskaperna öka medan den negativa 

attityden kunde ge motsatt effekt; “[…] om man inte gillar matte och så blir det ju 

automatiskt svårare för då tänker man typ ‘jag klarar det inte’”. Vikten av att lärandet är 

lustfyllt uttrycks även på följande sätt; “Det är inte roligt ifall man inte tycker det är kul”.  

Däremot var det inte klart om informanterna ansåg att lusten till matematik är det som leder 

till större kunskaper i ämnet. Resonemangen kunde ofta liknas vid ett Moment 22 som i 

detta exempel: “De som har det svårare för sig kanske inte har en bra inställning […] och 

de hänger med huvudet och jobbar inte så mycket”.  



20 

 

Inställningen till matematik kunde både ses som något övergripande och som något som 

snarare kan beskrivas som dagsform. Den sistnämnda varianten kan enligt informanterna 

påverkas av flera faktorer, såsom hunger och kommande händelser;  

“[…] om man har matte, och sen nästa lektion nåt ämne jag inte tycker om, då 

tycker jag det är roligare att göra matte men om jag typ ska ha musik som jag 

tycker om, då kanske jag längtar mer till det och tycker inte det är lika kul att 

göra matte.”  

Uttalandet åskådliggör att elevers koncentration på lektionen kan påverkas av aspekter som 

lärare inte alltid är medvetna om. Det kan både visa sig som i exemplet ovan men kan även 

påverkas av kommande aktiviteter efter skoltid. En informant menade att en utflykt med 

familjen efter skolan kan störa koncentrationen för hela matematiklektionen.  

5.1.3 Snabbhet 

 

Vid ett flertal fokusgruppsintervjuer fördes snabbhet fram som en egenskap som 

matematiska personer har; “den är bra på matte, den kan räkna snabbt”. En jämförelse med 

andra i klassen verkade vara av stor vikt för många av informanterna;  

“Den är väldigt smart, många kan va avundsjuka på en sån person för att man 

vill själv va så här, va bra och göra klart allting, man vill inte ha nåt kvar. Till 

exempel […] vissa har fyrans mattebok och det vill man så gärna ha också, 

man blir lite avundsjuk så.”  

Begreppet snabb visade sig dock i en intervju innebära två olika saker; hastigheten i 

handlingarna och snabbtänkthet. Det kan således både vara att en person arbetar fort i boken 

och snabbt kan räkna ut matematiska uppgifter. Även om en medvetenhet fanns kring att 

snabbhet inte var relevant var det ändå just hastighet som framkom som en faktor vid 

beskrivningen av en matematisk person. På frågan om hur en person är som är bra på 

matematik var snabb ett vanligt förekommande svar. Vid följdfrågor kunde informanterna 

dock påpeka att snabbhet inte var viktigt men det var tydligt att detta var det som de 

omedelbart kom att tänka på. 

En informant menade att matematiska personer inte skriver fint; “De som är bra på matte 

de skriver väldigt snabbt och är inte så bra på att skriva”. Här framkom en bild av att en 

person som är duktig på matematik inte lägger vikt vid utformningen av sina svar. 
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Att matematik var roligare när uppgifterna var lättare framkom i en intervju. En av pojkarna 

framhöll upprepade gånger att han blivit kallad för ett smeknamn som visade att han var 

stark i matematik; “Vi kom typ först hela tiden, alltså jag var mycket bättre i ettan och 

tvåan, nu har jag blivit sämre”. Han hade enligt egen utsago varit bäst i klassen de första 

två åren och var besviken över hur situationen var nu. Det framkom vid en följdfråga att 

han tyckte att matematik var roligare när uppgifterna var lättare och han var snabbare. 

Synen på matematikuppgifter som något som ska gå fort synliggjordes i följande uttalande; 

“Nu går det typ en halvtimme för typ en sida, då gick det typ fem minuter för två sidor”.  

5.2 Olika förutsättningar 

 

Vid intervjuerna framkom som ovan nämnt det egna ansvaret som den främsta orsaken till 

matematisk subjektivitet. När det kom till frågan om hur det kommer sig att en del har lätt 

och andra svårt för matematik framfördes även diagnoser, sjukdomar, ärftlighet och 

socioekonomiska aspekter som möjliga orsaker.  

Under flera intervjuer nämndes upptäckta eller oupptäckta diagnoser som ADHD och 

dyslexi som anledningar. Vissa kamrater i klassen eller på andra skolor lyftes för att 

exemplifiera hur situationen för en elev med ADHD kan se ut vad gäller matematik. Vid 

frågan om vilka som skulle kunna ha lättare för ämnet än andra svarade en elev “Men 

kanske vissa så här som vi, sen finns vissa som har ADHD, de har svårare för det”. Denna 

typ av uppdelning innebär en positionering där informanten ser sig själv som matematisk i 

motsats till en annan grupp.  

Hjärnors olikhet togs upp som en aspekt; “Man har bra hjärnor […] man har typ matte i 

hjärnan”. Teorin om ärftlighet framkom endast vid två av de sju intervjuerna, “Som min 

pappa, han är duktig på matte, men mamma var inte så duktig på det, då kanske jag fått det 

efter min pappa […]”. Det framträdde även en bild av att vissa personer skulle kunna ha 

lättare för matematik för att det skulle vara någon inneboende egenskap. “[…] Ja, det sitter 

kanske lite långt bak i huvet, vissa sitter långt fram”.  

