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Förord 
 
I vår utbildning till grundskollärare år 4-9 med inriktning Ma/no vid Luleå tekniska 
universitet ingår ett examensarbete som omfattar 10 poäng. Vi vill tacka vår vetenskapliga 
handledare Eva Juhlin, samt handledare och elever vid vår praktikskola. Vi vill även rikta ett 
särskilt tack till Peter Sundberg för att han har så fin dator och kan så mycket om datorer. 
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Pia Nyström   Malin Ryytty 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Abstrakt 
 
Syftet med vårt examensarbete var att undersöka om flickors intresse för matematik kan öka 
genom variation av arbetssätt och arbetsformer. Undersökningen genomfördes under fyra 
veckor i en klass med 25 elever varav 14 elever var flickor. Eleverna fick under vissa 
lektioner arbeta diskussionsinriktat i grupp med uppgifter ur annan matematiklitteratur än den 
de vanligtvis arbetade med. Under de övriga lektionspassen arbetade eleverna enbart i 
matematikboken. Vi använde oss av enkät, dagboksskrivning och intervjuer för att få ett så 
brett resultatunderlag som möjligt. Resultatet visade inte någon märkbar intresseförändring 
hos flickorna. Vår slutsats är att undersökningen bör pågå under en längre tid för att någon 
intresseförändring ska kunna utläsas. 
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Inledning 
 
Näst efter svenskan räknas matematik som ett av skolans viktigaste ämnen. Matematikämnet 
har den näst högsta garanterande undervisningstiden med 900 timmar. I och med att 
matematik utgör grunden för vidare studier inom det naturvetenskapliga och tekniska 
ämnesområdet har ämnet under senare år tillmätts en ökad betydelse (Reuterberg 1996).  
 
Vi vill i vårt kommande yrkesliv få flickor mer intresserade av matematikämnet för att få 
samhället att bli mer jämställt. Vi vill även ge dem ett större självförtroende samt utökade 
utbildningsmöjligheter. De artiklar vi läst tyder på att när flickor väljer bort matematiken så 
har de inte lika stor konkurrensmöjlighet på arbetsmarknaden. 
 

"Det blir alltmer vanligt att matematikkunskapen får tjäna som urvalskriterium på 
arbetsmarknaden. Skall jämställdhet mellan könen kunna bli en realitet i vårt samhälle, 
måste flickorna uppmuntras dels att utveckla förtroende för sin matematiska förmåga, dels 
att fortsätta ta till vara på möjligheterna att lära sig matematik i undervisningen" (Grevholm 
Nämnaren 1994:3 s.19). 

 
Vi är medvetna om att pojkar generellt sett tar större plats i skolan (se bakgrund s.4). Detta 
medför att vi som blivande pedagoger behöver fundera på hur vi ska kunna behandla klassen 
mer jämlikt. Vi anser det särskilt viktigt i matematikundervisningen eftersom det kan vara 
avgörande för vilken väg eleverna väljer efter grundskolan.  
 

"Det är ett samhällsintresse att kvinnor och män är verksamma inom alla viktiga områden - 
både i hemmet, på arbetsmarknaden och i samhällslivet i övrigt. Båda könen behöver därför 
samma kunskaper och så långt möjligt likartade erfarenheter. Detta kan man åstadkomma 
bl.a. genom att undervisa flickor och pojkar tillsammans" (Wernersson 1995). 

 
 
 
Bakgrund  
 
Flickor klarar sig bra i skolan och har i princip tillgång till alla gymnasieprogram och det 
visar sig att på så gott som samtliga program ligger flickornas medelbetyg högre än pojkarnas 
(Einarsson & Hultman 1994).  
 
Gulbrandsen (1994) säger att generellt sett väljer flickor bort matematik och pojkarna väljer 
bort språk. Hon menar vidare att trots att pojkarna inte anses vara lagda åt det språkliga hållet 
dominerar de som journalister i tidningar, radio och TV och även som författare. Flickor kan 
få högsta betyg i matte och vara mycket duktiga läsare men ändå inser de inte och tror inte på 
att de är duktiga i det. Tilltro till den egna förmågan är en viktig aspekt.  
 

”Om de inte har tilltro till sin egen förmåga att lära sig matematik, så visar erfarenheten att 
de känner sig mindre värda, de flyr ämnet och undviker att använda matematik eller att välja 
utbildningsvägar som förutsätter matematik. Inte minst gäller detta flickor” (Skolverket 
1997 s.13-14). 

 
Staberg (1997) skriver i sin bok om regeringens proposition 1987/88 angående  
jämställdhetspolitiken, i vilken det står att det är särskilt angeläget att grundskolans 
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undervisning i de naturorienterade ämnena ska läggas upp så att innehållet blir mer attraktivt 
för kvinnor. 
 
Även valen av gymnasieutbildning tas upp i propositionen, och då betonas särskilt att flickor 
ska göra okonventionella val. Att fler flickor väljer tekniska yrken blir mer eller mindre 
synonymt med jämställdhet, även om andra skolämnen också tas upp i propositionen. Vidare 
står i samma proposition att läsa om en medvetenhet om att flickor och pojkar kan tänkas 
uppskatta olika former av undervisning, samt en antydan om att den undervisning som erbjuds 
inte nödvändigtvis är av den typ som flickor föredrar (Staberg 1992).  
 
Bland flickor som bryter könsvallen och ger sig in på pojkdominerade utbildningslinjer finns 
det många som hoppar av. Det finns undersökningar som tyder på att flickor får bättre 
kunskaper om de får undervisning i enkönade grupper. För pojkarna är det tvärt om. Därför är 
det logiskt att ett manssamhälle har samundervisning (Sundin 1998). 
 
 
Förankring i styrdokument 
 
Redan i 1969 års läroplan betonas särskilt kvinnors behov av utbildning och där står att läsa 
svart på vitt att skolan ska verka för jämlikhet mellan könen. I Lpo 94 betonas att jämställdhet 
som värdegrund ska vara synlig i undervisningen samt i skolans planering och verksamhet.  
 

"Skolan skall aktivt och medvetet främja kvinnors och mäns lika rätt och möjligheter. Det 
sätt på vilket flickor och pojkar bemöts och bedöms i skolan, och de krav och förväntningar 
som ställs på dem, bidrar till att forma vad som är kvinnligt och manligt. Skolan har ett 
ansvar för att motverka traditionella könsmönster. Den skall ge utrymme för eleverna att 
pröva och utveckla sin förmåga och sina intressen oberoende av könstillhörighet." 
(Utbildningsdepartementet 1994, s.6) 

 
I Lpo94 står under rubriken kunskapsmål att sträva mot: 
 

Skolan skall sträva efter att varje elev 
• utvecklar nyfikenhet och lust att lära 
• utvecklar sitt eget sätt att lära 
• inhämtar tillräckliga kunskaper och erfarenheter för att kunna träffa väl underbyggda 

val av fortsatt utbildning och yrkesinriktning och  
• lär sig att använda sina kunskaper som redskap för att  

- formulera och pröva antaganden och lösa problem,  
- reflektera över erfarenheter och  
- kritiskt granska och värdera påståenden och förhållanden. 

(Utbildningsdepartementet 1994, s.9)  
 
Enligt läroplanen skall läraren: 

 
• utgå från varje enskild elevs behov, förutsättningar, erfarenheter och tänkande  
• stärka elevens vilja att lära och elevens tillit till den egna förmågan,  
• ge utrymme för elevens förmåga att själv skapa och använda olika uttrycksmedel, 
• organisera och genomföra arbetet så att eleven  

- utvecklas efter sina förutsättningar och samtidigt stimuleras att använda och 
utveckla hela sin förmåga, 
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- upplever att kunskap är meningsfull och att den egna kunskapsutvecklingen går 
framåt, får möjlighet till ämnesfördjupning, överblick och sammanhang 
(Utbildningsdepartementet 1994, s.12) 

 
 
Genusteori 
 
I begreppen maskulinum och femininum ligger en stor skillnad, och till dessa kan tillföras 
olika attribut ex. stark och självständig resp. mjuk och omhändertagande. Även ämnen, ting 
och sysslor hör till ett maskulinum eller ett femininum. Sorteringen mellan vilka egenskaper 
eller sysslor som räknas till de olika begreppen ser olika ut i olika samhällen och vid olika 
tidsåldrar, och denna sortering upprättar en slags överenskommelse. Denna överenskommelse 
av vad som ska hänföras till vad som kallas för genuskontrakt. Detta kontrakt kan handla t.ex. 
om inlärning, anpassning och föreställningar om hur flickor och pojkar ska vara (Steenberg 
1997). 
 
Steenberg (1997) menar vidare att om man ser till de områden som anses vara maskulina 
anses dessa svårare att bemästra än områden som anses vara feminina. Naturvetenskapliga 
och tekniska ämnen anses svårare än humanistiska. Genom att använda begreppen viktigt, 
svårt och maskulinum resp. mindre viktigt, lätt och femininum kan man se hur detta 
återspeglas i skolan. Fysik, kemi och matematik anses som svårt, språk och hemkunskap 
anses som lättare ämnen.     
 
