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Matematik som ämne har under lång tid uppfattats som maskulint kodat. Sådana 

genusstyrda föreställningar kan anses leva kvar än idag, då det efter analys av statistik 

framgår att de personer som väljer yrken och utbildningar som är matematikintensiva till 

stor del är män. I skolans styrdokument står det att att elevers könstillhörighet inte ska 

avgöra vilka studier och arbeten de väljer i framtiden. Syftet med denna studie är därför att 

undersöka hur flickors och pojkars matematiska subjektskapande påverkas av faktorer i 

skolan. Genom att utgå från begrepp som kan ses som centrala i den poststrukturalistiska 

feministiska teoribildningen möjliggörs denna komparativa litteraturstudie.  

 

De forskningspublikationer som har jämförts och analyserats har resulterat i en 

sammanställning av olika faktorer som påverkar elevers matematiska subjektskapande. De 

återkommande faktorer som vi har valt att behandla i denna studie är hur läraren påverkar 

elevers matematiska subjektskapande, hur klassrumsdiskursen påverkar elevers 

matematiska subjektivitet samt hur subjektskapandet påverkar matematiska strategier. 

Resultatet visar att det inte går att urskilja tydliga skillnader mellan flickors och pojkars 

matematiska prestationer i förskolan och början av årskurs 1, utan dessa ökar under de första 

skolåren. Av de publikationer vi har analyserat framkommer att subjektskapandet påverkas 

av faktorer i skolan och att lärares genusstyrda föreställningar har betydelse för 

subjektskapandet.   

 

Genom att se på människan som ett lärandesubjekt, som hela tiden skapas och skapar sig 

själv i förhållande till sammanhanget, möjliggörs föreställningen om att även det 

matematiska subjektskapandet kan ses som föränderligt. Med detta synsätt är subjektet inte 

matematiskt, utan detta är istället något som subjektet kan bli. Att som lärare ha detta 

förhållningssätt är av stor relevans för professionen, då det är en förutsättning för att alla 

elever ska ha möjlighet att utvecklas.   
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1 Inledning 

”Jag är inte en så’n som är bra på matte”. Detta var något som vi båda sa till varandra när 

den första kursen i matematik, som ingår i utbildningen Grundlärarprogrammet med 

inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, skulle börja. Det visade 

sig att ingen av oss hade uppfattat sig själv som matematisk i vare sig grundskolan eller 

gymnasiet. Vår utbildning i kombination med att vara kvinnor samt att inte uppfatta oss 

själva som matematiska var utgångspunkten till att vilja undersöka om liknande tendenser 

var möjliga att se redan i skolans tidigare årskurser. Under samtal med andra studenter 

framkom att det var många som hade samma upplevelse vad gäller matematik och därefter 

började vi fundera kring vilken självbild som vi studenter har i relation till ämnet. 

 

Innan studien påbörjades uppmärksammade vi även att det i vår utbildning endast var sex 

av 40 studenter (varav 40 är kvinnor) som valde att skriva sitt examensarbete med 

inriktning mot matematik. Detta val bidrog till vårt intresse för området och fick oss att 

fundera på om det var en följd av den matematiska självbilden. Vår avsikt blev därför att 

ta reda på om den matematiska självbilden påverkas av genusstyrda föreställningar och i 

sådana fall hur. Grundidén för denna studie rekonstruerades under arbetets gång då 

begreppet matematisk subjektivitet ersatte begreppet matematisk självbild, vilket gav oss 

en ny förståelse för området. Detta gav oss ett nytt perspektiv för undersökande av elevers 

matematiska prestationer och förmågor. Begreppet subjektskapande blev därför en 

förutsättning för denna litteraturstudie och detta begrepp förklaras utförligt i studiens 

bakgrundskapitel (3).  

 

Innan vi genomförde denna studie hade vi en föreställning om att kvinnor och män väljer 

utbildning och yrke baserat på de intressen och attribut som är tillskrivna det specifika 

könet. Detta mönster gick även att se vid jämförelser av statistik över kvinnors och mäns 

eftergymnasiala utbildningar och yrkesliv (SCB, 2014). Statistiken visar skillnader 

gällande könsfördelning inom till exempel pedagogiska respektive matematikintensiva 

utbildningar och yrken. Då fördelningen mellan kvinnor och män är ojämn vad gäller 

matematikområdet i Sverige är det relevant att undersöka vad som orsakar denna 

uppdelning. Eftersom det står i Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och 

fritidshemmet (Skolverket, 2011) att elevers framtida studier och yrkesval inte ska 

begränsas av faktorer som exempelvis könstillhörighet, har de som agerar i skolan ett 

ansvar att ge alla elever samma möjligheter. Detta är av relevans för vår framtida yrkesroll 

som grundlärare med inriktning mot F-3 eftersom det är viktigt att ha en medvetenhet kring 

de genusstyrda föreställningar som existerar såväl i samhället som i skolan. Eftersom 

matematik är ett ämne där skillnader mellan kvinnor och män är tydliga är denna studie 

relevant ur ett matematikdidaktiskt perspektiv.  

 

Enligt Heikkilä (2015) har forskningsstudier som berör genus och skolan redan gjorts. 

Forskningsresultaten belyser att genus spelar roll för skolan och har gjort det under flera 

decennier. Detta gör det möjligt att istället fokusera på hur genus påverkar (Heikkilä, 

2015). Därmed blev det möjligt att rikta denna studies frågeställningar mot hur genus 
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påverkar och vilka faktorer i skolan som är av betydelse för elevers matematiska 

subjektskapande genom att presentera ett urval och ge en mångsidig bild av den forskning 

som gjorts. Av ovan nämnda anledningar ville vi undersöka hur flickors och pojkars 

matematiska subjektskapande påverkas av specifika faktorer i det sammanhang eleven 

befinner sig i.  

 

I denna studie presenteras forskningsresultat som belyser förhållandet mellan matematisk 

subjektivitet och genus samt hur olika sammanhang påverkar subjektskapandet. 

Litteraturstudien bygger på vetenskapligt granskade publikationer och belyser och 

presenterar såväl nationell som internationell forskning. Baserat på utgångspunkten att 

elevers kognitiva förmågor inte är könsstyrda (se Sumpter, 2009a) är det således relevant 

att undersöka och synliggöra hur utvalda faktorer påverkar det matematiska 

subjektskapandet i de tidigare årskurserna. En medveten avgränsning har varit att endast 

undersöka hur olika faktorer i skolan påverkar den matematiska subjektiviteten. Vi är 

därmed medvetna om att det i andra sammanhang kan existera ytterligare faktorer som 

bidrar till det matematiska subjektskapandet, som till exempel föräldrar och fritids-

intressen. Aspekter som studien inte berör är till exempel etnicitet, funktionalitet, religion 

och sociokulturell bakgrund. Istället undersöks de strukturer och normer som finns i de 

lärandesituationer som elever befinner sig i och hur dessa påverkar subjektskapandet. 

 

Inledningsvis beskrivs det syfte och de frågeställningar (2) som studien utgår från. Därefter 

följer bakgrunden (3) som innefattar det som framkommit samt varit återkommande under 

bearbetning av den granskade litteraturen. I detta kapitel presenteras även läroplanen 

(Skolverket, 2011) samt skollagen (SFS 2010:800). Därefter följer metod (4) och sedan 

resultat (5) följt av diskussion (6). Avslutningsvis finns en begreppslista med förklaring av 

termer som är återkommande i studien (bilaga 1) samt en översikt över analyserad litteratur 

(bilaga 2). 
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2 Syfte och frågeställningar 

 

Syftet med denna litteraturstudie är att undersöka flickors och pojkars utveckling av 

matematisk subjektivitet och synliggöra faktorer i skolan som påverkar denna. Avsikten 

med studien är därför att presentera, sammanställa och jämföra tidigare forskning inom 

området för att se vilka mönster och motsägelser som den sammantagna bilden visar.  

 

Detta syfte ska besvaras med hjälp av följande frågor:  

 Vilka faktorer i skolan kan, sedda ur ett genusperspektiv, påverka elevers 

matematiska subjektskapande?  

 Hur påverkar elevers genusstyrda subjektskapande deras matematiska strategier? 

De begrepp som presenterats ovan kommer att förklaras mer utförligt i bakgrunden (3) och 

även i begreppslistan (bilaga 1).   
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3 Bakgrund 

I detta kapitel redogörs för de begrepp som är väsentliga i denna studie. Några av de 

begrepp som är centrala i den poststrukturalistiska feministiska teoribildningen är 

subjektivitet, diskurs och performativitet. Dessa beskrivs utförligare nedan samt i 

begreppslistan (bilaga 1). Kapitlet är indelat i sex underrubriker under vilka matematik 

som ett maskulint kodat ämne, kvinnors och mäns val av studier och arbete samt skolans 

jämställdhetsuppdrag presenteras. 

3.1 Definitioner av centrala begrepp 

Utöver de begrepp som nämnts ovan är kön och genus återkommande i denna studie. 

Skillnaden mellan dessa beteckningar är att kön innebär biologiskt kön och genus det 

sociokulturella könet – hur en människa lär sig att bli kvinna/man (Gemzöe, 2008). Detta 

är sammankopplat med genusidentitet som innebär att en person agerar på ett visst sätt 

utifrån sitt genus (Wedege, 2007). För att kunna jämföra flickors och pojkars matematiska 

subjektivitet var valet av genusperspektiv en förutsättning. Detta tankesätt utgår från att 

människor får ett visst genus i en viss situation, till skillnad från synsättet att genus skulle 

vara oberoende av situation eller att biologiska skillnader mellan flickor och pojkar skulle 

existera (Sumpter, 2009b).  

Inom genusforskning används termerna femininitet och maskulinitet snarare än begreppen 

kvinnlighet och manlighet (Fagerström & Nilson, 2008). Att benämna något som manligt 

respektive kvinnligt kan tolkas som att det handlar om inneboende egenskaper, som till 

exempel att kvinnor är intresserade av smink medan män är intresserade av sport 

(Fagerström & Nilson, 2008). Sådana intressen kan ses som socialt inlärda och inte 

biologiskt, essentiellt inneboende (Fagerström & Nilson, 2008). I denna studie används 

benämningen kvinnliga lärare för att beskriva kvinnor som arbetar som lärare. Med andra 

ord innebär uttrycket i detta sammanhang en kvinna som är lärare som definierar sig utifrån 

sitt biologiska kön. 

 

I det forskningsmaterial som vi har tagit del av används i vissa studier benämningen barn 

och i andra elever, beroende på respondenternas ålder. Vi har valt att genomgående 

använda ordet elever då denna studie riktar sig mot F-3. På liknande sätt förekommer både 

begreppen könsstereotyp och genusstyrd vilka betecknar samma företeelse, nämligen en 

uppfattning om hur en person ska agera utifrån kön/genus. Benämningen genusstyrd är det 

begrepp som vi använder i denna studie. Ett annat begrepp vi använder i studien är 

matematisk. Med detta menas en person som är matematiskt kunnig.  

 

3.2 Poststrukturalistisk feministisk teori 

Poststrukturalism utgår från att subjektet (människan) ständigt skapas och skapar sig själv 

i förhållande till de strukturer som existerar i omvärlden (Palmer, 2010). Att se på 

subjektskapandet ur ett poststrukturalistiskt perspektiv ger större utrymme åt det sociala 

meningsskapandet och gör det möjligt att synliggöra hur elever anpassar sig i relation till 
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de normer, möjligheter och hinder som uppstår i olika miljöer (Nordin-Hultman, 2006). 

Detta innebär ett tydligt avståndstagande från uppfattningen om att det skulle existera 

universellt givna sanningar samt från föreställningen om att det finns ett sammanhållet jag 

eller själv (Taguchi, 2004), vilket kan ses som att jaget förblir oförändrat oavsett 

omständigheter. Detta synsätt utgår från den modernistiska psykologin och innebär att det 

existerar essentiella psykologiska strukturer (Nordin-Hultman, 2006). Essentialism kan 

förklaras som att kvinnor och män skiljer sig åt på grund av en inneboende kärna som är 

oföränderlig och kopplad till den biologiska kroppen (Fagerström & Nilson, 2008). Utifrån 

den poststrukturalistiska teoribildningen kan subjektskapandet tolkas som att människan 

skapar sig olika identiteter i olika sammanhang. Att subjektet kan ses som autonomt som i 

essentialismen, det vill säga att subjektet kan styra allt som händer med sin egen vilja, står 

därmed i kontrast till poststrukturalismen.  

 

Eftersom mannen ses som normen i samhället anses kvinnan vara avvikande (Gemzöe, 

2008). Feminism handlar om en vilja, önskan och nödvändighet att synliggöra och förändra 

över- och underordnade strukturer (Taguchi, 2004). Definitionen av begreppet feminism 

innebär således en rörelse som arbetar för jämställdhet (Feminism, 2015). Teorin ger 

därmed ökade möjligheter att synliggöra skillnader mellan könen för att bättre förstå 

omvärlden (Taguchi, 2004).  

 

Sammanfattningsvis innebär poststrukturalistisk feministisk teoribildning ett ifråga-

sättande av det dominerande synsättet som betraktar jaget som ett helhetligt själv och 

synliggör istället hur diskurser både påverkar och konstituerar subjektet (Taguchi, 2004).  