Att elever kan vara nyanlända eller bo i länder med bristfällig undervisning fördes även 

fram som argument för att olika personer kan ha olika lätt för ämnet; “[…] typ de som är 

flyktingar kanske har det lite svårare”.  
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5.3 Självskattning 

 

I intervjuerna fick informanterna svara på om de ansåg att de var bra på matematik samt 

om de har lätt eller svårt för ämnet. Vid en jämförelse av självskattning mellan flickor och 

pojkar framkom det en större variation av svar mellan flickorna medan de flesta pojkarna 

menade att de var duktiga på matematik. Det var två pojkar i separata fokusgrupper som 

berättade att de tyckte att det var svårt att bedöma sig själva; “Det har jag ingen aning om, 

jag brukar inte prata om jag själv är bra […]. Jag tror jag är bra men det vet jag inte”. Av 

flickorna var det flera som sa att de var “sådär bra på matte” och en svarade att hon inte 

tyckte att hon var det. Hon menade dock att många andra ansåg att hon var duktig på 

matematik men att hon själv inte betraktade sig själv på det sättet. Informanternas svar på 

om de tyckte att matematik är lätt eller svårt stämde i stort sett överens med deras svar vad 

gäller självskattning, med något undantag där en pojke tyckte att han är duktig på matematik 

men har svårt för ämnet. 

Vid flera intervjuer visade det sig att elevernas självskattning kunde förändras beroende på 

omständigheter; “[…] om det är ett sånt tal då blir det svårare och då så kanske man känner 

sig att jag är dålig bara för att man inte klarar det”. Informanterna kopplade följaktligen 

samman prestationen med sin person.  

5.4 Elevernas föreställningar om matematiska personer 

 

Under intervjuerna framträdde en omfångsrik bild av vilka personer i informanternas 

omgivning som är matematiska. Vid frågan om vilka personer som de känner som är 

duktiga på matematik nämndes mammor och pappor, syskon, lärarna (som i sex av sju fall 

var kvinnor) samt klasskamrater. Några av informanterna nämnde sig själva, andra 

kamrater som deltog vid intervjun eller som gick i klassen. Både flickor/kvinnor och 

pojkar/män framställdes som matematiska, oavsett informanternas genus. Även den fiktiva 

figuren Primus samt Polly och Milton i läroboken Favorit matematik togs upp. Vid två 

intervjuer på samma skola lyfte informanterna några specifika händelser då varken lärare, 

rektor eller vårdnadshavare hade lyckats lösa en matematisk uppgift. 

Efter genomförd bilduppgift fick informanterna berätta om sin teckning. På detta sätt 

förtydligades bilderna och frågor om personen de ritat kunde ställas. Många informanter 
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hade en tydlig vision om vem de ritat, oavsett om denna var fiktiv eller ej. Det förekom 

dock denna typ av uttalanden; “[…] alla kan va bra på matte så jag bara målade nåt”.  

I bilduppgiften synliggjordes informanternas uppfattningar om hur en matematisk person 

ser ut. Det mest förekommande var teckningar med fiktiva personer. Av de 13 medverkande 

flickorna ritade nio en flicka/kvinna. Två av de övriga fyra ritade Einstein eller en pojke 

som är släkt med Einstein, den tredje ritade en fiktiv pojke medan den fjärde ritade både en 

flicka och en pojke då hon ansåg att alla kan vara bra på matematik (se figur 1). Av de nio 

teckningarna med flickor/kvinnor ritade två flickor självporträtt, en ritade av sin lärare, två 

ritade av klasskamrater som är duktiga på matematik och fyra föreställde en fiktiv flicka. 

 
 
Figur 1. Pojke och flicka. Bildtext: “Det beror inte hur man ser ut för att vara bra på matte. Man 

kan se ut hur som helst”. 5×8 = 40, 10×10 = 100, 20×20 = 400, 7×8 = 56,
56

7
= 8 

När det kom till de 14 medverkande pojkarna ritade 11 en pojke/man och tre en flicka. Av 

dessa tre var en flicka en klasskamrat, en var storasyster och en var en fiktiv flicka. Av de 

11 teckningarna med pojkar/män föreställer en Einstein, 9 fiktiva pojkar/män och en ser ut 

att vara ett självporträtt.  

 

Figur 2. Einstein som har använt sig av matematik för att mäta upp vätskorna.  

Bildtext: “Instain”, 1×22 = 22, 2×22 = 44, 3×22 = 36. 
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Det går inte att utläsa någon skillnad mellan hur flickor och pojkar gestaltar matematiska 

personer. Både flickor och pojkar har till största del ritat en person av sitt eget genus. 

Flickorna har generellt ritat flickor i sin egen ålder medan pojkarna har ritat fler vuxna män. 