Med könsroll menas de uppgifter och egenskaper som samhället har bestämt för kvinnor 
respektive män, och samhället förväntar sig även att vi ska bete oss på det sätt som tillskrivits 
oss. Könsidentiteten handlar om att vara man eller kvinna. Det är bestämt biologiskt och det 
går inte att göra någonting åt. En faktor är att kvinnorna föder barn. Eftersom roll och identitet 
går samman, kommer det beteende som stämmer överens med det kön man tillhör att bekräfta 
könsidentiteten (Hwang 1995). 
 
Ofta påstår föräldrar att de behandlar sina barn lika oavsett kön, men om barnen får välja 
bland olika leksaker, så väljer flickorna dockor och pojkarna bilar. Det finns en stor skillnad i 
vad de vuxna gör och vad de tror sig göra. Medvetna och omedvetna beteenden är många 
gånger könsdifferentierade, pojkar får mer uppmärksamhet eftersom de är mer aktiva och 
livliga. När barnen sedan blir äldre får de uppgifter som överrensstämmer med deras könsroll. 
Enligt inlärningsteoretikerna så belönar respektive ”bestraffar” föräldrarna barnen när de 
härmar föräldern av samma kön (Hwang 1995).  
 
Redan när barnen är små värderas deras insatser olika beroende på vilket kön de tillhör. 
Pojkar som är duktiga i t.ex. matematik uppfattas ofta som begåvade, medan flickor som är 
duktiga i detta ämne anses vara flitiga eller tursamma (Axelsson 2001). 
 
Skolprestationerna bedöms ofta efter kön. Relationer mellan lärare och elever är till stor del 
beroende av könstillhörighet. Eftersom läroplanen menar att skolan ska knyta an till elevernas 
erfarenheter måste lärare och övrig skolpersonal vara medvetna om att flickor och pojkar har 
olika erfarenheter med sig, beroende på könstillhörighet (SAN 1993). 
 
Einarsson och Hultman (1994) presenterar i sin bok resultat av studier gjorda i åk 1, 5 och 9 i 
Malmö. Dessa studier visar att oavsett vilken hemmiljö och ålder eleverna hade så var det 
pojkarna som hördes, syntes och fick mer av lärarens tid. Sundin (1998) påstår i sin bok att de 
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resultat som Einarsson/Hultman presenterat gäller allmänt i den svenska grundskolan. Sundin 
skriver;  
 

…”pojkar dikterar villkoren i klassrummen. Läraren bestämmer motstrategin och flickorna 
blir offren eller i bästa fall åskådarna. Skolforskare uttrycker detta som att pojkarna helt 
enkelt har makten i klassrummet”. (Sundin 1998 s.26)  

 
Skolans förmedling av värderingar till elever går oftast under beteckningen den dolda 
läroplanen. Med detta menas icke planerade och ofta omedvetna läroprocesser inom skolan. 
Enligt Jan Einarsson och Tor Hultman (1984) finns det två uppsättningar spelregler i den 
dolda läroplanen; en för pojkar och en för flickor. Kraven som ställs på eleverna är inte lika 
för pojkar och flickor. Det skiljer sig i regel på t ex krav på lydnad och anpassning, där 
flickorna har större förväntningar på sig än vad pojkarna har. Vad det gäller 
klassrumssituationen visar det sig också att flickorna endast får en liten del av talutrymmet. 
Läraren står för ungefär 2/3 av ”taltiden” i klassrummet. Av den återstående tredjedelen är det 
pojkarna som upptar 2/3 av tiden. Pojkarna får generellt sett mer uppmärksamhet av lärarna, 
samtidigt som pojkar i läroböckernas texter och bilder får bekräftelse på att det män gör och 
har gjort är det mest intressanta. T. ex. är matematikböckernas exempel väldigt präglade av 
pojkars och mäns värld (Einarsson och Hultman 1994). 
 
Många granskningar av grundskolans läromedel har undersökt uppläggning, arbetsgång samt 
mängden stoff och bilder med respektive män och kvinnor. Resultaten världen över visar 
entydigt att läromedel i allmänhet är pojkdominerade med undantag av läromedel för vad som 
skulle kunna beskrivas som traditionella flickämnen (Grevholm 2001). 
 
Om man ser på läromedel ur ett genusperspektiv är dessa antingen producerade för pojkar 
eller för elever som tycks vara könsneutrala. Oftast föreställer bilder i läromedel män eller 
maskulint relaterade föremål och sysslor. Genom detta har pojkar lättare att få sina egna 
erfarenheter bekräftade i undervisningen än flickor, trots att pojkar och flickor skall ges en 
likvärdig utbildning. Det är särskilt viktigt att läromedel granskas och används rätt om man 
tänker på att flickor i stor utsträckning har större tendens att lita på texter i läroböcker än vad 
pojkar har. Detta kräver att lärare väljer sitt stoff noga och sedan presenterar innehållet på ett 
för både pojkar och flickor intresseväckande sätt. Men lektionsplaneringar och arbetsmetoder 
bör inte bara utgå från de ämnen som intresserar flickor respektive pojkar utan bör även vara 
utmanande (Steenberg 1997). 
 
Undervisningens prägling av konkurrens eller samarbete har i vissa fall visat sig vara av 
betydelse. Pojkars inlärning gynnas av konkurrens och missgynnas av samarbete, medan det 
omvända gäller för flickor. Bäst resultat blev det när eleverna fick arbeta individuellt 
(Skolverket 1994). 
 
Att innehållet i undervisningen är mer anpassat till pojkarna och deras intressen än till 
flickornas, finns det flera exempel på. En förklaring till detta är att skolans tradition är manligt 
präglad. Av de verksamhetsområden som anses centrala i skolan är de flesta mansdominerade. 
En annan förklaring är att det förefaller svårare att motivera pojkarna inom områden de inte 
har intresse för, och att detta kan leda till att läraren ofta känner sig tvungen att anpassa stoffet 
efter pojkarna för att överhuvudtaget kunna bedriva undervisning (Skolverket 1994). 
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Pojkars och flickors olika villkor och förutsättningar 
 
Flickor och pojkar mognar i olika takt. Vid skolstarten har flickor i allmänhet lättare att följa 
muntliga instruktioner än vad pojkar har, men är kanske inte lika flexibla i valet av 
inlärningsmetoder (Steenberg 1997). 
 
Grovt generaliserat kan sägas att flickor fokuserar på detaljer och likheter, samt närmar sig ett 
problem utifrån dess användbarhet och nytta. Flickor ser tekniska produkter utifrån deras 
praktiska användningsområde och lär sig gärna i sociala och språkliga sammanhang.  
Pojkar fokuserar på form, rymd och helheter, samt närmar sig problem utifrån en vilja att veta 
hur saker och ting fungerar (Steenberg 1997). 
 
Flickor ställer ofta höga krav på sin egen förståelse och tar gärna till färdiga mallar för att lösa 
problem när de inte förstår. På det hela taget vill flickor vara säkra på att komma fram till rätt 
svar och är mindre benägna att pröva sig fram. På prov kan detta yttra sig genom att svar i 
stort sett citeras direkt ur läroboken. Pojkar är ofta duktiga på att tänka i rumsliga termer t. ex. 
hur geometriska former roterar i rymden. Pojkar visar vid problemlösning större risktagande 
än flickor (Steenberg 1997). 
 
En longitudinell studie utförd i USA 1998 angående könsskillnader i unga elevers 
matematiska tänkande uppvisade att flickor tenderade att använda metoder som modellering 
eller räkning medan pojkarna tenderade att använda mer abstrakta lösningsmetoder, vilka 
reflekterar begreppslig förståelse. Judith Sowder konstaterade att resultaten indikerar 
betydande könsskillnader i lärande och föreslog att flickors användande av färdiga mallar för 
lösning av uppgifter kan leda till sämre förståelse av betydande idéer som är grunden för 
fortsatt lärande i matematik. En feministisk filosof vid namn Nel Noddings tolkar istället 
resultaten som att pojkar presterar bättre i ämnen som anses vara viktiga (se Genusteori), och 
menar att vi ska överväga möjligheten att flickor kanske är mindre intresserade av matematik 
än vad pojkar är, och att detta ointresse leder till lägre prestationer (NCM 2000). 
 
Pojkar har ofta större tilltro till sin förmåga och har större benägenhet till att chansa. Denna 
tilltro till den egna förmågan kan av pojkar användas som en inlärningsstrategi. Pojkar är ofta 
vana vid lek och inlärning i konkurrenssammanhang, men för flickor kan tävlingsmoment 
upplevas som jobbiga. Det är framförallt de osäkra flickorna som missgynnas av konkurrens 
(Steenberg 1997). 
 
Tonåringars självuppfattning är generellt sett att flickor anser sig vara duktiga i språk, medan 
pojkar anser sig duktiga i matematik. Pojkars yrkesval sker i allmänhet mer i enlighet med 
deras betyg. Pojkar tycks lita till sin konkurrensförmåga medan flickor tycks lita mer på sin 
sociala förmåga (Steenberg 1997). 
 