3.3 Lärandesubjekt och subjektskapande i relation till matematik 

Varje människa är ett lärandesubjekt vilket kan förklaras som att människan ständigt görs 

och gör sig själv till ett subjekt (Taguchi, 2004). Således lär sig varje människa att göra sin 

subjektivitet, med andra ord skapa sin självbild, samt att vara ett subjekt i olika 

sammanhang. Detta innefattar bland annat att lära sig att vara och att göra sig till ett manligt 

respektive kvinnligt subjekt (Taguchi, 2004). Varje människas subjektskapande påverkas 

av performativa handlingar (Palmer, 2010). Detta innebär upprepade handlingar som till 

slut naturaliseras och på så vis skapar subjektet (Butler, 1990). Med andra ord leder dessa 

handlingar omedvetet till att människan ständigt handlar på ett visst sätt utifrån de 

strukturer och normer som existerar. Olika möjligheter att tänka och tala kan följaktligen 

sägas vara socialt konstruerade beroende av sammanhang. Genom att identifiera sig med 

det som är accepterat i det specifika sammanhang subjektet befinner sig i kan elevers 

matematiska subjektskapande ses som något föränderligt (Palmer, 2010).  

 

Palmer (2010) förklarar matematisk subjektivitet som hur subjektet förstår sig själv och 

andra i relation till matematik genom de sammanhang där matematik förekommer. Vidare 

menar Palmer (2010) att matematisk subjektivitet alltid uppstår i förhållande till 

omgivningen och påverkas av de undervisningsdiskurser som existerar. Med diskurs 

menas ett visst sätt att resonera inom ett särskilt område (Diskurs, 2015). Det innebär att 



 

6 

 

den matematiska subjektiviteten kan uppfattas som en följd av en dubbelrörelse mellan de 

performativa handlingar som subjektet utsätts för och de handlingar som subjektet själv 

utövar (Palmer, 2010). Även Nordin-Hultman (2006) betonar att subjektets tillblivelse sker 

genom en dubbel process av att konstitueras och att konstituera sig själv. Subjektet blir 

alltså matematiskt genom upprepade handlingar och uttalanden som uppstår i sociala 

sammanhang, till exempel från lärare i skolan (Palmer, 2010). Hur subjektet blir bemött 

samt bemöter andra i matematikämnet har därmed stor inverkan på hur den matematiska 

subjektiviteten upprätthålls och utformas. Dessa performativa handlingar skapas av 

omgivningen vilket påverkar den matematiska samt könsrelaterade subjektiviteten 

(Palmer, 2010).  

 

Sammanfattningsvis påverkas subjektets känslor, tankar och handlingar av de diskurser 

och sammanhang subjektet befinner sig i (Nordin-Hultman, 2006). Subjektskapandet 

innebär följaktligen att konstant bli till och omskapa sig själv i förhållande till existerande 

diskurser (Nordin-Hultman, 2006). Detta kan tolkas som att subjektets 

verklighetsuppfattning och därmed tankarnas och ordens innebörd påverkas av 

sammanhanget.  

3.4 Matematik som maskulint kodat ämne 

Matematik utgör en manlig domän (Brandell och Staberg, 2008; Ernest, 2007; Fennema, 

1979). Även Palmer (2010) beskriver att ämnet under lång tid har uppfattats som ett 

maskulint kodat ämne. Ernest (2007) framhåller detta genom uttrycken matematik = 

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

matematik är inte lika med feminint. Detta innebär att kvinnor därmed väljer om de ska 

betraktas antingen som feminina eller vara bra på matematik. Att som kvinna ikläda sig 

matematik som markör kan på så sätt tolkas som normbrytande eftersom detta inte anses 

vara ett feminint kodat attribut. Synen på vad som anses vara maskulint och feminint leder 

till att en del kvinnor blir avskräckta medan andra klarar av denna motsättning (Ernest, 

2007). Detta innebär enligt Wedege (2013) att jag är en kvinna/man och därför agerar jag 

som jag gör. Denna uppdelning leder till att ett arbete som exempelvis sjuksköterska passar 

in i kvinnors genusidentitet (Wedege, 2007). Genom att välja sjuksköterska som yrke 

bekräftas genusidentiteten då det anses vara feminint att hjälpa andra. Av samma 

anledning, att välja något som bekräftar genusidentiteten, väljer män att läsa matematik. 

Då det inte förväntas av en kvinna att vara bra på matematik men däremot av en man, 

menar Wedege (2013) att kvinnor därmed har en chans att lyckas i ämnet medan män har 

en risk att misslyckas. Detta kan tolkas som att män förutses vara matematiska då ämnet 

ses som maskulint kodat medan det inte förväntas av kvinnor att vara framgångsrika inom 

ämnet.  

 

Egenskapen rationalitet har sedan upplysningstiden beskrivits som ett manligt attribut 

(Taguchi, 2004; Tabell 1). En förklaring till varför matematikämnet anses vara maskulint 

kodat är att de förmågor som behövs för att bemästra ämnet förknippas med så kallade 

maskulina egenskaper såsom rationalitet och logik. Att behärska ämnet matematik innebär 



 

7 

 

således att bemästra en särskild manlig rationalitet (Taguchi, 2004). I motsats till de 

maskulint förknippade egenskaperna anses irrationalitet och känslostyrdhet vara feminina 

karaktärsdrag (Taguchi, 2004). En sådan indelning i motsatspar kan även betecknas som 

dikotomier (Dikotomi, 2015). Denna dikotomiska syn på och uppdelning av vad som anses 

vara kvinnliga respektive manliga attribut framhåller Taguchi (2004). Även Gemzöe 

(2008) belyser dessa motsatspar och menar att tankesättet synliggör hur genus skapas i den 

västerländska kulturen och hur detta synsätt struktureras i förhållande till kön. Nedan 

presenteras en sammanslagen tabell baserad på dikotomier presenterade av Taguchi (2004) 

och Gemzöe (2008).   

 

Tabell 1 

 

Manligt 

kunskap (accepterad visdom) 

Kvinnligt 

okunnighet (det ockulta och tabubelagda) 

intellekt, huvud, ande (idéer) kropp, livmoder (köttet, blod) 

det rationella det irrationella  

kultur natur 

subjekt objekt 

oberoende beroende 

aktiv passiv 

förnuft känsla 

logik intuition 

Kommentar. Hämtad från ”In på bara benet: En introduktion till feministisk 

poststrukturalism” av H. Taguchi, 2004, s. 31 och ”Feminism” av L. Gemzöe, 2008, s. 83. 

Egen konstruktion av tabell då delar av båda tabellerna är sammanslagna ovan. 

 

Denna uppdelning av så kallade maskulina och feminina egenskaper kan tolkas utgöra en 

del av den dikotomi som präglar uppfattningarna om flickor/kvinnor och pojkar/män, både 

vad gäller matematikämnet och inom andra områden. Enligt Wernersson (2014) har 

insatser för att få kvinnor att intressera sig för maskulint kodade områden gjorts med viss 

framgång. Försök till att rekrytera fler män till områden som betraktas som feminina har 

gjorts utan samma framgång. En anledning till att det varit enklare att få fler kvinnor än 

män att intressera sig för respektive område kan vara att de maskulint kodade har tillskrivits 

en högre status än de feminint kodade (Wernersson, 2014). Följaktligen anses det vara av 

större intresse för en kvinna att välja ett område som är statushöjande än för en man att 

välja ett område som istället sänker statusen (Wernersson, 2014).  

 

Det som redovisats om det maskulint kodade ämnet matematik står i kontrast till det som 

styrdokumenten kräver av läraren. Av dessa framgår att oavsett könstillhörighet ska 

eleverna ges samma möjligheter inför kommande studie- och yrkesval (Skolverket, 2011). 

Nedan presenteras aktuell statistik kring kvinnors och mäns val av utbildning samt yrke. 

Därefter följer en närmare presentation av skolans jämställdhetsuppdrag.  
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3.5 Från utbildningsinriktning till yrkesval 

I detta stycke redovisas en jämförelse mellan kvinnors och mäns utbildnings- och yrkesval. 

Jämförelsen görs mellan utbildningar inom två olika områden; teknik- och 

matematikinriktade utbildningar jämfört med pedagogiska utbildningar. Anledningen till 

att jämförelsen sker mellan de valda inriktningarna är att det går att uttyda skillnader vad 

gäller könsfördelning inom dessa. 

 

Överrepresentationen av kvinnor respektive män på olika typer av gymnasieutbildningar 

är tydlig utifrån aktuell statistik. Av det sammanlagda antalet som antagits till yrkes-

programmet med inriktning Barn- och fritid var 5310 kvinnor och 3290 män år 2014. På 

det högskoleförberedande programmet med inriktning Teknik var det 4040 kvinnor 

jämfört med 21 080 män (SCB, 2014). Trots att betygsskillnader inte är avgörande minskar 

flickors val av matematikintensiva utbildningar inför gymnasiet (SOU, 2004:97). En 

liknande fördelning går även att urskilja på eftergymnasialnivå med inriktning mot Teknik 

och tillverkning där 156 400 män jämfört med 55 696 kvinnor studerar (SCB, 2014). Detta 

står i kontrast till de eftergymnasiala utbildningarna med inriktning mot pedagogik där 

175 718 studerande är kvinnor och 52 912 studerande är män (SCB, 2014). 

 

I det svenska samhället yrkesarbetar ungefär 90 procent av alla vuxna och olikheter vad 

gäller kvinnors och mäns yrkesval går att urskilja (Wedege, 2013). År 2009 bestod 

arbetskraften inom byggbranschen av 92 procent män samtidigt som kvinnor utgjorde 75 

procent av de anställda inom utbildningsverksamhet (Wedege, 2013). Det är möjligt att 

uttyda en succesiv minskning genom hela utbildningssystemet av andelen kvinnor som 

arbetar som lärare. Av förskollärarna är ungefär 98 procent kvinnor, i årskurs 1 till 6 är 80 

procent kvinnor och på högskolan utgör kvinnor 38 procent av lektorerna och 18 procent 

av professorerna (Wernersson, 2014). Hur denna fördelning ser ut inom olika årskurser 

bidrar till vilket värde positionen har. Med andra ord innebär begreppet position i denna 

kontext att lärare som exempelvis undervisar i de tidigare årskurserna tillskrivs en lägre 

status än de lärare som undervisar på en högre nivå. Vidare menar Wernersson (2014) att 

elevers ålder och innehållet i undervisningen avgör vem som undervisar i vilken årskurs. 

Detta synliggörs i bland annat den status som olika läraryrken anses ha. Även lön och 

lärarutbildningens utformning påverkas av positionens värde (Wernersson, 2014). 

3.6 Skolans jämställdhetsuppdrag utifrån styrdokument 

Den ovan visade statistiken av flickors/kvinnors och pojkars/mäns yrkes- och 

utbildningsval kan sägas vara genusstyrda. I läroplanen (Skolverket, 2011) står det att 

skolans sätt att bemöta flickor och pojkar bidrar till att skapa deras åsikter om vad som är 

manligt respektive kvinnligt. Även bedömningar och krav bidrar till elevers syn gällande 

detta område (Skolverket, 2011). Att arbeta mot traditionella könsmönster är därmed ett 

ansvar som de som agerar inom skolan har. Elever ska få möjlighet att utveckla sina 

intressen och sin förmåga oavsett könstillhörighet (Skolverket, 2011). 
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Lärare ska aktivt arbeta för att både flickor och pojkar ska ges lika stort utrymme samt 

inflytande i klassrummet (Skolverket, 2011). Vidare ska alla som agerar i skolan verka för 

att elevens framtida studie- och yrkesval inte ska begränsas av faktorer som exempelvis 

könstillhörighet (Skolverket, 2011). För att kunna fatta välgrundade beslut och delta i 

beslutsprocesser i samhället krävs kunskaper i matematik, ett utvecklat intresse för ämnet 

samt en tilltro till den egna matematiska förmågan (Skolverket, 2011). Vidare ska eleverna 

ges förutsättningar att bland annat utveckla förmågan att lösa rutinuppgifter och göra 

beräkningar genom att välja och applicera lämpliga metoder samt både formulera och lösa 

problem samt bedöma metoder och strategier (Skolverket, 2011). Följaktligen ska 

utbildningen inom skolväsendet bidra till och främja alla barns och elevers utveckling samt 

livslånga lust att lära (SFS 2010:800). 

 

I detta kapitel har begrepp som används i studien samt teorin som begreppen utgår från 

beskrivits. Därefter har subjektskapandets innebörd, matematik som ett maskulint kodat 

ämne och statistik över kvinnors och mäns utbildningsinriktning och yrkesval presenterats. 

De faktorer som behandlats ovan är relevanta att synliggöra ur ett matematikdidaktiskt 

perspektiv eftersom en av skolans uppgifter är att möjliggöra för elever att utvecklas 

oberoende av kön. Eftersom det går att uttyda skillnader inom matematikinriktade 

utbildningar och yrkesval är det intressant att undersöka om liknande skillnader går att 

urskilja i de lägre åldrarna. Frågeställningarna i denna litteraturstudie är därmed relevanta 

ur ett matematikdidaktiskt perspektiv då avsikten är att undersöka de faktorer i skolan som 

påverkar subjektskapandet.  
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4 Metod  

I detta kapitel redogörs för hur informationssökningen har genomförts och vilka kriterier 

för inklusion och exklusion som har avgjort materialurvalet. Därefter presenteras en tabell 

med valda forskningspublikationer som resultatet (5) baseras på, följt av en analys av 

materialet. 