Utmärkande var antalet personer som bär glasögon då detta framträdde i 10 av 27 

teckningar. Liksom Einstein och glödlampor som symbol för en idé visade det sig att en 

person med glasögon också var starkt kopplat till en matematisk person. I en grupp ritade 

tre av fyra glasögon och det framkom i samtalet efteråt att även den fjärde eleven hade 

försökt sig på detta men inte lyckats. Fenomenet var något som diskuterades under några 

intervjuer; “Och så har han glasögon på sig. Jag tycker personer ser smarta ut med 

glasögon”. Samtidigt fanns en medvetenhet kring denna stereotyp då informanten fortsatte 

“Fast de måste inte va smarta bara om de har glasögon på sig. Man kan va smart om man 

inte har på sig glasögon”.   

 

Figur 3. Pojke med glasögon hållandes i en bok och en penna framför sin skola. 

Bildtext: ”Matte”.  

I detta fall, liksom i fallet med Einstein, kan tecknade serier och filmer vara en bidragande 

faktor till elevernas föreställningar om en matematisk person. Det var ingen som kunde 

berätta vem Einstein var men däremot hänvisade en informant till en tecknad serie. På flera 

teckningar återfinns en glödlampa ovanför personens huvud, som en symbol för att denna 

har fått en idé. 

      

Figur 4. Man med glasögon samt glödlampa ovanför huvudet.   
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Det går att se den stereotypa bilden av “nörden” i flera teckningar. En flicka har ritat en 

fiktiv flicka med glasögon, tandställning, tydliga ögonbryn, höga tofsar och en tröja med 

matematiska uppgifter på. Informanten menade att flickan alltid tänker på matematik 

eftersom hon älskar ämnet. Flera av personerna har en tal- eller tankebubbla med uppgifter 

eller tankar. Sju av teckningarna innehåller även en matematikbok.  

 

Figur 5. Flicka med glasögon, tandställning, matematikuppgifter på tröjan, matematikbok samt 

tankebubblor. Bildtexter: “Vad de ska bli kul med matteprov”, “Prov… Matte… NP…”, Matte, 

Matte, Prov, NP.  

Den ambitiösa eleven som arbetar hårt för att nå matematisk framgång går att utläsa i några 

bilder. 

                           

Figur 6. Flicka vid sitt skrivbord hemma.               Figur 7. Man vid sitt skrivbord hemma. 

Bildtext: 3 × 7 = 21, ?, 2 - 1=1,                           Bildtexter: “Jag är bäst”, 

5× 5 = 25, ?, 5  × 2  10.                                 ”Jag jobbar med mattematik” 

                              Mattematikbok.   
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5.5 Resultatsammanfattning  

 

Ur resultatet går att utläsa att individualism är den enskilt viktigaste faktorn vad gäller 

elevers föreställningar om matematisk subjektivitet. Individualismen gick att se utifrån 

aspekterna flitighet, inställning och snabbhet. Att genus skulle kunna vara en bidragande 

faktor nämndes inte under någon av intervjuerna och var inte heller en faktor som 

informanterna ansåg vara bidragande. Både flickor/kvinnor och pojkar/män nämndes som 

matematiska. Något fler flickor än pojkar sade att de inte såg sig själva som matematiska. 

Utifrån bilduppgiften går det att urskilja att det mest förekommande var att rita en fiktiv 

person med sitt eget genus, att en stor andel av informanterna ritat personer med glasögon 

samt i stor utsträckning adderat någon form av stereotypt ”töntig” markör.  
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6 Diskussion 

Föreliggande kapitel består av metod- och resultatdiskussion. I den förstnämnda delen förs 

ett resonemang om studiens metod, trovärdighet samt styrkor och svagheter. I efterföljande 

avsnitt diskuteras syfte och frågeställningar i relation till studiens teori, resultat och tidigare 

undersökningar. Därefter följer förslag till framtida forskning.  

6.1 Metoddiskussion  

 

Metoden fokusgruppsintervjuer har fungerat väl för att svara på syftet. Det går både att se 

för- och nackdelar med denna metod vilka kommer att diskuteras i detta avsnitt. 

Intrapersonella faktorer kan enligt Wibeck (2010) påverka grupprocessen, då individer har 

betydelse för gruppens beteende. Det kan med andra ord innebära sådant som kan ske 

mellan individer, såsom verbal– och ickeverbal kommunikation. Interaktionen är en följd 

av förväntningar på hur andra i gruppen kommer att handla. Att informanterna vill förbli 

en deltagare i gruppen; gruppkohesion, är en faktor. Fenomenet kan leda till att medlemmar 

är samstämmiga då det skapar en gemenskap vilket kan få till följd att endast ett synsätt är 

välkommet (a.a.). Även Bryman (2008) påpekar att deltagare kan ge uttryck för förväntade 

uppfattningar vilket innebär att de kan ge ett annat svar i en individuell intervju. Wibeck 

framhåller att moderatorn bör ingripa om deltagare har svårt att uttrycka sin åsikt. Det kan 

vara ett uttryck för den sociala makt som innebär att olika personer tillskrivs olika mycket 

makt (a.a.). Vid den första intervjun talade pojkarna dubbelt så mycket som flickorna vilket 

gjorde att jag valde att fördjupa mig i litteratur kring moderatorns roll under 

fokusgruppsintervjuer. En förändring jag genomförde var att jag därefter intog en mer aktiv 

roll vilket möjliggjorde att jag kunde fördela ordet eller be informanter att upprepa sig eller 

utveckla resonemang. Under i stort sett alla intervjuer tog en eller några av informanterna 

mer talutrymme än de andra. En risk med fokusgruppsintervjuer är således att några 

personer kan diktera hur samtalet ska fortlöpa vilket får till följd att endast några 

informanters åsikter blir hörda. Således var fenomenet något som jag tittade på vid 

analysen, då jag upptäckte att informanter vid ett flertal tillfällen likväl lyfte åsikter som 