Inga Wernersson, svensk skolforskare, säger att  
 

” De erfarenheter som skolan ger blir olika för flickor och pojkar. Den ena gruppen lär sig 
att de kan påverka, den andra gruppen lär sig att de inte kan påverka.” (Sundin 1998). 
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Arbetsformer och arbetssätt 
 
Med arbetsform menas olika sätt att organisera undervisningen. Det kan vara att eleverna 
arbetar med gemensamma uppgifter i klassen eller i mindre grupper, i par eller helt 
individuellt. Läraren kan handleda eleverna antingen i helklass, gruppvis eller individuellt och 
bör sträva efter att variera arbetsform efter stoffets innehåll (Nämnaren Tema 2000). 
 
Arbetssätt avser den metod vilken används till att uppnå ett mål, t.ex. tillägna sig eller lära ut 
olika kunskaper och färdigheter. Ett typexempel på arbetssätt är hemuppgifter för eleverna 
(Nämnaren Tema 2000). 
  
De arbetsmetoder som dominerar lektionerna är enskild räkning och genomgångar av 
uppgifter utifrån läroboken. Detta ger eleverna god träning i att räkna, men ger inte tillräckligt 
med tillfällen att lösa problem och analysera, eller att argumentera för sina lösningar och 
befästa begrepp. Att bedriva undervisning baserad endast på läroboken, t.ex. enskild räkning 
kan resultera i att målen i matematik blir svåra att uppnå. Dessutom blir lärarens arbete 
ineffektivt när handledning med samma innehåll sker enskilt vid olika tillfällen, vilket ofta 
sker då elever räknar individuellt i sin egen takt (Nämnaren Tema 2000). 
 
 
 
Syfte 
 
Kan flickors intresse för matematik öka genom att man varierar arbetssätt och arbetsformer? 
Med varierat menar vi att frångå traditionella arbetssätt som exempelvis enskild räkning och 
genomgång av lärobokens exempel, och i stället arbeta diskussionsinriktat i grupp.  
 
 
 
Metod 
 
Det finns vanligtvis två olika tekniker för att samla information; kvalitativa och kvantitativa. 
De kvantitativa metoderna bygger på systematiskt insamlat mätbara data medan de kvalitativa 
metoderna bygger på verbala formuleringar, de skrivna eller talade orden (Patel & Davidsson 
1994).  
 
Vi har valt att arbeta med dels en kvantitativ metod i form av en enkät (bilaga 1) samt 
kvalitativa metoder i form av dagboksskrivning och intervjuer. De kvalitativa metoderna är i 
detta fall avsedda att ge ett djupare komplement till den kvantitativa metoden (Patel & 
Davidsson 1994). Vår tanke med detta är att vi ska få en uppfattning av elevers inställning till 
de arbetsformer som vi använt oss av i vårt utvecklingsarbete. Enligt Patel och Davidsson 
(1994) kan vi använda dagboken och intervjuerna så att vi får information som lämpar sig för 
kvalitativ bearbetning. Vi kan få reda på individens perspektiv på sin egen tillvaro.  
 
Enkäter och dagböcker har lämnats in av både pojkar och flickor anonymt men eleverna har 
markerat vilket kön de tillhör. Vi kommer att koncentrera oss på flickorna för att kunna se hur 
de upplever de arbetsmetoder vi använde oss av. Vi valde att även låta pojkarna skiva 
dagböcker och enkäter för att undvika att göra skillnad mellan pojkar och flickor. Vi ville 
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utföra denna undersökning under så normala former som möjligt. Med normala former menar 
vi vad som eleverna upplever som normalt; att pojkar och flickor utför samma uppgifter.   
 
 
Genomförande 
 
Tidsplan 

 
 
Undersökningsmetoder 
 
Enkäten har skett under ledning och var helt strukturerad, dvs. vi fanns till hands för att 
förtydliga vissa frågor. Försökspersonerna fick fylla i samma enkät vid två tillfällen, den 
första i början av vårt utvecklingsarbete och den andra som en avslutning. Detta för att vi ska 
kunna jämföra försökspersonernas inställning till matematikämnet före och efter 
undersökningen. Vi gav instruktionen att den första enkäten bygger på tiden från skolstart och 
fram till det vi startade vår undersökning, och att den andra omfattar tiden som förflutit under 
undersökningens gång.  
 
När vi utförde vår undersökning gav vi eleverna 5 min i slutet av varje matematiktillfälle till 
att skriva i dagböckerna. Böckerna använde vi oss av för att kunna följa elevernas attityder 
och intresse för de olika övningar och arbetsformer vi använt oss av vid olika arbetstillfällen. 
Vi anser att det kan vara svårt för eleverna att i efterhand komma ihåg ett specifikt arbetspass. 
Eleverna fick utgå ifrån fastställda frågor (bilaga 2). 
 
Vi har utfört intervjuer med hög grad av standardisering och låg grad av strukturering. Med 
detta menas att intervjuaren ställt fasta frågor (bilaga 3) med öppna svarsalternativ (Patel & 
Davidsson 1994). Vi har valt ut sex stycken flickor som vi ville intervjua. Flickorna valdes ut 
för att få intervjupersoner med vad vi uppfattar som olika inställning till matematikämnet. Vi 
intervjuade flickorna två och två, för att undvika att någon skulle känna obehag av att bli 
intervjuad ensam. Intervjuerna utfördes genom att en av oss ställde frågorna och den andra 
antecknade vad eleverna svarade. Vi utförde intervjuerna efter att vi avslutat vår del av 
undervisningen i slutet av vår praktikperiod.  
 
Försökspersoner 
 
Undersökningen utfördes på en skola i Luleå kommun i år 8. Elevgruppen bestod av 25 
elever, 14 flickor och 11 pojkar. Alla elever som ingick i undersökningsgruppen arbetade med 
samma lärobok i matematik. Det fanns ingen nivågruppering inom gruppen.   
 
 

Termin 7          Termin 8                 Termin 9 

Litteraturstudier 
Utformning av 

PM 

Litteraturstudier
Bakgrund och 

metod utarbetas

Undersökning 
v44-48 

Rapportskrivning 

Slutseminarier 
v.2 
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Bortfall  
 
Pojkarnas dagböcker och enkätsvar har vi valt att bortse ifrån. En av flickorna har inte lämnat 
in sin dagbok och var frånvarande vid andra enkättillfället. 
 
 
Material  
 
Vi har i vår undersökning använt oss av bl.a. spel (bilaga 4) och olika arbetsblad (bilaga 5) 
som vi hämtat från annan matematiklitteratur än den bok som eleverna vanligtvis arbetar med. 
Spelen har vi konstruerat själva. Det här har vi gjort för att eleverna ska få en uppfattning om 
inlärningstillfällen som ej baseras på läroboken.  
 
 
Genomförande av det pedagogiska utvecklingsarbetet 
 
Undersökningen genomfördes under fyra veckor. Efter överläggning med vår handledare på 
praktikskolan har vi arbetat med avsnittet bråk. Vi ville försöka skapa intresse för matematik 
genom att variera arbetssätt och arbetsformer.     
 
Vi inledde vårt utvecklingsarbete med att låta eleverna fylla i enkäten. Detta skedde under 
första tillfället vid vilket vi själva höll i matematikundervisningen. Därefter har vi planerat 
undervisningen vecka för vecka (bilaga 6). 
 
Vi har vid några av arbetstillfällena haft en inledande genomgång, och dessa genomgångar 
har genomförts i hel- eller halvklass. Orsaken till att vi vid vissa tillfällen har indelat eleverna 
i halvklass är att det är en stor och livlig klass, och gruppindelningen gjordes slumpmässigt.  
 
Vi har försökt att varva räkning i bok med arbetsuppgifter som vi hämtat ur annan 
matematiklitteratur. I vanliga fall brukar matematiklektionerna innehålla genomgång och 
sedan räkning i matematikboken. När vi arbetade med vårt undersökningsmaterial gav vi 
eleverna arbetsblad med vilka de fick arbeta två och två. Eleverna valde då själva 
arbetspartner. Vid dessa arbetstillfällen fick eleverna arbeta diskussionsinriktat. Under dessa 
tillfällen gick vi runt och hjälpte eleverna.  
 
De spel som vi själva tillverkat har eleverna haft tillgång till varje arbetspass. Med dessa har 
de arbetat två och två eller individuellt. Eleverna har själva valt när de velat lägga dessa 
domino.     
 
 
 
Resultat 
 
 
Sammanställning av resultat 
 
Vi har utformat enkäten med att inleda den med neutrala frågor enligt Patel och Davidsson 
(1994). Dessa frågor är inte relevanta för vår undersökning och resultaten på dessa redovisas 
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inte. Resultatet över övriga enkätfrågor visas i tabellform (bilaga 7). Av de dagböcker (bilaga 
8) som eleverna lämnat in valde vi ut flickornas. Intervjuerna redovisas som sammandrag av 
vad eleverna sagt (bilaga 9). 
 
Vi har även sammanställt en tolkning av resultaten för samtliga mätmetoder, vilka presenteras 
nedan.   
 
 
Tolkning av resultat 
 
Enkätsvar  
 
Fråga 1. Jag läser matematik för att 
  
Den största förändringen från första enkättillfället är att eleverna vid andra enkättillfället 
oftare svarat att de läser matematik för att föräldrarna tycker att det är viktigt. Det är fler som 
har svarat att de läser matematik för att få betyg. I övrigt är det inte så stor skillnad på svaren 
mellan första och andra enkättillfället.  
 