4.1 Informationssökning 

Undersökningen inleddes med att söka efter forskning som gjorts inom området genus och 

matematik. Sökningen genomfördes i olika söktjänster (se nedan) samt genom 

kedjesökningar inom både databaser och utifrån referenslistor i aktuell litteratur. På grund 

av att vår förståelse för området ökade reviderades sökord och söktekniker för att få ett 

urval som skulle kunna bidra till att besvara forskningsfrågorna. Tesaurus användes till 

viss del vid sökarbetet. De söktjänster som har använts är ERIC, Google Scholar, 

KvinnSam, Libris, MathEduc samt Primo. För att avgränsa antal träffar och göra 

sökningarna mer relevanta för denna studie markerades peer reviewed.  

 

De sökord som har använts är: Gender AND math*, genus* matematik*, genus* mat*, 

girl* and boy* and math*, girl* and boy* and math* and primary school, gend* AND 

math*, primary, math* AND anx*, math* AND self effic*. 

 

Exempel på en sökning i databasen ERIC: Först gjordes en sökning på gend* AND math* 

vilket resulterade i 5438 träffar. Avgränsningen med hjälp av peer reviewed ledde till 2933 

träffar. För att ytterligare avgränsa gjordes därefter en sökning på math* AND anx* 

(anxiety etc.) vilket gav 890 träffar. Sedan valdes sökordet primary för att kunna gå tillbaka 

i sökhistoriken och lägga ihop primary AND math* AND gender* AND anx* vilket gav 

nio träffar. Detta gav två artiklar som bedömdes vara användbara i denna litteraturstudie.  

 

Ytterligare ett exempel på utförd sökning i databasen ERIC: Sökningen påbörjades med 

gend* AND math* vilket som nämnts ovan gav 5438 träffar. Denna gång kombinerades 

sökorden med primary AND self effic* (efficacy) vilket resulterade i 11 träffar varav fem 

bedömdes vara relevanta för denna litteraturstudie.  

 

Exempel på en sökning i databasen MathEduc: Denna sökning påbörjades med gend* 

AND math* vilket gav 1413 träffar. Därefter avgränsades sökningen med math* AND 

gend* AND stereotyp* vilket gav 92 träffar. Sedan adderades ordet prim* (primary) vilket 

resulterade i 13 träffar. En majoritet av dessa bedömdes vara användbara för denna studie.   

 

Exempel på vidare sökning: Vid genomgång av kapitlet skrivet av Wedege (2013) 

framgick att Sumpter (2009a) skulle kunna vara av relevans i denna studie. Under 

bearbetning av en studie genomförd av Sumpter (2009a) framkom att även Carr och Jessup 

(1997) behandlade frågor som var av intresse för denna studies frågeställningar.  
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Under sökprocessen framträdde några forskare som betydelsefulla inom fältet eftersom 

deras texter användes som primär- och sekundärkällor i andra studier: Jo Boaler, Gerd 

Brandell, Elizabeth Fennema, Else-Marie Staberg, Lovisa Sumpter, Hillevi Taguchi, 

Joachim Tiedemann, Valerie Walkerdine.  

4.1.2 Kriterier för inklusion, exklusion och kvalitet 

Ytterligare ett mål med denna litteraturstudie har varit att använda olika typer av 

vetenskapliga publikationer som exempelvis artiklar, avhandlingar och kapitel i antologier. 

Både nationell och internationell forskning har använts. Beträffande materialets ålder har 

intentionen varit att använda nya källor men om ett äldre material ansetts vara relevant för 

resultatet har detta tagits i beaktande. På grund av inkorrekt språkbruk har vissa artiklar 

bedömts ha låg kvalitet och har därför valts bort. I en studie förekom inkorrekt användning 

av grammatik, stav- och syftningsfel. Denna publikation valdes bort för att undvika risken 

att misstolka innebörden. Ytterligare ett exempel på kriterier för exklusion var en studie 

som baserades på endast två respondenter. Även om denna studie var vetenskapligt 

granskad och validiteten var hög ansåg vi att det inte gick att dra generella slutsatser av 

denna publikation. 

 

Eftersom syftet för denna studie har varit att undersöka elevers matematiska subjekt-

skapande och belysa olika aspekter i skolmiljön som påverkar konstitutionen av subjektet 

har detta varit utgångspunkten vid sökarbetet. All forskning har ställts i relation till 

frågeställningarna för att säkerställa att dessa har varit av relevans för studien. Följande 

kriterier har utgjort en grund för inklusion: vetenskapligt granskade publikationer, genus-

perspektiv och matematikinriktning. 

 

Ett kriterium för att säkerställa skriftliga källors validitet är att uppmärksamma om källan 

har blivit granskad av experter (Denscombe, 2009). Följaktligen har endast artiklar som 

varit betecknade som peer reviewed använts i denna litteraturstudies resultat. När studierna 

har ställts mot varandra i en jämförelse har det varit relevant att ta hänsyn till de 

undersökningsmetoder som använts i de olika publikationerna. Eftersom antalet 

respondenter som undersökningarna baserats på varierar mellan publikationerna, har detta 

varit en viktig faktor vid materialurvalet. För att uppnå hög reliabilitet är noggrannhet en 

förutsättning för att uppnå tillförlitlighet i resultatet (Larsen, 2009). Detta har tagits i 

beaktande i denna studie då sammanställningen av det valda materialet har gjorts i en 

översikt uppdelad i olika kategorier. 

 

I denna studie presenteras hur informationssökningarna stegvis har utförts, vilket 

möjliggör för andra att finna samma material och därmed kunna genomföra en liknande 

litteraturstudie. Att med denna studie eftersträva att uppnå hög validitet och reliabilitet är 

något som presenteras vidare i metoddiskussion (6.1).  

Då det går att uttyda skillnader i prestationer och val av utbildning hos elever på högstadiet, 

gymnasiet och på senare utbildningar avsåg vi att undersöka om liknande skillnader gick 
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att finna hos elever i F-3. Eftersom avsikten har varit att undersöka om dessa likheter och 

skillnader går att se redan i de tidigare årskurserna har det varit relevant att även presentera 

hur subjektskapandet uttrycks i senare utbildning.  

4.1.3 Urval 

I tabellen nedan presenteras de publikationer som har använts i resultatet.  

Tabell 2 

Titel Författare År Publikationstyp 

Female teachers’ math 

anxiety affects girls’ 

math achievement 

Beilock, Sian L., 

Gunderson, Elizabeth A., 

Ramirez, Gerardo & 

Levine, Susan C. 

2009 Artikel 

Reclaiming School 

Mathematics: The girls 

fight back. 

Boaler, Jo 1997  Artikel 

Gender and Mathematics: 

recent development from 

a Swedish perspective. 

Brandell, Gerd, Leder, 

Gilah och Nyström, Peter 

2007 Artikel 

Mathematics: a female, 

male or gender‐neutral 

domain? A study of 

attitudes among students 

at secondary level 

Brandell, Gerd och 

Staberg, Else-Marie 

2008 Artikel 

Gender differences in 

first grade mathematics 

strategy use: Social and 

metacognitive influences. 

Carr, Martha och Jessup, 

Donna L. 

1997 Artikel 
 

A Longitudinal Study of 

Gender Differences in 

Young Children’s 

Mathematical Thinking. 

Fennema, Elizabeth, 

Carpenter, Thomas. P., 

Jacobs, Victoria .R, 

Franke, Megan L. och 

Levi, Linda W. 

1998 Artikel 

Hållbart jämställdhets-

arbete i förskolan och 

skolan i Norden: Med 

lärande exempel  

Heikkilä, Mia 2013 Rapport 

Motivation och inlärning 

ur genusperspektiv: En 

studie av gymnasieelever 

på teoretiska 

linjer/program 

Jakobsson, Ann-Katrin  2000 Doktorsavhandling 
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“I’m not a maths’ 

person!” Reconstituting 

mathematical 

subjectivities in aesthetic 

teaching practices 

Palmer, Anna 2009 Artikel 

Att bli matematisk: 

Matematisk subjektivitet 

och genus i 

lärarutbildningen för de 

yngre åldrarna. 

Palmer, Anna 2010 Doktorsavhandling 

Teachers’ perceptions of 

students’ mathematics 

proficiency may 

exacerbate early gender 

gaps in achievement  

Robinson- Cimpian, 

Joseph P.; Lubienski, 

Sarah Theule; Ganley, 

Colleen M.; Copur – 

Gencturk, Yasemin 

2014 Artikel 

Utbildningsnivå 2014 

efter 

utbildningsinriktning 

(SUN 2000), kön och 

ålder, 25-64 år. 

Statistiska Centralbyrån 2014 Statistik 

Att lyfta matematiken - 

intresse, lärande, 

kompetens 

Statens offentliga 

utredningar 

2004:97 Offentlig utredning 

Teachers’ conceptions 

about students’ 

mathematical reasoning 

Sumpter, Lovisa 2009b Artikel 

’Boys Press All the 

Buttons and Hope It Will 

Help’: Upper Secondary 

School Teachers’ 

Gendered Conceptions 

About Students’ 

Mathematical Reasoning. 

Sumpter, Lovisa 2015 Artikel 

In på bara benet: En 

introduktion till 

feministisk 

poststrukturalism 

Taguchi Lenz, Hillevi 2009 Bok 

Parents' Gender 

Stereotypes and Teachers' 

Beliefs as Predictors of 

Children's Concept of 

Their Mathematical 

Tiedemann, Joachim 2000 Artikel 
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Ability in Elementary 

School. 

Equal but Different: 

Contradictions in the 

development of gender 

identity in the 1990s 

Volman, Monique och Ten 

Dam, Geert 

1998 Artikel 

Counting girls out: Girls 

and mathematics 

Walkerdine, Valerie 1998 Bok 

Gender perspectives in 

mathematics education: 

intentions of research in 

Denmark and Norway 

Wedege, Tine 2007 Artikel 

4.2 Materialanalys 

De publikationer som denna studie baseras på synliggör likheter och skillnader mellan 

flickors och pojkars matematiska förhållningssätt och prestationer. Ett fåtal av 

publikationerna utgår från en poststrukturalistisk feministisk teori medan flertalet har 

andra utgångspunkter. Det har således varit ett medvetet val att göra en tvärvetenskaplig 

analys då vi utgått från begrepp som är centrala inom poststrukturalismen vid analys av 

övriga publikationer. Vad gäller det analyserade materialet har publikationernas resultat 

varit i fokus men även syfte samt hur datainsamlingen och urvalet utförts har varit av 

intresse. 

 

Som ovan nämnts har kriterierna för inklusion i denna studie varit att publikationerna ska 

vara vetenskapligt granskade samt att de ska vara inriktade mot matematik och genus. 

Dessa kriterier har varit en förutsättning för publikationsurvalet och har därför varit 

utgångspunkten vid analys av materialet. I översikten över analyserad litteratur (bilaga 2) 

har publikationernas resultat sammanfattats och därefter färgmarkerats efter innehåll. Med 

det matematiska subjektskapandet som utgångspunkt har det lästa materialet analyserats, 

tolkats och kategoriserats efter de faktorer som visats vara genomgående i 

forskningsresultaten. Några faktorer som har varit utmärkande i det analyserade materialet 

är lärares påverkan, klassrumsdiskursen och elevers matematiska strategier. Dessa 

kategorier utgjorde sedan underrubrikerna i resultat (5).  
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5 Resultat 

I detta avsnitt sammanställs de faktorer och genusstyrda föreställningar som varit 

framträdande och/eller återkommande i den forskning som undersökts. Resultatet är 

uppdelat i tre delar som behandlar den påverkan som lärare, klassrumsdiskurs och 

matematiska strategier kan ha på elevers subjektskapande.   

5.1 Lärare påverkar elevers matematiska subjektskapande  

I stycket nedan presenteras de olika infallsvinklar som det analyserade materialet har 

uppvisat vad gäller lärares roll i elevers matematiska subjektskapande.  

Av SCB:s statistik (2014) går det att konstatera att 82 procent av de lärare som undervisar 

i grundskolan är kvinnor. Detta kan vara en anledning till att en återkommande 

infallsvinkel i viss forskning presenterar kvinnliga lärares förhållningssätt till matematik. 

I en studie, där respondenterna är lärare som undervisar i årskurs 1 och 2, undersöks lärares 

oro och rädsla för att utöva matematik. I denna publikation går det att urskilja vissa 

samband mellan just kvinnliga lärares förhållningssätt till matematik och elevernas 

matematiska prestationer (Beilock, Gunderson, Ramirez & Levine, 2009). Då studien och 

skolåret påbörjades uppvisades inga skillnader i resultat vad gäller flickors och pojkars 

matematiska prestationer. Vid undersökningens och skolårets slut framkom däremot att 

flickorna presterade sämre än pojkarna i matematik. Enligt Beilock et al. (2009) är en 

avgörande faktor att de kvinnliga lärarnas uppfattning om sin matematiska förmåga har 

större effekt på flickornas matematiska prestationer än på pojkarnas. Lärarna påverkar 

följaktligen flickorna negativt då de överför sin rädsla och den genusstyrda uppfattningen 

av att matematikämnet är maskulint (Beilock et al., 2009). Även Volman och Ten Dam 

(1998) anser att en bidragande faktor i upprätthållandet av föreställningen om flickors och 

pojkars olika kapacitet och därmed deras utbildningsmöjligheter utgår från skolan. 