övriga inte hade framfört eller höll med om. Bryman framhåller även risken med att 

fokusgruppsintervjuer gör att deltagarna får höra varandras åsikter och att de därmed kan 

hålla med om något som de själva inte reflekterat kring innan eller ändra sin åsikt. Vid 

intervjuerna uppstod situationer när informanter började svara gemensamt eller ändrade sig 

efter att de hört kamratens svar. Det gjorde att jag vid en del tillfällen ställde följdfrågor för 
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att se vad en viss informant ansåg. Då de ofta talade samtidigt valde jag vid några tillfällen 

att fördela ordet eller be en elev att upprepa sig. Det gav möjlighet till ett mer utvecklat 

resonemang och kunde således leda till att informanten fick fundera mer kring frågan. Då 

det ofta blev ett högt samtalstempo kunde följdfrågor även leda till färre missuppfattningar 

och en större förståelse för informanters uttalanden.  

Fokusgruppsintervjuernas längd, antalet deltagare och den frihet de gavs medförde stora 

datamängder. Individuella intervjuer hade också varit genomförbara men de diskussioner 

och funderingar som möjliggjordes har varit till studiens fördel. Vid ett tillfälle då samtalet 

handlade om matematiska personer hörde jag att en informant viskade till sin kamrat att 

hen inte skulle vilja gå i en skola med hög matematisk nivå för att hen skulle bli retad där. 

Den typen av kommentarer hade eventuellt inte framkommit i enskilda intervjuer, eftersom 

informanten viskade meningen till sin kamrat och inte sa det högt till mig och gruppen. 

Under transkriberingen har även kommentarer kommit fram som inte hörts under 

intervjuerna, då informanterna talat lite lägre och troligtvis inte tänkt på att diktafonen tagit 

upp kommentaren. Diskussionerna har i många fall kommit in på detaljnivå vad gäller 

matematiska uträkningar, tabeller och även sådant som inte har med matematik att göra. 

Som moderator har jag låtit diskussionen pågå en stund för att se om några nya 

infallsvinklar skulle framkomma. Det var även ett sätt för att informanterna skulle känna 

en större trygghet och uppleva situationen som mindre styrd.  

Transkriberingen möjliggjorde ett bevarande av språkliga nyanser, såsom småord, pauser 

eller betoning av vissa ord. Arbetet med transkribering har varit tidskrävande, framförallt 

för att informanterna ofta talade samtidigt och hade lika röster. Trots det har ljudinspelning 

varit det mest gynnsamma för dessa intervjuer då risken att missa relevanta kommentarer 

undvikits och språkliga nyanser har kunnat bevaras. Davies (2003) framhåller att tekniska 

hjälpmedel kan hjälpa processen framåt då det kan förhindra förenklade kategoriseringar. 

Genom att betrakta en situation flera gånger kan fler detaljer träda fram (a.a.). Stukát (2005) 

betonar att tolkning och förståelse är det primära i det kvalitativa synsättet och att 

forskarens förförståelse har betydelse för tolkningen. Då jag som forskare har med mig 

erfarenheter och föreställningar som kan påverka mina uppfattningar av de elever jag möter 

kan följaktligen ljudinspelning vara till hjälp. Anteckningar hade troligen underlättat 

arbetet men anledningen till att detta inte skedde var för att få informanterna att uppleva 

det som ett vanligt samtal, trots en något styrd situation. Med hjälp av anteckningar kan 
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exempelvis början av uttalanden skrivas ner för att underlätta arbetet med transkriberingen 

då det kan vara en utmaning att urskilja informanternas röster. Vid två intervjuer var 

ljudkvaliteten inte tillräckligt god för att alla uttalanden därefter skulle kunna transkriberas. 

Om undersökningen istället hade genomförts med hjälp av enkäter hade inte en lika 

djupgående och omfattande datainsamling kunnat utföras. Elever i årskurs 3 kan dock 

formulera sig bättre och skriva längre än elever i de yngre åldrarna men svaren hade kunnat 

misstolkas eftersom inga följdfrågor hade varit möjliga att ställa. Även vid transkriberingen 

har jag dock hört aspekter som hade varit intressanta att följa upp om möjligheten hade 

funnits. Videofilmning hade troligen fungerat väl och underlättat transkriberingen då 

informanternas röster hade kunnat urskiljas på ett enklare sätt. En nackdel hade dock kunnat 

vara att deltagarna möjligen hade upplevt det som en mer onaturlig situation än när det 

endast ligger en diktafon på ett bord.  