Fråga 2. Jag tycker att matematikämnet är  
 
Det är fler elever som vid andra tillfället har svarat att de tycker att matematik är tråkigt. Det 
är även fler som har svarat att matematik både är intressant/ointressant. Färre elever har svarat 
att de tycker att matematik är lätt samtidigt som det är färre som har svarat att det är svårt.  
 
Fråga 3. Jag använder mig av matematik  
 
Ingen större förändring på när eleverna tycker sig använda sig av matematik.  
 
Fråga 4.  Detta brukar ingå i en matematiklektion 
 
Alla elever har svarat att läraren har genomgång och att de får räkna i boken under en 
matematiklektion. Detta gäller både för första och andra enkättillfället. Skillnaden är att fler 
har angett grupparbete, inlämningsuppgift och spel som svarsalternativ. En kraftig ökning av 
svarsalternativet läxa.  
 
Fråga 5.  Jag tycker att jag lär mig bäst när jag 
 
Det vi kan kommentera på den här frågan är att vid andra enkättillfället var det färre elever 
som tyckte att de lär sig bäst när de arbetar i grupp. Det är även en lite minskning av 
svarsalternativet räkna i boken.   
 
Fråga 6. Jag tycker att jag lär mig minst när jag 
 
Här kan vi se en ökning på svarsalternativen räknar i boken, spelar spel, löser praktiska 
uppgifter samt diskutera problem med andra. Det är fortfarande ingen som tycker att de lär sig 
minst när de lyssnar på läraren. 
 
Fråga 7. Hur tycker du att en matematiklektion ska se ut? 
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Det eleverna har svarat skiljer sig inte så mycket annat än att det vid andra tillfället var fler 
som vill ha genomgångar. Vid första tillfället var det ingen som nämnde att de ville att 
matematiklektionerna ska var intressanta men vid andra tillfället fanns det de som gjorde det.  
 
 
Dagboksanteckningar 
 
Tillfälle 1: 
 
De flesta kommer ihåg bråk från tidigare år samt hur man räknar bråk. Det finns några som 
svarar att de lärt sig både att räkna bråk och lite mer om bråk. Många anser att de har fått 
användning av tidigare kunskaper. De allra flesta tyckte att lektionen var rolig. 
 
Tillfälle 2: 
 
Hälften av flickorna har svarat att de har lärt sig mer om bråk. Nästan alla har angett att de har 
haft användning av tidigare kunskaper. Bra, rolig, tråkig, lätt, jättekul är några av de svar vi 
fått på frågan hur de tycker att lektionen har varit.  
 
Tillfälle 3: 
 
De flesta har svarat att de inte har lärt sig något nytt. Enstaka elever har fått användning av det 
de har kunnat tidigare om bråk. Majoriteten tyckte att lektionen var tråkig. 
 
Tillfälle 4: 
 
Den här gången har många av flickorna svarat att de har lärt sig något och att de har haft 
användning av det de kunnat sedan tidigare. Varierande svar på frågan hur de har tyckt att 
lektionen har varit som t. ex. lärorik, tråkig, rolig, stökig och okej. 
 
Tillfälle 5: 
 
Många tycker inte att de har lärt sig något nytt men att de har använt sig av tidigare 
kunskaper. Lektionen var lätt, bra, lärorik, svår, tråkig och klurig. 
 
Tillfälle 6: 
 
Många har svarat att de lärt sig något nytt och att de har haft användning av tidigare 
kunskaper. Eleverna har svarat att lektionen har varit: en bra lektion, inget speciellt, jag har 
inte gjort så mycket, tråkig, förra var roligare, rätt kul, lärorik. 
 
 
Tillfälle 7: 
 
Det finns de som har svarat att de har lärt sig lite, inte så mycket, mycket mera om bråk. De 
flesta har använt sig av tidigare kunskaper. Eleverna tyckte att dagens lektion var sådär, bra, 
tråkig, långtråkig, svår och lugn. 
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Tillfälle 8: 
 
De flesta av eleverna säger sig ha lärt sig något nytt. En av eleverna har använt sig av 
kunskaper från syrran. Bland övriga har några haft användning av tidigare kunskaper om bråk. 
Några omdömen om lektionen var: inte någon speciell lektion, bra, lugn, lärorik, tråkig.  
 
Tillfälle 9: 
 
Nästan ingen av eleverna har svarat att de har lärt sig något nytt. Bland tidigare kunskaper 
eleverna använt sig av nämns bråk och multiplikation. Eleverna upplevde lektionen som okej, 
bra, jobbig. 
 
Tillfälle 10: 
 
Någon enstaka elev har angett att de har lärt sig jättemycket. De flesta hade inte lärt sig något 
nytt utan använt sig av tidigare kunskaper. Lektionen var bra, lugn, lärorik, trist, tråkig, okej. 
 
 
Intervjusvar 
 
Alla tillfrågade har under tidigare skolår haft en lärobok i matematik som de har räknat i. När 
de räknat ut en bok har de fått en ny att räkna i. Flickorna tycker inte att det är någon skillnad 
mellan pojkar och flickor i matematik. Dock tycker en flicka att pojkarna är lata men vet inte 
om det verkligen är så att de är lata eller om de inte kan. Flickorna vill jobba på egen hand 
men en av flickorna tycker att det är tråkigt att bara räkna i boken.   
 
 
 
Diskussion 
 
 
Reliabilitet och validitet 
 
Vårt syfte var att mäta flickors intresseförändring vilket kan vara svårt. För att få ett så brett 
underlag för vårt resultat som möjligt använde vi oss av enkäter, dagboksanteckningar och 
intervjuer. De faktorer som kan ha påverkat resultatet är storleken på undersökningsgruppen, 
vilken i vårt fall var liten, samt att undersökningen pågick under en relativt kort tidsperiod. 
Detta sammantaget kan göra det svårt att se några förändringar. Undersökningen måste pågå 
under en längre tid.  
 
Det som kan ha påverkat elevernas enkätsvar och dagboksanteckningar är exempelvis vilken 
sinnesstämning den enskilda eleven befinner sig i vid svarstillfället. En sak som vi tror kan ha 
inverkat på svaren som gavs vid det andra enkättillfället är att eleverna dagen innan haft ett 
prov i matematik samt att de första betygen snart ska sättas.  
 
Vi saknar erfarenhet av att arbeta med dagboksanteckningar och intervjuer vilket påverkar 
tillförlitligheten. Vi kunde kanske ha utformat frågorna på ett annorlunda sätt för att få mer 
uttömmande svar. De flesta elever har uttryckt sig kortfattat vilket kan bero på vår begränsade 
erfarenhet att utforma frågor.  
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Resultatdiskussion   
 
Vår metod för att undersöka om flickors intresse för matematik ökar om man varierar 
arbetssätt och arbetsmetoder, var att arbeta i grupp samt att arbeta i diskussionsform. 
 
Vi gick in i utvecklingsarbetet med ambitionen att vi skulle frångå boken i så stor utsträckning 
som möjligt. De första uppgifterna som eleverna fick arbeta med utan boken fick ett positivt 
bemötande. Men efter tredje tillfället verkade de flesta elever redan ha tröttnat på den typen 
av arbetsuppgifter. Vi blev även medvetna om att många elever fokuserade på boken och att 
eleverna blev störda av att inte få räkna i boken på lektionerna. Detta gjorde att vi lade upp en 
lektionsplanering i vilken vi lät eleverna räkna i boken i större utsträckning än vad vi tidigare 
varit inne på.  
 
Vi upptäckte under vårt utvecklingsarbete att vi blev stressade när eleverna inte hann räkna i 
boken. Detta tolkar vi som att även vi har stort fokus på boken. Om vi vill förändra 
arbetssättet och arbetsformerna under något matematikavsnitt bör vi tänka över bokens roll i 
avsnittet i fråga. Detta för att inte riskera att hamna i den situationen att eleverna upplever att 
de får dubbelt så mycket arbete.    
     
Vi har funderat på varför eleverna ledsnade så fort på de arbetsuppgifter som de tilldelades. 
Vi vet inte om det beror på att det upplevdes som mindre viktigt eller om det blev tråkigt pga. 
liten variation. Vi kanske själva omedvetet signalerat att uppgifterna utanför boken inte var så 
viktiga. Om vi hade vetat det vi vet idag, så hade vi gått in i utvecklingsarbetets slutfas med 
en annan medvetenhet om bokens inverkan på både oss själva och de elever vi möter.      
 
Om vi ser till de svar flickorna lämnat på enkäten blev vi förvånade över att fler angett att de 
lär sig mindre vid arbete i grupp. Vi har tidigare läst att flickor gärna lär sig i sociala och 
språkliga sammanhang. En sak vi upplever som positivt är att fler elever verkar ha kommit på 
att det finns andra inlärningssätt som passar dem bättre än att räkna i matematikboken.  
 
Eftersom vi under undersökningens gång sett hur mycket eleverna själva fokuserade på 
matematikboken, valde vi att i intervjuform ställa frågor om hur matematikundervisningen 
sett ut under tidigare år. I intervjuerna tyckte vi att vi såg att det i princip har varit fokus på 
boken från första skolåret och framåt. Först efter att eleverna har varit färdiga med veckans 
kapitel i boken har de fått spela spel, göra andra uppgifter som någon form av belöning. Vi 
tycker att detta är ett ytterligare bevis på att boken är centrum i matematik.         
 