 

I en studie som Robinson-Cimpian, Theule-Lubienski, Ganley och Copur-Gencturk (2014) 

utfört presenteras och analyseras två olika studier som behandlar lärares uppfattningar om 

elevers prestationer. Den första studien synliggör hur det i förskolan inte går att uttyda 

några skillnader mellan flickors och pojkars matematiska prestationer. Däremot går det att 

urskilja en liten skillnad inom detta område i årskurs 1 (Robinson-Cimpian et al., 2014). 

Skillnaden mellan flickors och pojkars matematiska prestationer visades därefter växa sig 

större i årskurs 3 till 5. Enligt studien kan en orsak till den begynnande skillnaden mellan 

eleverna vara att lärare omedvetet tar med gott uppförande och hårt arbete i beräkningen 

vid omdömen av flickor i förskolan (Robinson-Cimpian et al., 2014). I årskurs 3 och 5 

visar det sig att lärarna istället ger pojkarna högre omdömen i matematik och att denna 

bedömning då är genusneutral vilket innebär att flickor och pojkar bedöms efter samma 

kriterier. Däremot visar Robinson-Cimpian et al. (2014) att om aspekter som exempelvis 

uppförande och viljan att lära tas i beaktande bedöms pojkarnas matematiska förmåga vara 

högre än flickornas. I den andra studien presenteras olika infallsvinklar som alla visar att 

lärarens föreställningar bidrar till ökade skiljaktigheter mellan flickors och pojkars 
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matematiska prestationer. Detta visar att skillnader mellan genus och matematiska 

prestationer följaktligen uppenbarar sig tidigt i åldrarna. Sammanfattningsvis menar 

Robinson-Cimpian et al. (2014) att lärare bidrar till de växande skillnaderna mellan könen 

och om läraren skulle bedöma flickors och pojkars matematiska prestationer likvärdigt 

skulle skillnaderna mellan könen därmed minska.  

 

Walkerdine (1998) menar att i en stor del av den forskning som utförts vad gäller flickors 

matematiska prestationer har utgångspunkten varit att presentera hur kvinnliga lärare 

påverkar sina elever. Denna utgångspunkt har varit tänkt som en lösning till existerande 

problem inom matematikämnet och elevernas prestationer men har istället verkat som 

befästande av dessa problem genom att skylla på flickor, kvinnor, mammor och lärare 

(Walkerdine, 1998). Sådana teorier lägger skulden på ’offret’ då de syftar till att försöka 

klargöra vilken kunskap och vilka förmågor subjektet saknar eller besitter (Walkerdine, 

1998). Vidare presenterar Walkerdine (1998) uppfattningen att subjekten inte kan existera 

utan de specifika sociala sammanhang de befinner sig i då subjektskapandet formas i 

förhållande till dessa. Detta synsätt inkluderar därmed även läraren då subjektet förstår sig 

själv och andra genom diskursiva praktiker (Walkerdine, 1998). Med andra ord agerar 

läraren på ett visst sätt på grund av egna erfarenheter vilket påverkar förhållningssättet i 

matematikklassrummet. 

 

Enligt Heikkilä (2013) råder det idag ojämställdhet i skolor och förskolor. Flickor och 

pojkar värderas fortfarande utifrån existerande föreställningar om deras könstillhörighet 

vilket kan begränsa elevers utvecklings- och lärandemöjligheter (Heikkilä, 2013). 

Eftersom detta förhållningssätt existerar i skolan finns risken att pedagoger inte ser 

personen före könstillhörigheten och således diskursivt påverkar och styr elevers intressen 

utifrån de egna genusstyrda förväntningarna (Heikkilä, 2013). Genom performativa 

handlingar i ett lärandesammanhang är lärare medskapare av de diskurser och 

förhållningssätt som existerar i sammanhanget (Palmer, 2010). Ett sådant subjektskapande 

går även att koppla till matematik då det förekommer i matematiska lärandesituationer där 

subjektet uppfattar sig själv på olika sätt i förhållande till ämnet (Palmer, 2010). Lärare 

kan ses som både delaktiga och ansvariga för det egna förhållningssättet och hur 

inställningen till matematikämnet blir accepterad som förgivettagen norm eller inte 

(Palmer, 2010). Om de performativa handlingarna medvetandegörs och små förskjutningar 

av dessa sker kan nya handlingsmönster ges plats i lärandesituationer (Palmer, 2010). 

Genom att bemöta lärares performativa handlingar med ett feministiskt pedagogiskt 

förhållningssätt kan subjektskapandet följaktligen utmanas istället för att befästas. Ett 

sådant förhållningssätt leder till ett ökat ansvar för både lärare och omgivning och är ett 

ständigt pågående arbete (Palmer, 2010). Detta kan tolkas som att lärare kan ses som 

delaktiga i utvecklingen av elevers matematiska subjekt-skapande. Att det än idag finns 

genusstyrda föreställningar angående flickors och pojkars olika matematiska förmågor 

samt hur lärare för de tidigare årskurserna ska förhålla sig till matematik visar att det 

fortfarande finns mycket kvar att göra (Palmer, 2010). 
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Palmer (2009) presenterar i en studie hur alternativa matematiska undervisningsmetoder 

kan påverka lärarstudenters matematiska subjektivitet. Under 10 veckor deltog 75 

lärarstudenter i en kurs vilken ifrågasatte studenternas matematiska subjektskapande och 

utmanade deras genusstyrda föreställningar om matematik (Palmer, 2009). Studien 

baserades på dessa studenters 75 rapporter, 150 berättande texter om ett minne samt 750 

matematikrelaterade ord. I början av kursen fick studenterna i uppgift att skriva tio ord var 

som de associerade till ämnet matematik, vilket resulterade i en majoritet av negativt 

förknippade ord. Samtidigt presenterar Palmer (2009) hur de tillfrågade studenterna 

beskrev hur de i de tidigare årskurserna uppskattat matematikundervisningen och det 

mekaniska arbetet i matematikböckerna. Denna tudelade uppfattning av att uppskatta och 

ogilla matematik i skolan visade 30 procent av de tillfrågade studenterna. Som en följd av 

att både producera och bearbeta de egna texterna började studenternas syn på matematik 

att förändras (Palmer, 2009). Efter kursen beskriver Palmer (2009) att 90 procent av de 

tillfrågade lärarstudenterna uttryckte att de hade utvecklat ett mer positivt förhållningssätt 

gentemot matematik. Det är således möjligt att ifrågasätta huruvida en människa är 

matematisk eller inte (Palmer, 2009). Vidare belyser Palmer (2009) att då lärare är 

medvetna om det egna matematiska förhållningssättet kan de också uppmärksamma dessa 

mönster vid arbete i de tidigare årskurserna.  

Det finns en uppfattning bland matematiklärare att flickor arbetar hårdare än pojkar 

(Brandell & Staberg, 2008). Att lärares uppfattning om elevers förmågor är könsuppdelad 

visar även Tiedemann (2000). En undersökning visar att de tillfrågade lärarna anser att 

flickor är hårt arbetande, försiktiga och ambitiösa (Sumpter, 2015). Lärarna i studien menar 

dock att flickorna arbetar hårt för att de måste det, vilket inte betraktas som något positivt. 

Detta visar istället att pojkarna uppfattas ha en inneboende matematisk förmåga som 

flickorna saknar, vilket leder till att flickorna får arbeta hårdare (Brandell & Staberg, 2008). 

Därmed kan det tolkas som att hårt arbetande flickor inte ses som lika intelligenta som 

pojkarna. Wedege (2007) menar att när väl genus har konstruerats används naturen som 

argument för att påvisa skillnaderna. Att lärarna ser pojkarna som personer med denna 

inneboende matematiska förmåga kan tolkas som ett sätt att förstärka genusskillnader med 

naturargument.   

Vidare förs även förlegade genusstyrda föreställningar, som exempelvis att flickor och 

pojkar besitter olika förmågor för matematiskt tänkande, över från lärare till elever 

(Walkerdine, 1998; Sumpter, 2009b). Lärares undermedvetna genusstyrda föreställningar 

kan följaktligen påverka flickors och pojkars matematiska subjektskapande. 

5.2 Klassrumsdiskurser påverkar elevers matematiska 

subjektivitet 

I detta stycke presenteras forskning som gjorts som behandlar klassrumsdiskursens 

inflytande på elevers matematiska subjektivitet. Genom att ha elevers matematiska 

subjektivitet som utgångspunkt är det möjligt att förstå att subjektiviteten utvecklas i 

relation till det sammanhang människan befinner sig i samt utifrån den aktuella 
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undervisningsdiskursen (Palmer, 2010). Vidare presenterar Palmer (2010) att den 

matematiska subjektiviteten som skapas i ett specifikt klassrum är föränderlig och skiftar 

då de diskursiva förutsättningarna förändras. I föregående avsnitt (5.1) redogörs för 

lärarens roll i elevers matematiska subjektskapande. Konstitutionen av det matematiska 

subjektskapandet sker i relation till de existerande klassrumsdiskurserna, vilka lärare är 

medskapare av.  

 

Vad gäller genusföreställningar hos elever samexisterar flera diskurser (Volman & Ten 

Dam, 1998). Den dominerande uppfattningen är tron på individens frihet och därmed att 

kvinnor och män är fria. Denna uppfattning oroar Volman och Ten Dam (1998) som hävdar 

att samhället inte är jämställt och att uppfattningen kan göra att obalansen osynliggörs för 

att den inte passar in i existerande diskurser. Flickor och pojkar tror emellertid att de agerar 

efter sin fria vilja (Volman & Ten Dam, 1998). Även Brandell och Staberg (2008) påvisar 

att studenter på grund av jämställdhetsdiskursen i Sverige anser att flickor och pojkar är 

lika bra på matematik (Brandell & Staberg, 2008). Däremot anses, liksom hos studenterna 

i Volman och Ten Dams (1998) studie, att endast individuella skillnader finns och att dessa 

skillnader istället skapas av uppdelningen i genus (Brandell & Staberg, 2008).  

I en studie visade det sig att majoriteten av de 62 tillfrågade lärarna hade genusstyrda 

uppfattningar om elevers matematiska resonemang (Sumpter, 2009b). Lärarna fick ta 

ställning till åtta olika påståenden och kategorisera dessa utifrån egenskaper som de 

förknippade med flickor, pojkar eller ingetdera (Sumpter, 2009b). Det framkom att lärarna 

placerade fler påståenden inom de två sistnämnda kategorierna. Sumpter (2009b) menar 

att detta kan bero på antingen att studiens påståenden fångar det som anses vara ett 

maskulint beteende eller att det är lättare att tillskriva attribut till pojkar. Av respondenterna 

svarade 81 procent antingen flickor eller pojkar medan 19 procent ansåg att attributen inte 

förknippades med något av könen. Detta menar Sumpter (2009b) kan ha två förklaringar; 

den första förklaringen var att dessa lärare inte hade sett några skillnader mellan just sina 

elever och den andra att lärarna hade andra politiska och/eller moraliska synsätt. Dessa 

lärare valde enligt Sumpter (2009b) att inte se skillnader i studiens påståenden.  

De genusstyrda egenskaper som presenterats tidigare i denna studie (se Tabell 1) ses som 

varandras motsatser. Detta innebär att flickor måste förhålla sig till de diskursiva praktiker 

som existerar då de konstituerar sin matematiska subjektivitet (Walkerdine, 1998). 

Tabellen nedan är ett resultat av den ovannämnda undersökningen utförd av Sumpter 

(2009b). 
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Tabell 3  

 

Pojkar Neutral Flickor 

(använda) miniräknare 

många strategier 

risktagande, gissande 

skapa oreda, oförsiktiga 

snabb lösning 

visuell lösning 

utforskande 

bra elev 

standarduppställning 

gissar inom sammanhanget  

 

trygghet 

använda standardmetoder 

efterliknande resonemang 

osäkerhet  

lång reflektionstid 

söker efter det rätta svaret 

tänker 

Kommentar. Hämtad från ”Teachers’ conceptions about students’ mathematical reasoning: 

Gendered or not?” av L. Sumpter, 2009b, Research reports in Mathematics Education 2, 

s. 20. Egen översättning. 

 

Av denna tabell går att utläsa att lärare tillskriver elever olika matematiska strategier 

baserat på kön. Dessa genusstyrda attribut, med andra ord genussymboler, innefattar 

matematiska resonemang som lärarna anser vara typiska för det ena könet eller om något 

anses neutralt (Sumpter, 2009b). Genussymbolerna kan endast tillhöra ett av könen eller 

vara neutrala eftersom ingenting kan tillhöra flera kategorier (Sumpter, 2015). Det innebär 

att flickor tillskrivs genusstyrda attribut som osäkerhet, imiterande resonemang och 

användande av standardmetoder. Pojkar däremot tilldelas genussymboler som risktagande 

och användande av flera strategier, särskilt vid användning av miniräknare (Sumpter, 

2015). Vidare menar Sumpter (2009b) att pojkars intention vid användande av 

miniräknaren är att snabbt få fram ett svar. Det har därmed inget med en inneboende 

matematisk strategi att göra (Sumpter, 2009b). 