För att informanterna, som endast går i årskurs 3, skulle känna sig tryggare och mindre 

nervösa föreslog jag att jag vid samma tillfälle skulle delta vid en matematiklektion innan 

fokusgruppsintervjun ägde rum. Det var dock endast möjligt vid två av sju intervjuer. Dock 

intog jag en passiv roll i bakre delen av klassrummet och interagerade inte med eleverna 

vilket gör att det inte bör ha påverkat resultatet. Informanterna upplevdes emellertid 

generellt sett inte som nervösa inför att tala med en ny person. Presentationen och 

introduktionsfrågorna fungerade väl för att de skulle känna sig bekväma med situationen 

och våga uttrycka sig. Vid några tillfällen märktes det att informanterna var tysta i början 

varpå jag valde att upprepa det de sagt eller ha ett mer bekräftande verbalt språk och 

kroppsspråk. Det fungerade väl och efter en stunds samtal brukade informanterna göra både 

längre utläggningar och vara mer fria i sitt kroppsspråk. Vid en intervju uttryckte en 

informant sin nervositet vilken diskuterades för att undersöka vad det obehagliga var. I 

slutet av intervjun frågade jag därför hur det hade känts och fick ett positivt svar. Under en 

annan intervju ville en informant inte berätta om sin teckning vilket gjorde att nästa person 

istället fick börja. Hen hade vare sig upplevts som nervös under intervjun eller uttryckt oro 

över bilduppgiften vilket gjorde att reaktionen kom utan förvarning. När de andra berättat 

klart gissade en kamrat vad bilden föreställde och hen svarade då. I de situationer då 

informanter har svarat kort och sett obekväma ut har frågan gått över till nästa person. 

Intervjusituationen ska aldrig upplevas som pressande eller obehaglig vilket har gjort att 

intressanta infallsvinklar kan ha gått förlorade till förmån för elevernas bästa. 
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Fokusgruppsintervjuerna ägde rum i klassrum eller närliggande grupprum för att kunna få 

avskildhet. Under alla tillfällen blev vi avbrutna av någon lärare eller elev som hade något 

ärende till rummet vilket avbröt samtalet. Wibeck (2010) anser att miljön är av betydelse 

för fokusgruppssessionen och att miljön kan vara distraherande för informanterna. Det 

märktes under en intervju när en informant ofta vände sig mot en vägg där strategier för 

multiplikationstabeller var uppsatta. Under bilduppgiften placerades informanterna ut men 

de kan ändå ha tittat på och inspirerats av varandra, trots att detta försökte undvikas. 

De flesta lärare berättade att de valt ut elever som både är starka i matematik och 

kommunikativa för att underlätta intervjun. Följaktligen är inte urvalet representativt för 

hur klassammansättningen såg ut. Urvalet kan ha påverkat studiens resultat om 

individualism då de åsikter som dessa elever hade inte med säkerhet kan sägas delas av 

elever som inte är lika starka i ämnet.  

 

Frågorna i intervjuguiden tillsammans med bilduppgiften låg till grund för studiens resultat. 

En av frågorna i intervjuguiden handlade om gymnasieval och denna fråga diskuterades vid 

samtliga intervjuer. Då eleverna inte kände till hur dessa val fungerar fick jag förklara dem 

och de fick då ta ställning till frågan i stunden. Trots intressanta resonemang kan 

informanternas svar därför inte ligga till grund för resultatet varför de inte återfinns i det 

kapitlet.   

 

Studien innehåller en blandning av nationell och internationell forskning. Anledningen till 

att vissa källor är från 1990-talet är att dess resultat fortfarande värderas högt inom 

forskningsfältet, såsom Walkerdine. Studien har hög trovärdighet då den valda teorin är 

relevant för syftet, det finns en tydlig beskrivning av genomförande samt syfte och 

frågeställningar både besvaras och diskuteras. Underlaget med sju fokusgruppsintervjuer 

bestående av sammanlagt 27 elever är relativt stort för en studie på denna nivå. Upplägget 

med intervju, bilduppgift samt fortsatt intervju med fokus på teckningarna gav flera 

möjligheter för informanterna att uttrycka sig. En svaghet med studien är att 

ljudupptagningen inte fungerade tillfredsställande under två intervjuer samt att det vid 

några tillfällen av transkribering var svårt att urskilja rösterna. Styrkor med studien är att 

informanterna hade gott om tid att framföra sina åsikter och att transkribering och analys 

har genomförts på ett systematiskt sätt. 
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6.2 Resultatdiskussion 

 

Den individualistiska inställningen som jag vid intervjuerna till en början förvånades över, 

vande jag mig vid efter några samtal. Innan arbetet med fokusgruppsintervjuer påbörjades 

funderade jag kring aspekter som informanterna skulle kunna se som relevanta för 

matematisk subjektivitet. Dessa aspekter var lärare, skolmiljö, olika socioekonomisk 

bakgrund samt vårdnadshavares utbildning och intresse för elevens utbildning. Vid 

intervjuerna framkom dock inte dessa som relevanta aspekter. Förutom individuella orsaker 

uppgav informanter genetisk påverkan, diagnoser och sjukdomar samt följder för elever i 

konfliktdrabbade länder. Det är troligt att dessa är aspekter som de kommit i kontakt med i 

skola eller hem.  