 
 
 
Slutsats 
 
 
Vårt syfte var att undersöka om flickors intresse för matematik kan öka om man varierar 
arbetssätt och arbetsformer. Vår undersökning visar ingen egentlig förändring. Vi hade 
hoppats på att kunna se en förändring i flickornas attityd gentemot matematikämnet men det 
tycker vi inte att vi kan. Vi tror att om det är så att undervisningen har varit bokstyrd under 
hela grundskolans tidigare år har man små utsikter att göra någon förändring under loppet av 
några få veckor. Vi tror fortfarande att man med liknande arbetsformer som de vi har använt 
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kan få flickor mer intresserade av matematik, men att man bör arbeta under en längre tid och 
ha kontinuerlig variation i sin undervisning. Det är även viktigt att vi som håller i 
matematikundervisningen inte fokuserar enbart på boken eller utgår ifrån den.  
 
 
 
Fortsatt forskning 
 
Det skulle vara intressant att utföra en liknande undersökning under en längre tidsperiod samt 
att utöka den undersökningen med laborativa och praktiska uppgifter samt med 
datoranvändning. 
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Bilaga 1:1 

Enkät gällande matematik 

 
Hej! 

 

Vi är två lärarstuderande som vill undersöka din inställning till ämnet matematik.  

Denna enkät är anonym, du behöver bara ange om du är flicka eller pojke. Kryssa i ett eller 

flera alternativ på följande påståenden och frågor. 

 

Jag är:   flicka (  )      pojke (  ) 

Jag bor i:   villa/ radhus (  ) lägenhet (  ) 

Jag har dator hemma:  Ja (  )  Nej (  ) 

Jag   åker buss (  )   promenerar (  )  

cyklar (  )   åker bil (  )  till skolan. 

Jag:     trivs i skolan (  )       trivs inte i skolan (  ) 

 

Jag läser matematik för att        

jag måste (  )     klara proven (  )     det är roligt (  )     min mamma tycker att det är viktigt (  ) 

studera vidare (  )     få betyg (  )     klara min ekonomi i framtiden (  )      

jag tycker det är viktigt (  )     min pappa tycker det är viktigt (  ) 

 

Jag tycker att matematikämnet är     

roligt (  )     tråkigt (  )     skrämmande (  )     lätt (  )     svårt (  )     ointressant (  )     intressant 

(  )     

något för flickor (  )     något för pojkar (  )     något för flickor och pojkar (  ) 

 

Jag använder mig av matematik       

på matematiklektionerna (  )     i skolämnen (  )     i hemmet (  )     på stan (  )  

när jag spelar dator (  )     när jag idrottar (  ) 

 

Detta brukar ingå i en matematiklektion       

läraren har en genomgång (  )     räkna i matematikbok (  )     dator (  )     grupparbete (  )     

inlämningsuppgift (  )     läxa (  )     praktiska uppgifter (  )     diskussioner (  )     spel (  ) 

 
 



Bilaga 1:2 

Jag tycker jag lär mig bäst när jag: 

lyssnar på läraren (  )     räknar i boken (  )     använder datorn (  )     läser (  )      spelar spel (  ) 

arbetar i grupp (  )     arbetar på egen hand med inlämningsuppgift (  )     gör mina läxor (  ) 

löser praktiska uppgifter (  )     diskuterar problem med andra (  )   

 

Jag tycker att jag lär mig minst när jag:        

lyssnar på läraren (  )     räknar i boken (  )     använder datorn (  )     läser (  )      spelar spel (  ) 

arbetar i grupp (  )     arbetar på egen hand med inlämningsuppgift (  )     gör mina läxor (  ) 

löser praktiska uppgifter (  )     diskuterar problem med andra (  )  

 

Hur tycker du att matematiken/matematiklektionerna ska vara? Skriv fritt. 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………… 

 

 

 

Tack för din medverkan! 

/ Malin och Pia 

 



Bilaga 2 

Frågor till dagboksanteckningar 
 
Vad har du lärt dig som du inte har kunnat tidigare? 
Vilka tidigare kunskaper har du fått användning för idag? 
Vad tyckte du om den här lektionen? 



Bilaga 3 

Intervjufrågor 
 
Hur har matematikundervisningen sett ut på låg- och mellanstadiet? 
Vad har ni gjort på matematiklektionerna och hur? 
Är det någon skillnad mellan pojkar och flickor vad gäller matematik? 
Hur vill ni att matematiklektionerna ska se ut? 































Bilaga 7:1 

Resultat 
 
Redovisning av enkätsvaren 
 
Fråga 1. 
 
Jag läser matematik för att: 1:a 

tillfället 
2:a 
tillfället 

jag måste   9 av 14 10 av 13
klara proven   7 av 14   8 av 13
det är roligt   1 av 14   2 av 13
min mamma tycker att det är viktigt   1 av 14   7 av 13
studera vidare   6 av 14   8 av 13
få betyg 10 av 14 12 av 13
klara min ekonomi i framtiden  6 av 14 10 av 13
jag tycker att det är viktigt  7 av 14   8 av 13
min pappa tycker att det är viktigt  1 av 14   7 av 13
 
 
Fråga 2. 
 
Jag tycker att matematikämnet är: 1:a 

tillfället 
2:a 
tillfället 

roligt   5 av 14   6 av 13
tråkigt   2 av 14   8 av 13
skrämmande   0    2 av 13
lätt 12 av 14   6 av 13
svårt 14 av 14 10 av 13
ointressant   1 av 14   6 av 13
intressant   4 av 14   6 av 13
något för flickor   0    1 av 13
något för pojkar   0   1 av 13
något för flickor och pojkar   6 av 14   8 av 13
 
 
Fråga 3. 
 
Jag använder mig av matematik: 1:a  

tillfället 
2:a 
tillfället 

på matematiklektionerna 14 av 14 13 av 13
i skolämnet   7 av 14   7 av 13
i hemmet   7 av 14   8 av 13
på stan 13 av 14 10 av 13
när jag spelar dator   1 av 14   2 av 13
när jag idrottar   1 av 14   2 av 13
annat tillfället   1 av 14   3 av 13
 
 
 



Bilaga 7:2 

Fråga 4. 
 
Detta brukar ingå i en matematiklektion: 1:a  

tillfället 
2:a  
tillfället 

läraren har en genomgång 14 av 14 13 av 13
räkna i matematikboken 14 av 14 13 av 13
dator   0   1 av 13
grupparbete   4 av 14 10 av 13
inlämningsuppgift   7 av 14 11 av 13
läxa   0   9 av 13
praktiska uppgifter 11 av 14   7 av 13
diskussioner   7 av 14   6 av 13
spel   0   4 av 13
 
 
Fråga 5. 
 
Jag tycker att jag lär mig bäst när jag: 1:a 

tillfället 
2:a 
tillfället 

lyssnar på läraren 14 av 14 12 av 13 
räknar i boken 11 av 14  8 av 13 
använder datorn   1 av 14  1 av 13 
läser   3 av 14  2 av 13 
spelar spel   3 av 14  2 av 13 
arbetar i grupp   8 av 14  4 av 13 
arbetar på egen hand med inlämningsuppgift   4 av 14  5 av 13 
gör mina läxor   8 av 14  7 av 13 
löser praktiska uppgifter   7 av 14  5 av 13 
diskuterar problem med andra   6 av 14  6 av 13 
 
 
Fråga 6. 
 
Jag tycker att jag lär mig minst när jag: 1:a 

tillfället 
2:a 
tillfället

lyssnar på läraren 0  0 
räknar i boken 2 av 14 5 av 13 
använder dator 4 av 14 5 av 13 
läser 4 av 14 5 av 13 
spelar spel 3 av 14 6 av 13 
arbetar i grupp 2 av 14 3 av 13 
arbetar på egen hand med inlämningsuppgift 4 av 14 5 av 13 
gör mina läxor 1 av 14 2 av 13 
löser praktiska uppgifter 0 4 av 13 
diskuterar problem med andra 4 av 14  6 av 13 
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Fråga 7. 
 
Hur tycker du att matematiken/matematiklektionerna ska vara? Skriv fritt. 
 
1:a tillfället 
 
”Jag tycker att man inte ska behöva göra så jätte många uppgiftet, för man lär sig mer av 
genomgång. Kanske mer arbetsblad eller nåt sånt. För då blir det säkert bättre resultat på 
proven.” 
 
”Som de är nu.” 
 
”Jag tycker att matte-lektionerna ska vara som vi har dom nu. ned genomgång och att man 
räknar i boken.” 
 
”Trevliga.” 
 
”Tyst att man kan koncentrera sig.” 
 
”Det ska vara lugnt och tyst. Men man ska få prata smått. Bara man inte skriker och så. 
Ibland ska man jobba i boken men man ska också få göra saker utan bok. Som något 
praktiskt.” 
 
”Jag tycker att dom ska vara som dom är nu typ. Det ska vara tyst men man ska få prata tyst 
typ ifall man jobbar med någon måste man ju kunna hjälpa varandra. Så skulle det vara kul 
om man inte bara arbetade i boken utan gjorde mer andra saker, roligare saker helt enkelt.” 
 