5.3 Subjektskapandet påverkar matematiska strategier 

I viss forskning går det att urskilja skillnader mellan flickors och pojkars matematiska 

strategier. Nedan presenteras exempel på detta.  

 

I en studie utförd av Brandell, Leder och Nyström (2007) undersöks synen på genus och 

matematik hos respondenter som är 15 år. De flickor som tillfrågades menade att detta kan 

bero på en kvarleva från förr då samhället var mindre jämställt (Brandell et al., 2007). Det 

framkom även att flickorna i studien var medvetna om att de själva skulle kunna ha och 

därmed reproducera dessa genusstyrda föreställningar. I studien fick respondenterna 

besvara påståenden utifrån en skala skapad för att kunna urskilja vad som kan uppfattas 

som maskulint, feminint eller neutralt. Fler än hälften av studenterna svarade att en 

majoritet av påståendena var neutrala. Brandell et al. (2007) menar att många svar visade 

på genusmönster. Flickor svarade i större utsträckning än pojkar att de inte kunde se någon 

skillnad mellan flickors och pojkars inställning till matematik. Några påståenden som både 

flickor och pojkar ansåg passa in mer på pojkarna var att de föredrar att arbeta med 

matematiska problem med hjälp av datorer och att pojkar, oftare än flickor, ansåg att 

matematik är enkelt samt att kunskaper inom ämnet kan vara användbara i framtiden 
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(Brandell et al., 2007). Deltagarna ansåg att könstillhörigheten inte påverkade behovet av 

matematik i vardagen men att det däremot var viktigare för män än kvinnor i arbetslivet. 

Resultaten visar även att respondenterna ansåg att påståenden om att bli uppmuntrad av 

matematikläraren och att oroa sig för sina prestationer stämmer in på flickor (Brandell et 

al., 2007). Samtidigt menar Brandell et al. (2007) att de tillfrågade flickorna istället 

uppfattade att lärare gav lika mycket uppmärksamhet till flickor som till pojkar. I den ovan 

nämnda studien framgick även att studenterna inte var medvetna om anledningen till varför 

de ansåg att matematik var ett maskulint kodat ämne. Respondenterna föreslog olika 

faktorer som föräldrar, lärare och kulturella kvarlevor som möjliga orsaker till denna 

uppfattning (Brandell et al. 2007). Ytterligare en studie som genomförts av Brandell och 

Staberg (2008) avsåg att undersöka gymnasieelevers uppfattning om matematikämnet som 

en feminin, maskulin eller neutral domän. Det framkom att de genusstyrda 

föreställningarna ökar med åldern, vilket visade sig genom att de äldre studenterna hade 

ett starkare genusstyrt synsätt än de yngre (Brandell & Staberg, 2008). Det framgick även 

att pojkar som studerade naturvetenskapliga program var mest övertygade om att 

matematik är ett maskulint kodat ämne (Brandell & Staberg, 2008).  

 

Elevers genusstyrda föreställningar kan påverka det matematiska subjektskapandet. Detta 

kan i sin tur leda till elevers olika val av matematiska strategier. Jakobsson (2000) bekräftar 

detta då det framkommer att elever använder sig av skilda strategier i matematik beroende 

på könstillhörighet. Även Carr och Jessup (1997) redogör för att flickor räknar mer på 

fingrarna och på miniräknaren med uppenbara strategier medan pojkarna använder sitt 

minne vid additions- och subtraktionsproblem vid enskilt arbete. Vidare påvisar Carr och 

Jessup (1997) att eleverna i studien var lika bra på att lösa grundläggande matematiska 

uppgifter men uppvisade olika strategier för problemlösning beroende på könstillhörighet. 

Studien bygger på intervjuer och gruppövningar. Det visade sig att flickorna använde sig 

mer av sitt minne när de gjorde gruppövningarna, vilket var en strategi som pojkarna 

använde sig av när de arbetade enskilt. Enligt Carr och Jessup (1997) framkommer det inte 

varför detta skedde men menar att pojkarnas strategier kom att dominera gruppuppgifterna.  

 

Enligt Fennema, Carpenter, Jacobs, Franke och Levi (1998) gick det inte att uttyda större 

skillnader gällande vilka strategier flickor och pojkar använde i årskurs 1. Tre år senare 

visade det sig däremot att flickorna fortfarande använde standarduppställningar, vilket 

innebär samma strategier som läraren hade visat under det första skolåret. Till skillnad från 

flickorna använde sig pojkarna av ett mer matematiskt och abstrakt tänkande och påhittade 

uppställningar, vilket Fennema et al. (1998) menar är en viktig utgångspunkt för att i 

framtiden kunna lösa mer avancerade matematiska problem. Liknande mönster går att 

uttyda i studien av Sumpter (2009b) då det framkommit att pojkar chansade oftare än 

flickor under matematiklektionerna. Även i en studie utförd av Brandell et al. (2007) 

bekräftas detta då resultatet visade att över hälften av respondenterna hade uppfattningen 

att det är viktigare för flickor än pojkar att förstå vad de gör inom matematik. Denna 

skillnad presenterar även Boaler (1997) och menar att flickor strävar efter att förstå 

matematik samtidigt som pojkar är mer överseende gällande förståelsen och istället 

tenderar att skynda sig igenom uppgifterna.  
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5.4 Resultatsammanfattning 

I detta kapitel har de faktorer som påverkar elevers matematiska subjektskapande som 

behandlats i analyserad forskning presenterats och jämförts. Inledningsvis redogjordes för 

hur lärare påverkar elevers matematiska prestationer och subjektskapande. Samman-

fattningsvis har det framkommit att läraren har stor inverkan vad gäller detta. Palmer 

(2010) anser att läraren både är delaktig i och ansvarig för hur det egna förhållningssättet 

påverkar de diskurser som råder i de sammanhang läraren befinner sig i samt om dessa blir 

normerande. En utgångspunkt i undersökningarna som presenterats ovan är hur kvinnliga 

lärare påverkar sina elever. Enligt Beilock et al. (2009) har kvinnliga lärares inställning till 

matematik större negativ påverkan på flickors än på pojkars prestationer då de menar att 

lärares föreställning av matematik som ett maskulint ämne överförs. Sådana teorier 

tenderar att skylla på offret, i detta fall lärare, snarare än de sammanhang subjektet befinner 

sig i, menar Walkerdine (2009). 

Det existerar även en uppfattning om hur flickors och pojkars insatser och förmågor i 

matematikämnet skiljer sig åt. Flickor uppfattas vara försiktiga och hårt arbetande 

(Sumpter, 2015) i motsats till pojkar som anses ha en inneboende matematisk förmåga 

(Brandell & Staberg, 2008). Dessa förlegade genusstyrda föreställningar anses överföras 

från lärare till elever (Walkerdine, 1998; Sumpter, 2009b). Om lärares egna 

förhållningssätt medvetandegörs kan liknande mönster i de tidigare årskurserna 

uppmärksammas vilket gör det möjligt att ifrågasätta om en människa kan anses vara 

matematisk eller inte (Palmer, 2010). Den matematiska subjektiviteten som konstitueras i 

ett klassrum kan därmed förändras i samband med att de diskursiva förutsättningarna 

ändras (Palmer, 2010).  

Att lärare ger olika mycket uppmuntran och respons till flickor och pojkar är en uppfattning 

som delas av de elever Brandell et al. (2007) har intervjuat. Enligt Sumpter (2015) 

använder flickor och pojkar olika matematiska strategier och lärare tillskriver elever olika 

genussymboler. Flickor uppfattas använda standardmetoder och uppvisa en osäkerhet i 

motsats till pojkar som anses vara risktagande och använda olika strategier i 

matematikämnet (Sumpter, 2015). En aspekt av det matematiska subjektskapandet är att 

det inte går urskilja några skillnader mellan flickors och pojkars prestationer när de börjar 

i förskola (Beilock et al., 2009; Robinson-Cimpian et al., 2014). Däremot går det att se 

olikheter mellan flickors och pojkars matematiska prestationer i årskurs 3, vilka växer sig 

större till årskurs 5 (Robinson- Cimpian et al., 2014).  Den sammantagna bilden visar att 

lärares inställning till och föreställning om matematikämnet har stor påverkan på elevers 

matematiska subjektskapande. 
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6 Diskussion 

Denna del består av metod- och resultatdiskussion. Metoddiskussionen utgår från 

metoddelen och resultatdiskussionen baseras på resultatdelen i denna studie. Studiens syfte 

och frågeställningar utgör grunden för det som diskuteras i resultatdiskussionen.  

6.1 Metoddiskussion 

Inledningsvis var utgångspunkten för detta arbete att undersöka elevers matematiska 

självbild och på så vis synliggöra eventuella likheter och skillnader mellan flickor och 

pojkar inom detta område. Under arbetets gång har frågeställningarna rekonstruerats och 

utvecklats då vi funnit uttryck och begrepp som bättre beskrivit det vi hade för avsikt att 

undersöka. Ett uttryck som kom att influera vårt arbete var subjektskapande. Att hitta 

forskning som behandlar likheter och skillnader mellan flickors och pojkars prestationer 

inom matematik var relativt enkelt eftersom det är ett uppmärksammat område. Forskning 

som utförts med utgångspunkt i poststrukturalism som behandlar elevers matematiska 

subjektskapande var dock svårare att finna, då detta inte är ett lika utforskat område.  

 

Under arbetsprocessen har vissa forskare varit återkommande, vilka har visat sig vara 

framstående inom fältet. Följaktligen utgör dessa forskningsresultat en stor del av denna 

studie. Då flera av studierna är nationella skulle en liknande studie vara möjlig att utföra 

baserad på endast nationell forskning. Ett medvetet val har varit att jämföra både 

internationell och nationell forskning för att få ett större underlag. En förutsättning för detta 

arbete har varit ett omfattande förarbete för att fördjupa kunskapen genom att ta del av en 

omfattande mängd publikationer inom detta forskningsområde. Denna aspekt i 

kombination med ett noggrant sökarbete och en omfattande litteraturlista anser vi är 

exempel på några av denna studies starka sidor.  

 

I metodavsnittet (4) synliggörs hur informationssökningen har genomförts. I denna del 

presenteras sökord och söktjänster samt detaljerade exempel på hur fyra sökningar har 

utförts. Detta anser vi ger goda förutsättningar för att kunna genomföra en liknande 

undersökning. Genom detta uppnår denna studie hög reliabilitet. De frågeställningar som 

denna studie utgår från har varit en förutsättning för både urval och analys av material. 

Under arbetets gång har materialet ställts i relation till frågeställningarna vilket enligt vår 

mening har resulterat i en studie med hög validitet då våra frågeställningar har blivit 

besvarade.  

 

Frågeställningarna har utgått från ett genusperspektiv med fokus på hur faktorer inom 

skolan kan påverka elevers matematiska subjektskapande. Detta har inneburit en 

avgränsning gällande andra faktorer som skulle kunna ha inflytande över elevers 

subjektivitet. Då flera olika faktorer som kan påverka elevers matematiska 

subjektskapande är möjliga, är en avgränsning nödvändig. De frågeställningar som valts 

är således grunden för studiens resultat. Om utgångspunkten istället hade varit att 

undersöka vilka faktorer som påverkar den matematiska subjektiviteten utanför skolan, 
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som exempelvis föräldrar och fritidsintressen, hade detta påverkat resultatet. Genom att 

utgå från begrepp som är centrala i den poststrukturalistiska feministiska teoribildningen 

har denna studie möjliggjorts. Begrepp som matematiskt subjektskapande och 

performativa handlingar har varit utgångspunkten för denna komparativa litteraturstudie.  

 

Våra tidigare erfarenheter av att både vara kvinnor och inte se oss själva som matematiska 

har utgjort grunden för detta arbete. Detta påverkade sökprocessen då vi valde artiklar som 

behandlade flickors och pojkars matematiska subjektivitet. Som tidigare nämnts har det 

enligt Heikkilä (2015) redan konstaterats att genus påverkar de lärandesituationer elever 

befinner sig i och detta har varit en förutsättning för denna studie, då vi istället har 

undersökt hur elevers subjektskapande påverkas av detta.  Eftersom vår utgångspunkt varit 

att undersöka hur den matematiska självbilden skapas har sökprocessen påverkats genom 

valet av material. Detta innebär att avsikten har varit att finna publikationer som utgår från 

att genusskillnader finns och istället fokuserar på hur dessa påverkar subjektskapandet. 

Om vår frågeställning istället hade utgått från att den biologiska könstillhörigheten avgör 

de kognitiva förmågorna hade studiens utformning och resultat förmodligen sett 

annorlunda ut.  