Den egna ansträngningen i matematik var enligt informanterna av stor betydelse vilket kan 

få till följd att eventuella misslyckanden i ämnet ses som ett individuellt nederlag av eleven. 

Med åsikten att den egna inställningen och ansträngningen är av största – och enda – 

relevans läggs allt ansvar för utbildningen över på eleven. Det tydliggjordes exempelvis då 

informanter berättade att de kunde välja mellan att göra en eller två matematikläxor. Under 

genomförd grundlärarutbildning har fokus varit att det är undervisningen som ska förändras 

om eleven inte lyckas. Det positiva med att informanterna framhöll att alla kan bli duktiga 

i ämnet är att de inte ser genus, bakgrund eller andra faktorer som avgörande. Risken är att 

inställningen kan påverka deras självkänsla, vilket beskrivs mer utförligt i nedanstående 

avsnitt. Om elever exempelvis inte lyckas på det nationella provet eller förstår ett visst 

arbetsområde kan de skuldbelägga sig och lägga ansvaret för misslyckandet på sig själva. 

Det kan leda till elever som inte vågar prova olika strategier och i värsta fall slutar se sig 

själva som matematiska. Följaktligen är det av betydelse för yrkespraktiken att all skolans 

personal arbetar för att visa att det finns många orsaker till att elever lyckas och att det egna 

ansvaret endast är en av dessa faktorer. Lärare behöver betona undervisningens betydelse 

för lärande och skolframgång. 

Eftersom ämnet enligt Palmer (2011) är kopplat till egenskaper som logik, rationalitet och 

intelligens sker en större identifikation med prestation. En elev som inte lyckas lika väl i 

matematik i årskurs 3 som tidigare skolår kan därför se det som ett personligt misslyckande 

på ett annat sätt än i exempelvis geografi. Vid intervjuerna blev det synligt att informanterna 

kopplade samman prestation med person, då de uttryckte sin upplevelse av att inte vara bra 
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om de inte kunde lösa en svår matematisk uppgift. Det kan leda till att eventuella 

misslyckanden påverkar självkänslan negativt. Enligt Bell och Norwood (2007) kan 

självkänsla påverka matematiska prestationer. Även Svaleryd (2003) framhåller att fokus 

kan ligga på lärandet istället för på bekräftelsesökande om elever inte behöver arbeta för 

det. Under de första skolåren anser Linnanmäki (2002) att självkänsla inte påverkar 

prestationer i någon större utsträckning men att det ändras i högre årskurser. Det går således 

att se att självkänsla kan påverka prestationer men att så även sker i motsatt riktning; 

prestationer kan påverka självkänsla. Om en elev inte klarar en matematisk uppgift kan 

detta påverka självkänslan negativt men vid framgång kan självkänslan istället påverkas 

positivt. Resultaten i denna studie visar att elever upplever sig som mer eller mindre duktiga 

i ämnet under kortare stunder. Det är dock beaktansvärt att många informanter var utvalda 

på grund av att läraren anser att de är duktiga i ämnet. Om informanterna är starka i 

matematik kan självkänslan påverkas positivt vilket kan leda till fortsatt goda prestationer. 

Denna aspekt kan även påverka att informanterna endast stundvis uppgav att självkänslan 

påverkades av prestationer.  

Matematik ses som ett maskulint kodat ämne (Brandell & Staberg, 2008; Palmer, 2010) 

och pojkar skattar sig högre än flickor (Tallberg-Broman, 2002). En följd av att elever i 

högre ålder eventuellt strävar efter att uppfattas som antingen flickor eller pojkar med hjälp 

av de genussymboler som tillskrivs dessa grupper kan vara att de väljer bort vissa intressen. 

De genusstyrda föreställningarna går att se såväl i samhället som i skolan. Statistik visar att 

män i högre grad studerar matematik-intensiva inriktningar (Statistiska centralbyrån, 2016). 

Det är intressant eftersom flickor får högre betyg i ämnet (Skolverket, u.å.a). Det går utifrån 

en jämförelse av nämnda statistik att utläsa att flickor/kvinnor och pojkar/män gör olika val 

och att dessa stämmer överens med de förväntningar som finns i samhället kring vad som 

är ett passande yrke för ett visst genus. Om flickor och pojkar gör sina val utifrån tillskrivet 

genus kan både de själva och samhället gå miste om framtida kompetens. De performativa 

handlingarna kan följaktligen påverka både individ och samhälle. Skolan har ett ansvar för 

att könstillhörighet inte ska avgöra studie- och yrkesval (Skolverket, 2016). Det går inte att 

avgöra om det är skola, hem, kamrater eller andra faktorer som påverkar flickor och pojkar 

att göra dessa val. Däremot går det att fundera kring om personal på skolor arbetar i 

tillräckligt hög utsträckning för att ta det ansvar som återfinns i läroplanen. Taguchi (2004) 

framhåller att det handlar om könade föreställningar snarare än könade förmågor hos lärare 

och elever vilket leder till könade kunskapsresultat. Dessa resultat kan således förändras av 
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förväntningar och föreställningar. Som lärare är det följaktligen viktigt att ha en 

medvetenhet kring dessa då skolans personal genom sina handlingar kan bidra till elevers 

subjektskapande. Förhoppningen är självfallet att genus inte heller i högre årskurser ska bli 

en faktor som är av betydelse för elevers intresse och studieval. Studien har följaktligen 

relevans för all personal på skolor. 