”Jag tycker att matte ska vara roligt. Annars ids man inte koncentrera sig och göra det man 
ska. Det ska vara tyst, men lite småprat. Man ska få jobba 2 å 2.” 
 
”roliga, lätta men ändå inte för lätt. tyst” 
 
”Läraren börjar med genomgång. Sedan räknar man i boken det som läraren säger att man 
ska räkna. Om man inte hinner klart på lektionen får man läxa. Det måste få vara surrigt; 
*Man måste få diskutera uppgifter med sin kompis t.ex.  
*På stan är det alltid surrigt när man ska räkna ut priset på t.ex. kläderna.  
*Man måste lära sig räkna, även när det är surrigt.” 
 
”Jag tycker att lektionerna ska vara roliga men ändå lugna. Det skulle vara bra att få jobba 
mer i grupp och spela spel. Man lär sig bättre om man har roligt. Läraren ska också kunna 
förklara bra, vilket hon gör = )” 
 
”Jag tycker att matematiklektionerna ska vara tysta” 
 
”Jag tycker att matematiklektionerna ska vara lite tystare” 
 
”Jag tycker att man inte ska behöva göra så jätte mycket uppgifter i boken. Man lär sig bättre 
med fler genomgångar.” 
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Fråga 7. 
 
Hur tycker du att matematiken/matematiklektionerna ska vara? Skriv fritt. 
 
2:a tillfället 
 
”Roliga lugna man ska inte skrika. Man ska få hjälp om man behöver. Alla ska vara tysta när 
någon har genom gång. När man räknar ska det vara tyst men man får viska lite med 
varandra.” 
 
”slöa, med soffor, tv, dator, snälla lärare, bra omgivning, matte lektionerna ska helt enkelt 
vara perfekta. inga prov” 
 
”Det ska vara kul! Man ska inte räkna så mycket i boken för att den är så ofärggrann och 
tråkig. Det är roligast Om man är två och två eller flera och så om man får nån uppgift att 
lösa, det är kul! Så ska det vara tyst på lektionerna så att man kan jobba.” 
 
”Jag tycker dom ska vara roliga. man ska få lyssna på musik & se på tv.” 
 
”Jag tycker att de ska vara intressanta, och att vid varje ny grej ska man ha genomgång på 
tavlan.” 
 
”De ska vara intressanta.” 
 
”Läraren har genom gång och kollar på slutet så att alla förstår. Sedan räknar man i boken 
eller med arbetsblad – det läraren säger att man ska göra. (resten av lektionen)” 
 
”Jag tycker att man ska försöka göra varje lektion rolig. Om man t ex spelar ett spel, då har 
man ju roligt och då lär man sig bättre. Man ska inte ha läxa över helgen utan från t ex tisdag 
till fredag. Läraren ska förklara bra och tydligt.” 
 
”Man ska få jobba fritt men det ska vara genomgång varje lektion.” 
 
”ganska mycket genomgångar, men ändå rätt så mycket eget arbete ändå. Mycket repetition.” 
 
”Lättare, lugna, roliga,” 
 
”Lättare, lugna, roliga (omöjligt)” 
 
”Intressant och tyst så att man kan koncentrera sig” 
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Redovisning av dagboksanteckningarna  
 
Kommentar: Flicka 1 är samma flicka vid varje tillfälle, o.s.v. 
 
Tillfälle 1.  Genomgång bråkform, blandad form och decimalform. 

Spel Bråktärningar (bilaga x).   
 
Flicka 1. 
1. ”Jag har inte lärt mig något nytt, men jag har repeterat bråk. 
2. Ja, jag kom ihåg det mesta om bråk som vi lärde oss i sjuan. 
3. Jag tyckte att den här lektionen var rolig, bråk var inte så svårt. Lektionen var ganska 

lugn.” 
 
Flicka 2. 
”Jag har inte lärt mig något nytt idag. 
Jag har fått användning av mina tidigare kunskaper om bråk. 
Den här lektionen var rätt så bra.” 
 
Flicka 3. 
”Jag kunde det om bråk som vi gjorde idag, och därför fick jag användning av tidigare 
kunskaper. Den här lektionen var bra.” 
 
Flicka 4. 
”Jag har lärt mig räknat bråk. Jag har ju kunnat förut men jag hade glömmt ganska mycket. 
Jag tycker lektionen var kul när vi fick göra det där med tärningarna och inte bara räkna i 
boken.” 
 
Flicka 5. 
”Jag har lärt mig spela tärningsspelet. 
Ja, jag har haft användning av bråk-grejset. 
Den här lektionen var rätt så kul.” 
 
Flicka 6. 
”Jag har inte lärt mig ngt nytt idag.  
Jag har redan kunnat räkna bråk tidigare så det var lätt. 
Mattelektioner är alltid tråkiga så den här var inte mkt roligare än andra mattelektioner.” 
 
Flicka 7. 
”Jag har lärt mig lite mer om bråk. 
Ja, jag har fått användning av kunskaper från 7: an. 
Jag tyckte att lektionen var rolig vi fick spela ett spel och jag ”hyenan” vann båda 
gångerna.” 
 
Flicka 8. 
”jag har lärt mig lite mer om bråk, det där spelet var bra träning. Men **** den geten vann 
hela tiden. 
Vi har ju gjort det i sjuan också så man kom ihåg en del. Det var inte så svårt. 
Den här lektionen har varit ganska lugn. Kanske därför att det har varit mindre folk.” 
 
 



Bilaga 8:2  

Flicka 9. 
”Jag vet inte om jag har lärt mig så mycket mer än vad jag redan kunnat. 
Användning av tidigare kunskaper har man vell alltid. 
Den här var rätt kul, med tärningarna och detdära!” 
 
Flicka 10. 
”Att räkna bråk! Kunde typ inte det förr. 
Jo lite har jag fått det. 
Lektionen var kul inte så surrig.” 
 
Flicka 11. 
”1. Att göra om blandad form till bråk och tvärtom. 
2. joo 
3. sådär” 
 
Flicka 12. Anteckning saknas.  
 
Flicka 13. Anteckning saknas. 
 
Flicka 14. Ej lämnat in dagbok.  
  
 
Tillfälle 2.  Arbetsblad 5:1 (bilaga x), arbetsblad bråk (bilaga x). Bråkdomino (bilaga x). 
 
Flicka 1. 
”1. Jag har lärt mig mer om bråk.  
2. Det jag kunnat om bråk sedan mellanstadiet och 7: an. 
3. Bra. Det var roligt.” 
 
Flicka 2. 
”Den här lektionen var bra. Vi arbetade med bråkblad. Jag har inte lärt mig något nytt. Det 
var bra att kunna bråk sen tidigare.” 
 
Flicka 3. 
”Jag lärde mig inget särskilt, vi jobbade ju bara med blad som man skulle fylla i. Jag har fått 
användning av mina bråkkunskaper. Den här lektionen var bra, bättre än att sitta och jobba i 
boken. Det skulle vara jobbigt så här efter lovet.” 
 
Flicka 4. 
”Jag har lärt mig att se likheter mellan olika bråk. Jag har haft användning av alla tidigare 
kunskaper om det här. Den här lektionen var rolig för vi räknade inte i boken utan gjorde nått 
annat som man också lärde sig av.” 
 
Flicka 5. 
”Jag har inte lärt mig nå mycket för jag har kunnat det här sen tidigare. 
Jag har haft användning av bråk-kunskaperna. 
Jag tyckte att den här lektionen var lätt.” 
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Flicka 6. 
”Jag har inte lärt mig ngt nytt idag heller. 
Jag har kunnat räkna bråk sen tidigare. 
Lektionen var väl sådär.” 
 
Flicka 7. 
”Jag har lärt mig att göra om bråk till olika namn. 
Tidigare kunskaper från förra lektionen dels från 7: an. 
Den här lektionen har varit rolig för vi har jobbat med arbetsblad.” 
 
Flicka 8. 
”Jag har lärt mig lite mera om bråk, och hur man ska fylla i olika figurer. Och jag har ju 
gjort dethär förut så jag kommer ändå ihåg en del. Den här lektionen har varit bra, det har 
varit rätt lugnt och så.” 
 
Flicka 9. 
”Jag tror inte jag har lärt mig nåt! 
Alla kunskaper som jag tidigare haft har jag vell haft användning för 
Den var sådär! Lite tråkig...” 
 
Flicka 10. 
”Nästan inget 
att skriva siffror. räkna skuggade saker. 
Rolig, lätt.” 
 
Flicka 11. 
”Jag har lärt mig om bråk, eller kanske inte, men lite iaf.”    
 
Flicka 12. 
”Jag har lärt mig mera om bråk 
hjärnan har jag haft användning av. 
Det har varit jättekul.” 
 
Flicka 13. 
”Jag har lärt mig om bråk. 
Synen har jag haft användning för idag 
Den här lektionen har varit rolig” 
 
  
Tillfälle 3.  Arbetsblad chokladblandning (bilaga x). Bråkdomino (bilagor x-x) 
 
Flicka 1. 
” 1. Ingenting 
2. Det jag kunnat om bråk. 
3. Bra, det är kul att jobba två och två.” 
 