6.2 Resultatdiskussion 

Utgångspunkten för denna studie var att finna faktorer i skolan som påverkar elevers 

matematiska subjektskapande, vilket framkommer i den första frågeställningen (2). Denna 

frågeställning besvaras och behandlas under samtliga rubriker i resultatet (5) och 

diskuteras vidare i efterföljande kapitel (6). Nedanstående underrubriker utgår från de 

faktorer som har varit mest framträdande i de publikationer som vi har tagit del av. Den 

andra frågeställningen besvaras i resultatet (5.3) och problematiseras i diskussionen 

(6.2.3). I denna resultatdiskussion kommer lärares påverkan på elevers subjektskapande, 

klassrumsdiskursen och elevers matematiska strategier att diskuteras.  

6.2.1 Lärare påverkar elevers matematiska subjektskapande  

I denna studie redogörs för lärarens påverkan på elevers matematiska prestationer och 

subjektskapande på olika sätt. Vad gäller lärares inflytande på elevers matematiska 

subjektskapande och prestationer visar sig forskningsresultaten vara motstridiga vilket 

presenteras nedan. 

 

Att tillämpa ett arbetssätt som utgår från ett jämställdhets- och genusperspektiv innebär att 

uppmärksamma den pedagogiska verksamheten och ge alla möjlighet till inkludering i 

skolan (Heikkilä, 2013). Eftersom genus utgör en viktig roll i skolan är det relevant att i 

verksamhetens organisation och innehåll ta med jämställdhet, genus och kön i beräkningen 

(Heikkilä, 2015). Vidare menar Palmer (2010) att det även är viktigt att uppmärksamma 

hur matematikundervisningen genomförs, istället för att endast öka ämnets 

undervisningstid. För att uppmuntra fler kvinnor till att studera matematik krävs det 

sålunda mer än detta (Palmer, 2010). Det är följaktligen upp till varje lärare att själv 
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integrera jämställdhetsfrågor i undervisningen och våga uppmärksamma att förväntningar 

på och behandlingen av flickor och pojkar ser olika ut (Heikkilä, 2015). De som agerar i 

skolan ska förhålla sig till och arbeta efter läroplanen. Samtidigt blir alla människor 

påverkade av strukturer, normer och rådande diskurser som existerar i samhället, oavsett 

om det är medvetet eller inte. Detta innebär att även lärare kan påverkas och på så vis föra 

med sig dessa föreställningar och erfarenheter in i klassrummet, vilket kan influera deras 

pedagogiska handlande. Som ovan nämnt existerar genusstyrda föreställningar i skolan 

och det är därför relevant att medvetandegöra vilka föreställningar som alla som arbetar i 

skolan omedvetet bär på. En förutsättning för fortsatt arbete för de som agerar inom skolan 

är att de egna värderingarna synliggörs. Eftersom det i denna studie framkommit att lärare 

har en stor roll i elevers matematiska subjektskapande utgör synliggörandet av lärares egna 

värderingar en grund för ett förändrat förhållningssätt och bemötande av elever.  

I den forskning som undersökts i detta arbete jämförs grupperna flickor och pojkar. Genom 

att skriva om könen på detta sätt befästs bilden av två homogena grupper (Heikkilä, 2015). 

Denna form av uppdelning riskerar att etablera de existerande genusstyrda 

föreställningarna istället för att åtgärda de problem som publikationer inom 

forskningsområdet var ämnade att lösa (SOU, 2010:35). Samtidigt är det av relevans att 

belysa de likheter och skillnader som existerar då en avsaknad av denna problematisering 

bidrar till en rådande ojämställdhet inom skolväsendet (SOU, 2010:35). Följaktligen menar 

vi att detta synsätt kan bli problematiskt då det befäster och reproducerar denna bild av 

könen och inte belyser att människor är mer än det genus som tillskrivs dem. Genom att 

bland annat ställa olika krav samt ha skilda förväntningar på flickor och pojkar och på så 

vis bemöta elever på olika sätt, baserat på kön, etableras de genusstyrda förväntningarna. 

Brandell et al. (2005) poängterar att skillnaderna inom kategoriseringarna flickor och 

pojkar är större än mellan grupperna. Samtidigt anser vi att det i vissa situationer och i viss 

forskning är nödvändigt att ställa grupper mot varandra. För att synliggöra normer är det 

av betydelse att vara medveten om att det inom sådana kategoriseringar existerar skillnader 

mellan personerna. Att dela in flickor och pojkar i två homogena grupper utan att ta hänsyn 

till elevens egen förmåga är ett sätt för matematikläraren att underlätta för sig själv och det 

egna arbetet (Heikkilä, 2015). Som ovan nämnt handlar det således om att medvetandegöra 

lärares egna genusstyrda föreställningar och för att förändra dessa krävs ett ständigt 

pågående arbete. Med det sagt menar vi att ingen människa kan handla oberoende vare sig 

av de strukturer och normer som existerar i samhället eller av de egna erfarenheterna. Att 

som lärare i matematik ha en medvetenhet om dessa genusstyrda föreställningar innebär 

inte att de per automatik försvinner. Att skriva om genusstyrda föreställningar befäster 

dem, men att inte skriva om dem leder till ett osynliggörande.  

6.2.2 Klassrumsdiskurser påverkar matematisk subjektivitet  

Eftersom varje klassrum präglas av olika diskursiva praktiker måste elever ständigt 

förhålla sig till dessa vid skapandet av den egna matematiska subjektiviteten. Detta innebär 

att eleverna tillskrivs olika genussymboler beroende på kön (Sumpter, 2009b; Tabell 3). 

Dessa attribut kan fungera som en ram som flickor och pojkar omedvetet förhåller sig till. 
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Denna kategorisering av genusstyrda attribut bidrar till ett dikotomiskt synsätt där flickor 

och pojkar endast kan identifieras med en av kategorierna. Detta synsätt motsägs dock i en 

undersökning utförd av Heikkilä (2015). I denna framkommer att ingen av respondenterna 

känner någon som lever upp till denna binära föreställning. På grund av de förväntningar 

som existerar i samhället kan män och kvinnor framhålla specifika egenskaper som anses 

vara eftertraktade i en viss kontext (Heikkilä, 2015). Då matematik anses vara ett maskulint 

kodat ämne (Brandell & Staberg, 2008; Ernest, 2007; Fennema, 1979; Palmer, 2010) kan 

detta vara en orsak till att flickor och kvinnor väljer bort matematik på gymnasiet och i 

senare studier. Normer, diskursiva praktiker och strukturer har stor påverkan på alla 

människors subjektskapande, vilket även innefattar elever. Vår uppfattning är att de 

genusstyrda föreställningarna på så sätt kan påverka vilka förmågor och intressen som 

elever utvecklar. Om elever strävar efter att uppfattas som antingen flickor eller pojkar 

med hjälp av de genussymboler som tillskrivs dessa grupper kan det leda till att elever 

väljer bort vissa intressen. Detta kan därefter resultera i att både elever och samhälle går 

miste om möjlig framtida kompetens.  

6.2.3 Subjektskapandet påverkar matematiska strategier  

Att flickor i skolan ska vara skötsamma och flitiga och pojkar tillåtas vara mer 

utåtagerande, kan uppfattas som inlärda beteenden och något som lärare kan förvänta sig 

av sina elever (Heikkilä, 2015). Även om vissa av de stereotypt maskulina kännetecknen 

kan anses vara mer negativa (stökiga, högljudda, busiga) värderas de maskulina 

egenskaperna generellt sett högre i samhället (Heikkilä, 2015). Som tidigare nämnts är 

elevers subjektskapande en ständigt pågående process. Vår tolkning av vad som 

framkommit i denna studie är att lärares förväntningar och dikotomiska syn på elevers 

matematiska förmågor omedvetet kan influera elevers val av matematiska strategier.  

Det går att urskilja en motsättning i de existerande föreställningarna om hur pojkar och 

flickor ska vara (Volman & Ten Dam, 1998). Utifrån skilda perspektiv finns det olika 

uppfattningar om vad det är som behöver förändras och en föreställning är att flickor är de 

som ska ändra sig. Som nämnts i resultatet (5.3) tar flickor efter pojkars matematiska 

strategier (Carr & Jessup, 1997). Detta kan bero på att attributen som tillskrivs pojkar anses 

högre värderade i samhället, vilket leder till att det ses som något positivt när flickor agerar 

i enlighet med de attribut som tillskrivs pojkar, vilket framhålls av Gannerud (2009). Att 

flickor har blivit bättre på att ta för sig och blivit tuffare ser Gannerud (2009) som ett steg 

i rätt riktning. Detta anser vi är en strävan som inte är ömsesidig då de egenskaper som 

tillskrivs flickor inte är lika högt värderade eller eftertraktade som de som tillskrivs pojkar. 

Synsättet åskådliggör pojkar som norm i samhället. Vi tolkar detta som att när flickorna 

uppfyller de genussymboler som vanligtvis tillskrivs pojkar uppmärksammas det som 

något positivt eftersom flickorna genom detta handlande närmar sig det beteende som utgör 

normen.  

I några av de publikationer som denna studie bygger på framkommer att flickors strategier 

förblir oförändrade under lång tid då de fortsätter använda samma strategier som läraren 
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visat. I motsats till detta framställs pojkars matematiska strategier som något 

eftersträvansvärt vilket kan tolkas som att användandet av lärarens strategier inte anses 

vara positivt. Sumpter (2015) menar att det är möjligt att dra slutsatsen att flickors och 

pojkars matematiska resonemang och strategier skiljer sig åt men ställer frågan varför 

dessa skillnader uppstår.  Att flickor vill förstå (Boaler, 1997) och tillämpar de strategier 

de känner till står i kontrast till de genussymboler (Tabell 3) som tillskrivs pojkar. Dessa 

genussymboler anser vi kan vara en faktor som kan påverka vilka matematiska strategier 

elever använder.  

6.2.4 Framtida forskning  

Under arbetet med denna studie har vi funnit ett relativt stort material som behandlar 

elevprestationer inom matematikämnet medan utbudet av forskningspublikationer med 

poststrukturalism som utgångspunkt varit mindre. Därför skulle fler studier med detta 

synsätt vara av intresse.  

 

Fortsatt forskning i allmänhet: 

- Annan personal i skolan medverkar på matematiklektioner. Vad är deras upplevelse 

av sin egen matematiska subjektivitet och hur kan denna komma att påverka 

eleverna? 

- Skiljer sig forskningen om matematisk subjektivitet mellan olika länder? 

- En longitudinell studie med samma personer under 20 års tid skulle vara intressant. 

En sådan studie skulle bidra med att belysa hur utvecklingen sker under många år 

och vilken roll skolan har i elevers utveckling av matematiskt subjektskapande.   

Fortsatt forskning för denna studies författare: 

- Lärarstudenters inställning till sin matematiska subjektivitet. Det skulle vara 

intressant att göra en liknande undersökning som Palmer (2009) gjort för att se om 

det blir samma resultat.  

- Vilken uppfattning har elever i årskurs F-3 av en person som är ’bra på matte?’ Har 

de en föreställning om att det är personer av ett visst kön som är matematiska? 

- Lärare i skolan och deras relation till läroplanen (Skolverket, 2011). Eftersom 

skolan ska arbeta mot traditionella könsmönster och ge alla elever möjlighet att 

utveckla intressen och förmåga oavsett kön, skulle det vara intressant att se hur 

lärare arbetar med detta. Detta är något som ska genomsyra allt arbete i skolan men 

ur ett matematikdidaktiskt perspektiv är det relevant då det är ett ämne med tydlig 

ojämn fördelning i senare studie- och yrkesval. 

- Hur är läromedel inom matematikämnet utformade? Kan dessa ha en påverkan på 

elevers matematiska subjektskapande ur ett genusperspektiv? 

- Elevers matematiska strategier i F-3. Skiljer det sig mellan flickor och pojkar vad 

gäller områden som huvudräkningsstrategier, problemlösning och algebra?  
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7 Avslutande reflektioner 

I bakgrunden (3) presenterades att inga skillnader gällande matematiska prestationer eller 

den matematiska subjektiviteten var möjliga att urskilja då barn började i förskolan. 

Samtidigt går det att urskilja ett mönster gällande fördelningen av kvinnor och män inom 

läraryrket samt på högskoleutbildningar med inriktning mot matematik/teknik respektive 

pedagogiska utbildningar (SCB, 2014). Detta går att tolka som att något sker med elevers 

matematiska subjektskapande i grundskolan. En aspekt som framkommit under denna 

studie är att subjektivitet är något föränderligt och därmed något som skapas och skapar 

sig själv i relation till omgivningen och de strukturer som existerar. Genom att inte se denna 

förmåga som något statiskt är det därmed genomförbart att förändra uppfattningen om den 

egna matematiska subjektiviteten. Som Palmer (2009) beskriver i sin undersökning (se 5.1) 

är det möjligt att rekonstruera sin matematiska subjektivitet. Även titeln för denna studie 

hänvisar till att det är möjligt att ändra tankesättet från att matematisk är något som vissa 

människor är, till att det är något föränderligt och således något som går att bli. Enligt 

Taguchi (2004) är kunskapsresultat hos elever nämligen en fråga om genusstyrda 

föreställningar och inte om inneboende förmåga.  

Eftersom vår lärarutbildning inriktar sig mot elever som går i F-3, är existerande 

genusstyrda föreställningar samt elevers subjektskapande relevant att ha kunskap om, då 

det redan i årskurs 1 är möjligt att urskilja skillnader i elevers matematiska prestationer. 