Denna studies informanter lyfte dock inte fram genus som en aspekt. Skillnader mellan 

flickor och pojkars matematiska subjektivitet har inte framträtt i någon större utsträckning 

vilket dels kan ha att göra med informanternas ålder och dels på individualistiska 

utgångspunkter. Volman och Ten Dam (1998) framhåller att tron på individens frihet är 

stark vilket leder till en bild av kvinnor och män som fria. Eftersom samhället inte är 

jämställt osynliggörs obalansen då den inte passar in i jämställdhetsdiskursen (a.a.). Denna 

diskurs gör att elever anser att det inte råder några skillnader mellan flickor och pojkar i 

matematik. Många informanter förvånades över frågan “Vem kan vara bra på matematik?” 

och flera bad att få höra den igen. Genus nämndes inte förrän de fick frågan om flickor och 

pojkar kan ha lika lätt för ämnet. Den förvåning och de åsikter som förmedlades gav uttryck 

för den genuina häpnad som informanterna upplevde över att det skulle kunna finnas en 

skillnad. Resultatet överensstämmer med studier av Linnanmäki (1994), Reuterberg (1996) 

och Wernersson (1996) där det framkommer att skillnader i matematiska prestationer ökar 

med stigande ålder samt att elevers självskattning är kopplade till genus först när de blir 

äldre. I de lägsta årskurserna är det således inte förväntat att elever har uppfattningar om 

matematisk subjektivitet utifrån ett genusperspektiv.  

Studiens syfte var att undersöka elevers föreställningar om vilka personer som är 

matematiska och deras egenskaper samt hur de ser på sin egen subjektivitet. Syftet har 

besvarats med hjälp av genomförda fokusgruppsintervjuer. Bakgrunden behandlade främst 

genus då det är av relevans eftersom matematik bland annat ansetts vara ett maskulint kodat 

ämne. Även om genus inte har framkommit som en del av studiens resultat har syfte och 

frågeställningar kunnat besvaras.  

Det går att se kopplingar till nyliberal anda vad gäller de individualistiska orsaker som 

informanterna uppgav om matematisk subjektivitet. Samhällsproblem kan ses som 

individualiserade. Tham (2013) anser att politiken vill förlägga problem som psykisk ohälsa 

hos ungdomar till medborgarna själva. Vidare framhåller Tham att det finns flera orsaker 

till att de nyliberala idéerna vuxit sig starka i Sverige, såsom socialdemokratins konflikter 
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och ekonomisk turbulens. Den gemensamma skolan som socialdemokraterna införde var 

en insats för jämlikhet. Numera är det istället en av flera marknader där storföretag styr 

(a.a.). Denna nyliberala diskurs kan ha en påverkan på informanternas svar och följaktligen 

studiens resultat. 

Det är av relevans att ta hänsyn till informanternas ålder i resultatet. Det kan ha varit första 

gången som eleverna diskuterade denna typ av frågor vad gäller matematik vilket framkom 

i en intervju där en informant framhöll att frågorna var märkliga. Informanterna är elever i 

årskurs 3 som har socialiserats in i att vara just elever i en skolmiljö. Det kan innebära att 

de vant sig vid att försöka svara “rätt”, vilket står i kontrast mot att intervjun genomfördes 

i denna miljö och att den inleddes med att det inte finns några rätta svar utan att det viktiga 

var att de berättade hur de tänkte. Fenomenet blev även märkbart då bilduppgiften beskrevs. 

Vid i stort sett alla intervjuer uttryckte elever sin oro för att inte kunna rita tillräckligt fint 

och för att missförstå uppgiften. Det tydliggjorde informanternas syn på det egna ansvaret 

då de blev nervösa av den individuella uppgiften och var oroliga för hur den skulle 

bedömas. 

Vad gäller just informanternas ålder kan även tidsuppfattningen se annorlunda ut. I samtal 

kring matematiklektionernas innehåll ansåg flera elever att de endast arbetar i läroboken 

vilket kan vara sant, men det kan också vara deras uppfattning om detta är något som har 

försiggått den senaste tiden. Samma sak gäller bilduppgiften. En teckning föreställde en 

man med kinesisk härkomst vilket bekräftades under samtalet. Det framkom att 

informanten ritat en liknande person under bildlektionen tidigare samma dag. Således 

innebär det att de influenser som eleverna nyligen haft, exempelvis sett en viss serie om 

Einstein, kan påverka både samtal och bilduppgift. Informanterna hade även vissa 

svårigheter med att tänka generellt vid frågor som hur det känns att arbeta med matematik. 

Flera svarade att det berodde på uppgiften och exemplifierade med specifika tillfällen. 

Det är en risk med att dela in människor i grupper med beteckningar som flickor och pojkar. 

Då jag inte frågade informanterna om hur de definierar sig själva kan jag egentligen inte 

veta att de 27 deltagarna bestod av 13 flickor och14 pojkar. Uppdelningen utgår endast från 

lärarens urval och mina förutfattade uppfattningar om genus. Heikkilä (2015) betonar att 

bilden av två homogena grupper befästs genom denna typ av uppdelning. Samtidigt som 

det finns en risk att en viss bild av genus reproduceras är det relevant att i studien undersöka 
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eventuella skillnader och likheter då en avsaknad av problematisering kan leda till ett 

osynliggörande.  