Flicka 2. 
”Jag har inte lärt mig nåt nytt idag. Den var inte så rolig (lektionen).” 
 
 



Bilaga 8:4  

Flicka 3. 
”Jag har inte lärt mig något nytt. Vi höll på med bråk. Det var tråkigt.” 
 
Flicka 4. 
”Jag vet inte vad jag har lärt mig den här lektionen. 
Inga tror jag. Jag var trött, men den var så där.” 
 
Flicka 5. 
”Jag har inte lärt mig nånting i dag, för jag fattade ingenting. 
Jag har inte haft hjälp av nånting. 
Jag tycker att denna lektion inte gick nå bra alls.” 
 
Flicka 6. 
”Jag har inte lärt mig ngt speciellt nytt! Jag har kunnat räkna bråk sen tidigare. 
Lektionen var tråkig.” 
 
Flicka 7. Anteckning saknas. 
 
Flicka 8. 
”Jag har lärt mig mer om bråk, eller andra saker om det. 
Jag har haft användning av det jag har kunnat innan.  
Den här lektionen har jag inte jobbat så bra.” 
 
Flicka 9. Anteckning saknas. 
 
Flicka 10. Anteckning saknas. 
 
Flicka 11. Anteckning saknas. 
 
Flicka 12. 
”Jag har inte lärt mig så mycket idag 
inga 
pratigt” 
 
Flicka 13. 
”Jag har inte lärt mig nånting idag 
Inga 
Svåra Saker” 
 
 
Tillfälle 4.  Genomgång av addition och subtraktion av bråktal, minsta gemensamma 

nämnare. Bråkdomino (bilaga x). Räkna i boken. 
 
Flicka 1. 
”1. Nej 
2. Det jag lärt mig om bråk. 
3. Den var OK.” 
 
Flicka 2. 
”Har inte lärt mig nåt nytt. Jo förresten det där med olika täljare.” 
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Flicka 3. 
”Jag har lärt mig att räkna tal med olika täljare.  
Jag har använt mina bråkkunskaper. 
Det var en ganska bra lektion.” 
 
Flicka 4. 
”Jag har lärt mig att på ett enkelt sätt se vad tex. 1/18 +1/9 blir. Det jag kunnat. Det var 
skönt att slippa räkna i boken.” 
 
Flicka 5. 
”I dag har jag lärt mig plussa och minusa brå med varandra. 
Jag har fått användning av bråk-kunskaperna. 
Den här lektionen var lärorik.” 
 
Flicka 6. 
”Jag har inte lärt mig ngt nytt idag. 
Jag har kunnat räkna bråk sen tidigare.  
Lektionen var tråkig. 
Genomgången var onödig. 
Man ska int ha läxa över helgen.” 
 
Flicka 7. 
”Jag har lärt mig att subtrahera och addera bråktal 
Inga speciella tidigare kunskaper. 
Jag tyckte den var tråkig. Vi hann inte göra så mycket.” 
 
Flicka 8. Anteckning saknas. 
 
Flicka 9. 
”Kanske har lärt mig lite att plussa och minusa ihop bråk litegranna iaf. Ja det har jag! Typ 
alla har jag fått användning av. 
Den här lektionen var tråkig tycker jag.” 
 
Flicka 10. 
”Inget! 
räkna på fingrarna 
rolig, lätt!” 
 
Flicka 11. 
”1. inget nästan, för jag fattar inte bråk. Men lite iaf. 
2. plus o minus 
3. Njaaa.” 
 
Flicka 12. 
”Jag har lärt mig mera om bråk. 
hur man plussar ihop bråk 
den här lektionen har det vari lite stökigt” 
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Flicka 13. 
”Jag har lärt mig om bråk 
hur man skriver en halv med bråk 
Den här lektionen har varit okej” 
 
 
Tillfälle 5.  Inlämningsuppgift Paj och mos (bilaga x) 
 
Flicka 1. 
”1. Jag lärde mig ingenting nytt, men repeterade gamla kunskaper. 
2. Det jag kunnat om bråk, decimalform, mått och skala. 
3. Den var sådär.” 
 
Flicka 2. 
”Jag har inte lärt mig något nytt idag. Den här lektionen var bra. Det var inte lika många här 
som det brukar vara så det var lite lugnare.” 
 
Flicka 3. 
”Vi gjorde pappret om ”paj och mos”. Jag fick användning av mina vanliga kunskaper. Jag 
lärde mig inte något nytt, lektionen var bra. Det var ganska lugnt idag.” 
 
Flicka 4. 
”Jag vet inte riktigt vad jag lärt mig. Göra om recept kanske. Vet inte vilka tidigare 
kunskaper. Den var rätt kul.” 
 
Flicka 5. 
”I dag har jag lärt mig att baka smulpaj.=) 
Jag har haft användning av plus o minus. 
Jag tycker att den här lektionen var rolig, det var lite klurigt men...” 
 
Flicka 6. 
”Jag har inte lärt mig ngt nytt, eller kanske ngt. 
Uppgifterna var sådär. 
dom två sista var helt omöjliga, jag fattade ingenting.” 
 
Flicka 7. 
”Att ändra recept 
Från förra lektionen 
Det var tråkigt jag förstod inte så mycket av det jag gjorde.” 
 
Flicka 8. 
”Jag har lärt mig räkna lite om resept. Jag har haft användning av gamla kunskaper från 
längre förr. Den här lektionen har varit sådär.” 
 
Flicka 9. 
”Har inte lärt mig nå speciellt jag fattar typ inte nåt! Jag vet inte vilka kunskaper jag haft 
användning av. Tråkig lektion!” 
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Flicka 10. 
”Använda resept 
räkna på resepten 
den var svår men lärorik” 
 
Flicka 11. 
”1. Idag har jag lärt mej att plussa ihop bråk tror jag. Och att baka smulpaj!=) 
2. Plus och minus. 
3. Den var väl bra.” 
 
Flicka 12. Anteckning saknas. 
 
Flicka 13. 
”Jag har lärt mig fördubbla bråk 
skriva bråk i decimal tal 
den här lektionen var lätt” 
 
 
Tillfälle 6.  Genomgång förkortning. Räkna i bok. 
 
Flicka 1. 
”1. Jag har lärt mig hur man förkortar och förlänger tal. 
2. Det vi gick igenom i 7: an (lite av det). 
3. Den var tyst och lugn.” 
 
Flicka 2. 
”Idag har jag lärt mig om det där man förkortar när man delar. Idag var en bra lektion vi var 
bara halvklass.” 
 
Flicka 3. 
”Vi gick igenom olika saker på tavlan så jag hann inte räkna så mycket i boken. Vi delade 
upp oss i två grupper så det var lugnt idag. Vi höll på med bråk, jag lärde mig förkortning 
när man räknar med bråk.” 
 
Flicka 4. 
”Jag har lärt mig dela med två tal. Inga gammla kunskaper. Jag tycker inget speciellt om 
lektionen.” 
 
Flicka 5. 
”Jag har bättrat på det jag kunde sen i onsdags. 
Jag har haft användning av bråket.  
Jag gjorde inte så mycket denna lektion.” 
 
Flicka 6. 
”Jag har lärt mig räkna på ett nytt sätt.  
Samma som vanligt! Dumt att ha läxa över helgen. 
Lektionen var tråkig!” 
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Flicka 7. 
”Jag har börjat förstå mera nu men förstår ändå inte helt.  
Saker från förra lektionen.  
Det var lite roligare förra lektionen.”  
 
Flicka 8  
”Jag har inte lärt mig nånting nytt, jag förstår inte. Jag har inte haft användning av andra 
kunskaper eller kanske” 
 
Flicka 9. 
”Vet ej vad jag lärt mig! 
Typ alla kunskaper. 
Den var rätt kul!” 
 
Flicka 10. 
”Mer om bråk. 
Använt mig av att jag kan lite om bråk 
Lektionen var lärorik” 
 
Flicka 11. 
”Samma som där, utom smulpajen =)” ( pil dragen till föregående sida) 
 
Flicka 12. 
”Jag hann inte lära mig så mycket idag” 
 
Flicka 13. Anteckning saknas. 
 
 
Tillfälle 7.  Genomgång multiplikation av bråk. 
 
Flicka 1 Anteckning saknas. 
 
Flicka 2. 
”I dag hade vi bra lektioner. 
Jag gjorde bara problem-lösningar eftersom jag gjort klart uppgifterna vi skulle göra.” 
 
Flicka 3. 
”Första timmen idag var mycket lugn, nästan alla var ju på lucia-träningen. Vi höll på med 
problemlösning, några av dom var ganska svåra, så jag gjorde bara några stycken. Andra 
lektionen var också lugn och jag gjorde samma sak.” 
 
Flicka 4. 
”Nej tror inte det lite har jag kanske lärt mig. Det var sådär på lektionen. Ingen kunskap.” 
 
Flicka 5. 
”Nej jag har inte lärt mig nå nytt idag. 
Jag har haft användning av bråk, plus och minus. 
Jag tyckt lektionen var bra” 
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Flicka 6.  
”Jag har lärt mig att gångra bråk. 
Jag har fått användning av tidigare kunskaper. 
Lektionen var tråkig!” 
 