Genom en analys av de forskningspublikationer som har använts i denna studie går det att 

urskilja att forskarna har olika tankesätt gällande om det är flickor eller pojkar som 

presterar sämre i skolan. Som framtida lärare är det av stor betydelse att vara medveten om 

de egna genusstyrda föreställningarna för att ha möjlighet att förändra dessa. Det är 

samtidigt viktigt att våga belysa de skillnader och likheter som existerar mellan könen utan 

att befästa två homogena grupper av flickor och pojkar utan istället se varje elev. Denna 

studie bidrar till att ge en inblick i och en förståelse för hur matematisk subjektivitet kan 

konstitueras.  

 

Sammanfattningsvis går de olika faktorerna som presenterats i resultatet inte att ses som 

oberoende av varandra. Vår tolkning är att lärares egna erfarenheter av existerande 

samhällsdiskurser påverkar hur klassrumsdiskurser utformas. De genusstyrda 

föreställningar som lärare omedvetet har finns inom denna diskurs och påverkar således 

elevers subjektskapande. Användandet av matematiska strategier blir därmed en följd av 

det matematiska subjektskapandet vilket i sin tur visas i prestationerna inom ämnet. 

Följaktligen går det att urskilja ett samband mellan de olika faktorer som påverkar elevers 

matematiska subjektskapande. Utifrån detta synsätt är det möjligt att betrakta elevers 

matematiska subjektskapande som något föränderligt, vilket visar att lärares inställning 

och förhållningssätt är av stor betydelse. Av denna anledning är det relevant att 

medvetandegöra ovannämnda faktorer för vår framtida yrkesroll för att alla elever ska ges 

möjlighet att utvecklas oavsett könstillhörighet. 
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Bilaga 1 - Begreppslista 

Subjekt och subjektskapande: Subjektivitetsbegreppet används i poststrukturella 

vetenskapliga kontexter och innebär att något är föränderligt och rörligt (Palmer, 2010). I 

den poststrukturalistiska feministiska teorin används således beteckningen subjekt istället 

för identitet då detta påvisar att människan alltid skapas och skapar sig själv i förhållande 

till andra och omvärlden (Palmer, 2010). Med andra ord finns enligt detta synsätt ingen 

’kärna’ inom subjektet, utan vi skapas och skapar oss ständigt i relation till strukturer i 

samhället.   

 

Lärandesubjekt: Människor skapar sin egen subjektivitet samtidigt som vi tilldelas en 

subjektivitet baserad på förgivettagna strukturer och normer. Detta innebär att vi lär oss 

att, på grund av normer, tänka och handla på ett förutbestämt sätt samt att vara och att göra 

oss till exempelvis kvinnliga respektive manliga subjekt. Ett lärandesubjekt kan således 

likställas med att vara och att bli människa (Taguchi, 2004).   

 

Matematisk subjektivitet: Detta begrepp innebär hur subjektet (se subjekt och subjekt-

skapande) förstår sig själv samt blir förstådd av andra som matematisk eller ej (Palmer, 

2010). Matematisk subjektivitet konstitueras genom upprepande handlingar i diverse 

miljöer, exempelvis skolan, och dessa uppfattas till slut som naturliga (Palmer, 2010).  

 

Diskurs: Inom den poststrukturalistiska feministiska teoribildningen innefattar begreppet 

innebörden och betydelsen i det som sägs (Taguchi, 2004). De diskurser som existerar är 

föränderliga och genom att upprepa samt bibehålla diskursernas innebörd utvecklas de till 

att dominera och följaktligen styra både vårt tänkande och handlande. Subjektiviteten 

produceras i dessa diskurser (Taguchi, 2004).  

 

Genus och kön: Begreppen skiljer sig åt då kön innebär en persons biologiska kön medan 

genus som begrepp har skapats då detta betecknar det sociala könet. Dock används kön av 

vissa forskare även vid teoretiska resonemang kring genus, till exempel könsmaktsordning 

(Gemzöe, 2008). Skillnaden mellan begreppen finns för att visa att kön innebär biologi; 

kvinna/man, medan genus står för kulturella attribut från samhället; feminin/maskulin 

(Wedege, 2011). Inom de normer som råder är det de upprepade handlingarna som skapar 

det människan tror är den naturliga formen av att vara (Butler, 1990).  

 

Genusidentitet: På grund av att en person identifierar sig som kvinna/man agerar den som 

den gör. Genusidentiteten är något som en person har (Wedege, 2007). 

 

Performativitet: De performativa handlingarna är ett begrepp som myntades av Butler 

(1990). En performativ handling är något som upprepas och påverkar subjektet om och om 

igen. Detta begrepp innebär att genom repetitiva handlingar skapas subjektiviteten i olika 

sammanhang (Taguchi, 2004). De existerande diskurserna som finns i samhället påverkar 

människans sätt att agera då dessa påvisar vad som anses vara rätt och fel (Palmer, 2010). 

Detta innebär att vi påverkas av diskurserna och inte kan agera som vi vill utan uppträder 



 

 

 

i samråd med dessa. Ett exempel på en performativ handling kan vara att en person väljer 

dam- eller herrtoalett baserat på symbolen/ordet på dörren utan att reflektera över valet. 

Märkningen av toalettdörrarna är inte biologiskt bestämd utan istället kulturellt bestämd 

(Lykke, 2009). 

 

Maskulint och feminint kodat: Resonemanget om kön/genus leder till att genus inte 

behöver följa ett visst kön. Genuskonstruktionen kan ses som helt oberoende av könet 

vilket betyder att kvinna/feminin kan beteckna en manlig kropp och man/maskulin kan 

beteckna en kvinnlig kropp (Butler, 1990).  

 

Dikotomi: Begreppet innebär motsatspar (Dikotomi, 2015). Detta är en grund i det 

västerländska tänkandet och innebär att motsättningar är det som skapar kvinnligt/manligt. 

Gott-ont, ljus/mörker, ordning/kaos är exempel på sådana dikotomier (Gemzöe, 2014).  

Begreppet innebär med andra ord en uppdelning av en helhet där ingenting samtidigt kan 

tillhöra båda delarna, utan endast den ena delen. 

 

Feminist: En person som tycker att kvinnor är underordnade män och att detta bör 

förändras (Gemzöe, 2014). En feministisk syn menar att kvinnor generellt har mindre makt 

än män vad gäller bland annat politik och ekonomi (Gemzöe, 2014).  

 

Norm: Det finns olika typer av normer och i denna studie är den sociala normen som menas 

då begreppet används. Detta innebär regel, måttstock (Norm, 2015). 
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Resultat 

Beilock, Sian, L., 

Gunderson, Elizabeth, 

A., Ramirez, Gerardo & 

Levine, Susan, C. 

 

Female teachers’ math 

anxiety affects girls’ 

math achievement 

 

 

Department of 

Psychology and 

Committee on 

Education, University 

of Chicago 

2009 

USA 

MathEduc 

Forskarna undersöker 

sambandet mellan kvinnliga 

lärare och elevers matematiska 

prestationer. Om lärarens kön 

och inställning till matematik 

påverkar flickor och pojkar. 

Av de brittiska lärarna som 

undervisar i grundskolan är 90 

procent kvinnor. Hur påverkas 

deras inställning till matematik 

elevernas (flickornas) syn på 

vem som kan bara bra på 

matematik? 

Tre hypoteser ställdes:  

1. Ju mer ångest kvinnliga lärare har 

gentemot matematik desto sämre presterar 

de.  

2. Detta gäller endast flickor. 

3. Sambandet mellan kvinnliga lärares 

förhållningssätt och elevers (flickors) 

prestationer och om flickorna tog till sig 

genusstyrda föreställningar. 

 

17 lärare i årskurs 1-2, 52 pojkar och 65 

flickor. 

 

Under de tre första månaderna av skolåret 

samt när det var två månader kvar av året 

utvärderades och observerades elevernas 

prestationer. 

I början av året fanns inga märkbara skillnader mellan 

flickor och pojkars prestationer. Däremot kunde sådana 

skillnader uttydas mot slutet av första året. Det visade sig 

att ju mer orolig läraren var inför matematik, desto större 

risk var det att flickorna i klassen påverkades och tog till 

sig de befästa genusstyrda rollerna som innebär att 

flickor anses vara bra på att läsa och pojkar anses istället 

vara bra på matematik. Flickor som tog till sig dessa 

uppfattningar presterade sämre i matematik är pojkar. 

Denna undersökning resulterar således i att kvinnliga 

lärares inställning till matematik har konsekvenser för 

flickorna i de tidigare årskurserna i grundskolan.  

 

 

 

 



 

 

 

Boaler, Jo 

Reclaiming School: 

The girls’ fight back  

Gender and 

Education,9(3), 285-

305.  

1997  

England 

Primo 

Presenterar det feministiska 

perspektivet inom matematik 

och att vissa teorier skyller på 

kvinnor och flickor för att de 

presterar sämre inom 

matematikämnet istället för att 

skylla på organisationen. 

 

 

Undersökningar genom observationer på 

två högstadieskolor under tre år. Både 

kvantitativ och kvalitativa undersökningar 

användes. Underpresterande flickor.  

Intervjuerna visade att flickorna förklarade att deras 

prestationer berodde på matematikundervisningen och att 

de inte förstår vad de ska göra. 

Boaler presenterar en alternativ undervisningsmetod i 

matematik som är utformad för att passa flickors behov.  

Brandell, Gerd, Leder, 

Gilah och  Nyström, 

Peter 

Gender and 

Mathematics: Recent 

development from a 

Swedish perspective.  

ZDM, 39(3), 235–250. 

 

2007 

 

Sverige 

Primo 

Att undersöka vilken syn elever 

på högstadiet har om matematik 

är ett kodat ämne eller ej. 

Ett verktyg, Who and mathematics,  har 

använts för att få reda på genusstyrda 

föreställningar hos elever. Verktyget utgår 

från Fennema-Shermans attitydskala 

”Mathetamatic as a male domain” men i 

denna nya version finns även matematik 

som feminint kodat eller neutralt ämne 

med.  

 

GeMa-studien utfördes 2001-2004. 

Respondenterna gick i årskurs 9.  

 

En kvantitativ och kvalitativ studie. Alla 

747 respondenter fick fylla i formulär och 

24 av dessa valdes därefter ut till intervju.  

 

Eleverna skulle kategorisera 30 påståenden 

på en femgradig skala där feminint var 

Matematik uppfattas som ett ämne som tillhör ett visst 

kön. Av stora minoriteter av eleverna på högstadiet 

beskrivs matematik som ett manligt kodat ämne. Dock 

skiljer sig resultatet tydligt åt mellan flickors och pojkars 

svar.  

 



 

 

 

placerat på ena sidan, maskulint på andra 

sidan och neutralt i mitten.  

Brandell, Gerd och 

Staberg, Else-Marie 

Mathematics: a female, 

male or gender‐neutral 

domain? A study of 

attitudes among 

students at secondary 

level 

Gender & Education,  

20(5), 495-509 

2008 

Sverige 

Primo 

 

Att undersöka om svenska elever 

i årskurs 9 på högstadiet och 

årskurs 2 på gymnasiet anser att 

matematik är en feminin, 

maskulin eller neutral domän. 

 

 

 

 

 

 

 

En kvalitativ och kvantitativ studie med 

hjälp av verktyget Who and mathematics.  

Elever i årskurs 9 och elever i årskurs 2 på 

gymnasiet med inriktning samhälls-

vetenskap respektive naturvetenskap. 

1300 elever fick fylla i ett frågeformulär 

och 48 av dessa elever blev intervjuade vid 

ett senare tillfälle.  

 

Matematik uppfattas till en viss gräns som en manlig 

domän av elever i årskurs 9 och av eleverna på gymnasiet. 

Av de sistnämnda var detta ännu tydligare, särskilt hos 

eleverna på naturvetenskapligt program. Äldre elever har 

en mer genusstyrd inställning till ämnet än yngre elever. 

Positiva aspekter med ämnet kopplas till pojkar medan 

mer negativa aspekter tillskrivs flickor.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carr, Martha och 

Jessup, Donna L. 

Gender differences in 

first grade mathematics 

strategy use: Social and 

metacognitive 

influences.  

Journal of Educational 

Psychology, 98(2), 

318–328.  

 

Att undersöka vilka matematiska 

strategier som elever i årskurs 1 

använder. 

 

58 elever i årskurs 1 från sex olika klasser i 

samma skola fick lösa additions- och 

subtraktionsuppgifter individuellt och i 

grupp vid tre tillfällen under läsåret 

(oktober, januari och maj). Elevernas 

strategier samt bland annat deras 

metakognitiva kunskap var bedömda. 

 

 

 

 

Genusskillnader vad gäller matematiska strategier 

upptäcktes. Flickorna räknade mer på fingrarna eller på 

miniräknare med uppenbara strategier medan pojkarna 

använde sig av sitt minne för att lösa additions- och 

subtraktionsuppgifter. Flickor och pojkar var lika bra på 

att lösa matematiska problem men det var skillnader i 

vilka strategier de använde för problemlösning. 

 



 

 

 

1997 

 

USA 

Primo 

 

Fennema, Elizabeth, 

Carpenter, Thomas P. 