Den poststrukturalistiska feministiska teorin ligger till grund för denna studie. Den 

teoretiska utgångspunkten möjliggör ett ifrågasättande av det som anses vara feminint och 

maskulint vilket leder till att dessa kan se olika ut beroende på kontext. Om denna 

uppdelning ses som rörlig kan följaktligen dessa föreställningar omförhandlas. Samma 

synsätt gäller för subjekt; då dessa ses som föränderliga kan denna studies resultat innebära 

att åsikter om det egna ansvaret kan ändras. Det blir även tydligt i relation till ovan nämnda 

teorier om nyliberalism att subjekt förändras över tid, då influenser är kontextbundna. 

Rådande diskurser konstituerar och påverkar subjektet på olika sätt. Oavsett om 

anledningar till matematisk subjektivitet är genus eller individualism är det en intressant 

aspekt att dessa kan dekonstrueras. Språkets roll i teorin är betydande vilket även kommit 

att påverka studien. I största möjliga mån har genus undvikits att skrivas ut, då dessa inte 

ansetts vara av relevans. Om informant istället för genus står utskrivet kan detta leda till att 

stereotypa föreställningar undviks. Teorin har även gett mig en större medvetenhet kring 

genusstyrda föreställningar vilket exempelvis ledde till att jag läste på om moderatorns roll 

efter upptäckten om hur mycket mer pojkar talade än flickor under den första 

fokusgruppsintervjun.  

6.3 Framtida forskning 

 

Under genomförda fokusgruppsintervjuer har informanterna besvarat om de anser att de är 

bra på matematik samt om de har lätt eller svårt för ämnet. Det skulle även vara intressant 

att undersöka om elevers självskattning stämmer överens med lärarens bedömning. 

Tidigare forskning vad gäller socioekonomi och genus har visat att pojkar skattar sig högre 

än flickor i relation till sina betyg. En jämförelse mellan informanters självskattning och 

lärarens bedömning/betyg utifrån ett genusperspektiv skulle således vara ett uppslag för 

framtida forskning. 

Eftersom skolan ska arbeta för jämställdhet skulle det vara intressant att göra en 

longitudinell studie med samma elever, från förskoleklass fram till årskurs 9. Genom att 

belysa hur utvecklingen sker under många år kan skolans roll i elevers utveckling av 

matematiskt subjektskapande undersökas. 
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Bilaga 1 

    Jönköping University 
    April 2017 

Intervju med elever 
 
Hej! 
 
Jag läser till lärare för förskoleklassen och årskurs 1-3 på Jönköping University. Nu i vår 
läser vi kursen Examensarbete II då vi enskilt skriver varsitt arbete under 10 veckor. Jag 
har valt att skriva om matematik och skulle därför behöva intervjua elever för att besvara 
min frågeställning. Jag skulle vara mycket tacksam om jag skulle få möjlighet att prata 
med ditt barn en stund om detta. Intervjun kommer att spelas in, transkriberas och 
därefter kommer inspelningen att raderas. Materialet kommer endast att användas till 
detta examensarbete och barnens namn kommer att fingeras.  
 
Vänligen  
 
Sandra Skavén 
 
 
Till eleven 
 
Går det bra om jag pratar en stund med dig om detta? 
 
Underskrift och datum 
 
Ja  
 
Nej    
 
________________________________________________________________________ 
 
 
 
Till vårdnadshavaren 
 
Går det bra att jag pratar en stund med ditt barn om detta? 
 
Underskrift och datum 
 
Ja  
 
Nej  
 
________________________________________________________________________ 



 

Bilaga 2 

 

Intervjuguide 

Följdfrågor kommer att utformas utifrån informanternas svar 

 

Öppna frågor  

Vad är matematik? 

När använder ni matematik?  (I skolan/ hemma/ på fritiden) 

Vad gör ni på mattelektionerna? 

Hur känns det att räkna eller hålla på med matte?   

Vem kan vara bra på matte? Följdfrågor: Hur är en person som är bra på matte? Vad kan 

den personen?  

Vem känner du som är duktig på matte? Följdfrågor: Varför är den personen bra på matte 

tror du? Vad kan den personen? 

Hur blir man bra på matematik? 

Vad tycker ni om ämnet matematik? 

  

Slutna frågor 

Är det något som är lätt med matte? Följdfråga: Vad? 

Är det något som är svårt med matte? Följdfråga: Vad? 

Tycker ni att ni är bra på matte? Följdfrågor: Vad är du bra på? Vad kan du? 

Har ni lätt eller svårt för matte? 

Skulle ni vilja läsa mer matte när ni är äldre, t.ex. på gymnasiet? Följdfråga: Varför? 

Tror ni att flickor eller pojkar är bättre på/har lättare för matte eller att det inte är någon 

skillnad? 

Tror ni att vuxna kvinnor eller vuxna män är bättre på/har lättare för matte eller att det inte 

är någon skillnad?  

  

 

 