Flicka 7. 
”Jag har inte lärt mig så mycket.  
Inga speciella kunskaper. 
Hann inte göra så mycket så måste ta hem.” 
 
Flicka 8. Anteckning saknas  
 
Flicka 9. 
”Jag vet inte, tror inte jag förstod så mycket idag. Men jaa...alla kunskaper har jag nog haft 
användning av... 
Ganska långtråkig lektion tycker jag...” 
 
Flicka 10. 
”Inget jag är för trög! 
inga 
svår!”  
  
Flicka 11. 
”Idag har jag jobbat med bråk, haft användning av + o – och det var väl en okeej lektion” 
 
Flicka 12. 
”I dag har jag lärt mig mycke mera om bråk 
Jag har haft användning av gånger.” 
 
Flicka 13. 
”Jag har lärt mig mer om bråk 
Jag har haft användning av gånger 
Den här lektionen har varit lugn” 
 
 
Tillfälle 8.  Genomgång av division av bråk. 
 
Flicka 1. 
” 1. Jag har lärt mig division med bråk. 
2. Inga, jag kunde inte det vi gjorde idag. 
3. Bra.” 
 
Flicka2. 
”Jag har lärt mig division av bråk. 
Den här lektionen var bra vi var 2 grupper.” 
 
Flicka 3. 
”Idag lärde jag mig division av bråk. Det var inte så svårt. Jag hade nytta av mina tidigare 
kunskaper inom bråk. Den här lektionen var också lugn, vi delade upp oss i två grupper.” 
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Flicka 4. 
”Lite om bråk. Inga. Inte nå speciell lektion.” 
 
Flicka 5. 
”Jag har lärt mig att multiplicera bråk. 
Jag har fått användning av bråk och multiplikation. 
Den här lektionen var lärorik.” 
 
Flicka 6. 
”Jag har lärt mig division av bråk. 
Jag har använt mig av plus, gånger, delat och minus. 
Lektionen var tråkig.” 
 
Flicka 7. 
”Idag har jag lärt mig jättemycket. 
Kunskaper från min syrra igår. 
Hann göra ganska mkt.” 
 
Flicka 8. 
”Jag har lärt mig hur man räknar delat med litegrann. 
Jag har väl haft användning av det som jag kunnat inne. 
Den har väl varit rätt bra, kanske lite småsurrig.” 
 
Flicka 9. 
”Har lärt mig nu tror jag lite bättre det med minus och plus. 
Har haft användning av alla kunskaper.  
Rätt långtråkig igen! =(” 
 
Flicka 10. 
”Har lärt mig att dela upp saker. 
Hmm...lärde mig det mesta om att dela upp saker nyss! 
Lektionen var lärorik.” 
 
Flicka 11. 
”Jag har jobbat mycket!!! 
Och lärt mig mycket.” 
 
Flicka 12. 
”i dag har jag lärt mig division av bråk 
jag har inte använt några tidigare kunnskaper 
bra!” 
 
Flicka 13 
”Jag har inte lärt mig nånting 
Jag har inte haft användning för nå 
tråki” 
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Tillfälle 9.  Repetition. 
 
Flicka 1. 
”1.Ingenting nytt. 
2. Det jag kunnat om bråk 
3. Den var OK...” 
 
Flicka 2. 
”Idag har jag inte lärt mig nåt nytt tror jag. Det var en ganska bra lektion.” 
 
Flicka 3. 
”Vi gjorde sant-falskt-grejen. Jag har inte lärt mig något särskilt idag. Lektionen var ganska 
bra.” 
 
Flicka 4. 
”Inget. Inga. gjorde inte så mycket på lektionen för jag fattade inget” 
 
Flicka 5. 
”Ja, jag har lärt mig att gångra och förkorta bråk. 
Jag har haft användning av bråk o gånger. 
Jag tyckte att den här lektionen var bra.” 
 
Flicka 6. 
”Idag har jag inte lärt mig ngt nytt!  
Jag har kunnat räkna bråk sedan tidigare. 
Lektionen var tråkig. 
Det är ”ur-dumt” att ha läxa över helgen. 
Jag tycker att lärarna ska förklara bättre så att man förstår. 
Jag fattar inte varför ni aldrig kommer fram till ngt svar på genomgångarna.” 
 
Flicka 7. 
”Jag har inte lärt mig nåt nytt idag. 
Kunskaper från igår 
Måste ta hem och räkna 
Lektionen var tråkig. Förstod inte så mkt.” 
 
Flicka 8. Anteckning saknas. 
 
Flicka 9. 
”Har lärt mig att multiplicera bråk med varandra. 
Och jag har vell haft användning av typ alla kunskaper tror jag. 
Den var lärorik den här lektionen.” 
 
Flicka 10. Anteckning saknas. 
 
Flicka 11. 
”1. inget 
2. några 
3. Bra fast inte när **** slåss” 
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Flicka 12. 
”Nja 
vet ej 
bra” 
 
Flicka 13. 
”Jag har lärt mig förkorta 
inga 
jobbig” 
 
 
Tillfälle 10.  Arvet efter Arn den gamle (bilaga x). 
 
Flicka 1. 
”1. Jag har repeterat bråk. 
2. Det jag vetat om bråk. 
3. Den var bra.” 
 
Flicka 2. 
”Idag har vi gjort ett papper. Det gick ganska bra. Det var bra att kunna bråk sen tidigare.” 
 
Flicka 3. 
”Vi gjorde pappret om ”Arvet från Arn”. Några grejer var svåra, men inte alla. Använde 
Mina bråkkunskaper. Lektionen var bra och lugn. (vi var i fysiksalen)” 
 
Flicka 4. 
”Den här lektionen har jag lärt mig jätte mycket. 
Det har varit kul när man förstår. Jag vet inte vilka tidigare kunskaper jag haft andvändning 
för.” 
 
Flicka 5. 
”Jag har lärt mig jätte mycket i dag, **** har hjälpt mig. 
Jag har haft kunskap om bråk, plus, minus och gånger. 
Den här lektionen var mycket lärorik.” 
 
Flicka 6. 
”Jag har inte lärt mig ngt nytt. 
Jag vet inte vilka tidigare kunskaper jag fått användning av. 
Lektionen var tråkig!” 
 
Flicka 7. 
”Inget nytt 
Från förra lektionen 
Den var trist” 
 
Flicka 8. Anteckning saknas. 
 
Flicka 9. 
”Har inte lärt mig nåt! Inga typ har int hunni räkna! 
Dem var tråkig!” 
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Flicka 10. Anteckning saknas. 
 
Flicka 11. Anteckning saknas. 
 
Flicka 12. Anteckning saknas. 
 
Flicka 13. 
”Jag har inte lärt mig nånting 
Jag har haft användning av bråk grejs. 
okej” 
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Redovisning av intervjuer 
 
Intervju 1, flicka 1 och 2: 
 
På lågstadiet räknade vi i boken. Det var lätt. När vi räknat ut en bok fick vi en ny, räkna i en 
extrabok eller så fick vi spela spel. På mellanstadiet räknade vi också i bok men vi hade mer 
genomgångar. Det är bra med bok även om det är kul med spel. Det vore konstigt utan 
mattebok. Vad ska man göra då? Räkna blad? Det kanske vore roligare. Ibland är det skönt 
med bok. På frågan om det är någon skillnad mellan flickor och pojkar i matematik svarar de 
nej. Flickorna vill att det ska var lätt att hänga med på lektionerna. De tycker att det är bättre 
med en mindre grupp för då får man mer hjälp och det blir lugnare. En av flickorna tycker att 
man kan jobba mer själv.    
 
 
Intervju 2, flicka 3 och 4: 
 
På lågstadiet hade vi böcker som man skrev i. Inte så mycket förklaringar, bara boken. Om 
man var färdig fick man speciella arbetsblad. Ibland blad som man skulle färglägga. Om man 
räknat ut en bok fick man en ny. Vi tycker att det är roligt att räkna när det är lätt. Skillnaden 
mellan pojkar och flickor är att pojkar inte ids fråga. Vissa pojkar är svinlata, eller verkar vara 
lata för att de inte kan. Flickorna tycker att det på matematiklektionerna är bra med en 
genomgång och att sedan räkna. De säger att om läraren först förklarar så förstår man och kan 
räkna själv.     
  
 
Intervju 3, flicka 5 och 6: 
 
Vi hade en bok som man skrev i. Vi räknade bara i boken och hade diagnos efter varje kapitel. 
Om man inte klarade diagnosen fick man extrauppgifter annars räknar man vidare. Var man 
färdig i en bok fick man en ny. En av flickorna säger att hon fick sjuans bok redan i sexan och 
sedan fick börja om med sjuans bok när hon började sjuan. Hon säger även att hon tycker att 
det är roligt när man jobbar i grupp. Den andra flickan tycker att matematik är roligt när man 
kan. Flickorna tycker inte att det är någon skillnad mellan pojkar och flickor i matematik. En 
av flickorna tycker att matematiklektionerna är bra som de är men att man skulle få skriva 
direkt i böckerna. Den andra flickan tycker att man inte bara ska räkna i boken för då blir det 
tråkigt.  
 
 