Jacobs, Victoria R., 

Franke, Megan L. och 

Levi, Linda W. A  

Longitudinal Study of 

Gender Differences in 

Young Children's 

Mathematical Thinking  

Educational 

Researcher, 27(5), 6-

11. 

 

1998 

 

USA 

ERIC 

Att undersöka hur genus 

påverkar matematiska strategier 

hos elever på lågstadiet.  

Kvalitativ studie. 

38 flickor och 44 pojkar i årskurs 1-3. 

Individuella intervjuer. 

Resultatet visar att inga genusskillnader påvisades vad 

gäller additions- och subtraktionsproblem under de tre 

första åren av studien. I slutet av årskurs 3 visade det sig 

att flickorna använde mer standardaluträkningar än 

pojkarna. 

Heikkilä, Mia 

Hållbart 

jämställdhetsarbete i 

förskolan och skolan i 

Norden: Med lärande 

exempel  

2013 

Denna studie presenterar hur 

skolpersonal arbetar med 

jämställdhetsfrågor i samtliga 

nordiska länder. Syftet är 

dessutom att inspirera till 

framtida jämställdhetsarbetet. 

Studien utgår från 

genusteoretisk/feministisk, pedagogisk 

samt organisationsteoretisk forskning, 

utifrån vilka en förklaringsmodell har 

presenterats.  

Urvalet består av 11 skolbesök och 59 

intervjuer i de nordiska länderna under en 

period under 2013. 

Arbetet i de nordiska länderna skiljer sig åt. Det arbete 

som existerar lokalt beror på vad som står i lokala och 

nationella styrdokument. Om detta inte finns går det 

uttyda att skolorna därmed inte har ett pågående 

jämställdhetsarbete. 



 

 

 

Danmark 

Jakobsson, Ann-Katrin 

Motivation och 

inlärning ur 

genusperspektiv: En 

studie av 

gymnasieelever på 

teoretiska 

linjer/program 

Doktorsavhandling 

2000 

Sverige 

 

Att undersöka vilken betydelse 

könstillhörigheten har för 

elevers skolprestationer. 

Två olika studier i samma avhandling. 

 

En klass med 24 elever i tredje året på 

samhällsvetenskapligt program på 

gymnasiet.  

 

Intervjuer med öppna frågor. 

 

 

 

Flickorna anstränger sig inför prov och lägger vikt vid 

skrivandet medan pojkarna tar avstånd från just 

skrivandet. Flickornas strategier är generellt mer 

genomtänkta.  

Palmer, Anna 

’I’m not a ”maths- 

person”!’- 

Reconstituting math-

ematical subjectivities 

in aesthetic teaching 

practices 

Gender and Education, 

Vol. 21 (4), 387- 404.  

2009  

Sverige 

Primo 

Syftet med denna studie var att 

under tio veckor undervisa 

högskolestudenter med 

inriktning grundlärare för de 

tidigare årskurserna med hjälp av 

alternativ matematik-

undervisning. Avsikten med 

studien var således att undersöka 

hur studenterna förstod sin egen 

matematiska subjektivitet och 

hur denna utvecklades och 

förändrades över de tio 

veckorna. 

Undersökningen utfördes på 75 kvinnliga 

högskolestudenter med inriktning lärare för 

de tidigare årskurserna. Datainsamlingen 

består av deltagarnas minnesberättelser 

beträffande matematik och rapporter där 

studenterna får uttrycka sin egen 

matematiska utveckling under 

undersökningsperioden.   

Denna studie resulterade i att studenterna utvecklade ett 

mer positivt förhållningssätt gentemot ämnet matematik. 

Studenternas matematiska subjektivitet och 

förmågan att utöva matematik förändrades även 

under denna tid och de såg sig själva i relation till 

matematik ur ett nytt perspektiv. Den matematiska 

subjektiviteten är således föränderlig. 



 

 

 

Palmer, Anna  

Att bli matematisk: 

Matematisk 

subjektivitet och genus I 

lärarutbildningen 

Doktorsavhandling, 

Stockholms universitet, 

Pedagogiska 

institutionen  

2010 

Sverige 

Undersöka hur genus och 

matematisk subjektivitet skapas 

och bibehålls med inriktning mot 

lärarutbildningen.  

Under en kurs som sträcker sig över 10 

veckor samlades data in som exempelvis 

minnesberättelser skrivna av studenterna, 

dokumentation, rapporter.  

Avhandlingens resultat beskriver en förändring i 

studenternas uppfattningar om den egna matematiska 

subjektiviteten och få syn på hur denna skapas i relation 

till omgivningen. 

Robinson-Cimpian, 

Joseph. P., Theule-

Lubienski, Sarah, 

Ganley, Colleen. M. & 

Copur-Gencturk, 

Yasemin. 

 

Teachers’ Perceptions 

of Students’ 

Mathematics 

Proficiency May 

Exacerbate Early 

Gender Gaps in 

Achievement 

 

Developmental 

Psychology American 

Denna artikel belyser två olika 

frågeställningar:  

I studie 1 ställdes frågan om 

elevers könstillhörighet påverkar 

lärarens bedömning av elevens 

matematiska förmåga. I studie 2 

utformades frågeställningen 

istället efter hur lärarens 

betygsättning påverkar 

relationen mellan kön och 

matematiska prestationer.  

Användning av ECLS-K för att mäta 

lärares olika bedömningar av flickor och 

pojkar baserat på olika variabler. Studien 

tar hänsyn till hur eleverna löser en 

matematisk uppgift, hur lärare bedömer 

den matematiska förmågan, ålder, genus, 

viljan att lära. Det slutgiltiga antalet elever 

som deltagit från förskolan var 9223 

stycken och 1575 lärare. Årskurs 1 deltog 

6658 elever och 1439 lärare. I årskurs 3 

deltog 3919 elever och 923 lärare och i 

årskurs 5 deltog 1099 elever och 329 lärare. 

Denna artikel visar på två olika studier som utförts.  

Studie 1: Flickor uppfattas bara vara på samma 

matematiska prestationsnivå som pojkar då deras 

arbetsinsats, uppförande och inställning till lärande tas 

med i beräkning. Forskarna hittar bevis på att när dessa 

faktorer tas med i beräkningen när de bedömer får 

pojkarna högre betyg än flickorna. Detta är unikt för just 

flickor och matematikämnet och detta bidrar till att 

skillnaden mellan flickor och pojkars prestationer växer. 

Studie 2: Undersöker hur en konstant underskattning av 

flickors prestationer visar på den växande klyftan mellan 

pojkar och flickor i grundskolans tidigare årskurser.  

Även om lärarna strävar efter att behandla alla elever 

oavsett kön, lika, visar det sig att deras inställning ändå 

påverkar elevernas prestationer. 

Forskningen visar på två faktorer som kan utgöra 

anledningarna till varför dessa matematiska stereotyper 



 

 

 

Psychological 

Association 50(4) 

2014 

USA 

ERIC 

upprätthålls: lärarnas egna matetmatiska erfarenheter och 

lärarnas erfarenheter med eleverna i klassrummet. 

Trots att flickornas och pojkarnas prestationer och 

arbetsinsats är lika får pojkarna högre omdömen. 

 

Sumpter, Lovisa  

 

Teachers’ conceptions 

about students’ 

mathematical 

reasoning: Gendered or 

not? 

Research reports in 

Mathematics Education 

2,  

 

2009 

 

Sverige 

 

Primo 

Att undersöka vilka 

uppfattningar som 

gymnasielärare har vad gäller 

möjliga genusskillnader i elevers 

matematiska resonemang.  

En kvalitativ och kvantitativ studie. 

Frågeformulär som lärare på sex skolor i 

olika delar av Sverige fick besvara.  Sex 

lärare som fyllt i formuläret intervjuades 

därefter.  

Undersökningen utfördes genom 

frågeformulär med 62 lärare och intervju 

med några av dessa. Formuläret bestod av 

åtta fiktiva och verkliga fall. Dessa fall 

skulle sedan placeras in på en skala som 

tagit sin utgångspunkt i Fennema-

Shermans attitydskala. 

 

Resultatet visar att gymnasielärare tillskriver vissa 

genussymboler på flickor och andra på pojkar. 

Användande av standardmetoder, härmande resonemang 

och osäkerhet tillskrevs flickorna medan risktagning, 

gissande och användande av miniräknaren var 

genussymboler som av lärarna betecknades höra till 

pojkarna.  

 

Sumpter, Lovisa 

 

‘Boys Press All the 

Buttons and Hope It 

Will Help’: Upper 

Secondary School 

Teachers’ Gendered 

Conceptions About 

Att undersöka gymnasielärares 

uppfattningar om eventuella 

genusskillnader i elevers 

matematiska resonemang. 

En kvalitativ och kvantitativ studie. 

Frågeformulär som sex skolor i olika delar 

av Sverige fick.   

Undersökningen utfördes genom fråge-

formulär med 62 lärare och intervju med 

sex av dessa.  

 

Gymnasielärare tillskriver vissa genussymboler på flickor 

och andra på pojkar. Osäkerhet, användande av 

standardmetoder och härmande resonemang tillskrevs 

flickorna medan risktagning, gissande samt flerfaldiga 

strategier, särskilt på miniräknaren, var genussymboler 

som lärarna ansåg att pojkarna hade. 

 



 

 

 

Students’ Mathematical 

Reasoning 

International Journal 

of Science and 

Mathematics 

Education, 1-18 

 

2015 

 

Sverige 

 

Primo 

 

Taguchi Lenz, Hillevi 

 

In på bara benet: En 

introduktion till 

feministisk 

poststrukturalism. 

 

2009 

 

Sverige 

Boken är en introduktion till 

feministisk poststrukturalism 

med lärandesubjektet som 

utgångspunkt.  

 
Subjektet skapas och skapar sig själv genom specifika 

sammanhang som subjektet befinner sig i, det är alltså 

föränderligt. Boken ifrågasätter den syn som dominerar 

inom vetenskapen, och synen på hur olika människor 

agerar utifrån sin könstillhörighet.  

Joachim Tiedemann 

Parents' Gender 

Stereotypes and 

Teachers' Beliefs as 

Predictors of Children's 

Concept of Their 

Mathematical Ability in 

Elementary School 

Att undersöka om föräldrars 

genusstyrda föreställningar 

påverkar synen på det egna 

barnets matematiska förmåga. 

En kvantitativ studie.  

Respondenterna utgjordes av 589 elever i 

årskurs 3 och 4 i 28 grundskolor, deras 

föräldrar och lärare.  

Frågeformuläret till eleverna gällde deras 

uppfattningar och attityder om matematik. 

Den femgradiga skalan Likert användes 

som verktyg i denna. Föräldrarnas formulär 

Föräldrarna hade konsekvent genusstyrda föreställningar 

som interagerade med barnets kön vad gället barnets 

matematiska förmåga. Barnets matematiska 

självuppfattning påverkade dock även föräldrarna. 

 



 

 

 

Journal of Educational 

Psychology, 92(1), 144-

151 

 

2000 

 

Tyskland 

 

Primo 

berörde samma frågor men ur deras 

perspektiv. I lärarnas formulär användes 

betyg som ett mätinstrument. 

 

Volman, Monique och 

Ten Dam, Geert 

Equal but Different: 

contradictions in the 

development of gender 

identity in the 1990s 

British Journal of 

Sociology of Education, 

19(4), 529-545 

1998 

Holland 

Primo  

Att undersöka vilka diskurser 

inom genus som unga måste 

förhålla sig till. 

Två studier i samma artikel; en om 

kvinnohistoria och en om information och 

datorlitteracitet.  

 

 

Forskarna menar att en förståelse för motstridigheterna 

mellan rådande diskurser är en förutsättning för mer 

effektiva feministiska strategier i undervisningen. För 

unga personer består motsättningen i dessa diskurser av 

att genus är en relevant grundläggande samhällsstruktur 

samtidigt som det råder en uppfattning att jämställdhet är 

eftersträvansvärt i dagens samhälle. 

Walkerdine, Valerie  

 

Counting girls out: 

Girls and mathematics.  

 

1998 

 

England 

Ifrågasätter kvinnans/flickans 

roll som irrationell i förhållande 

till matematikämnet och 

presenterar olika sätt att se på 

flickors och pojkars prestationer. 

Ifrågasätter genusstyrda 

föreställningar som existerar 

gällande matematik. 

Boken baseras på undersökningar utförda 

av Walkerdine och hennes kollegor. De har 

samlat information utifrån deras egna 

elever i årskurs 1 och 2.  

Det existerar ett synsätt angående flickors position i 

förhållande till matematik som överförs i sociala och 

kulturella sammanhang, vilket således påvisar att de 

egenskaper som förknippas med kvinnan inte passar ihop 

med matematikämnet. Detta problematiseras. 



 

 

 

Wedege, Tina  

Gender perspectives in 

mathematics education: 

Intentions of research in 

Denmark and Norway 

ZDM Mathematics 

Education 39(3), 251–

260. 

2007 

Primo 

Att belysa och undersöka 

genusperspektivet inom 

matematiska utbildningar. 

En sammanställning av studier om 

matematik och genus. 

 

Genus är ett handlande och går att se med hjälp av ett 

ramverk bestående av fyra perspektiv på hur genus 

skapas; strukturellt, symboliskt, personligt och med 

interaktion. 

 

 

 


