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Abstrakt 
Intentionen med detta examensarbete var att undersöka hur flickor och pojkar uppfattar att de 
blir bedömda och bemötta i ämnet matematik ur ett genusperspektiv. Vi har genomfört en 
kvalitativ och kvantitativ undersökning som baserades på enkäter och intervjuer med 
gymnasieelever. Totalt deltog 61 elever i undersökningen, 38 pojkar och 23 flickor varav en 
pojke och en flicka även intervjuades. Information har inhämtats från litteratur och Internet 
samt tidigare forskning om jämställdhet i skolan, genusteori samt skolforskning kring 
matematik. Utifrån vår studie kan vi dra slutsatsen att en stor del av eleverna uppfattar att de 
blir bedömda och bemötta på olika sätt både beroende på lärarens och på deras eget kön.  
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Inledning 
Då vi båda har ett intresse för matematik och planerar att undervisa inom detta ämne föll det 
oss naturligt att vårt val av examensarbete hamnar inom matematiken. Vår intention med 
denna studie är att undersöka hur flickor och pojkar blir bedömda och bemötta i 
matematikundervisningen ur ett genusperspektiv. Vi vill undersöka om elevernas kön 
påverkar hur de blir bedömda och bemötta av lärarna. Under de praktikperioder vi genomfört 
har genusperspektivet i undervisningen blivit mer och mer tydligt och vi har noterat att även 
erfarna pedagoger har funderingar kring genusfrågor. Det vi däremot har saknat är kunskap 
om hur eleverna uppfattar sådant som rör genus. Vi beslutade därför att genomföra en mindre 
undersökning för att få kunskap om hur eleverna ser på situationen och om de uppfattar att de 
bedöms på samma villkor som deras kamrater av motsatt kön i ämnet matematik.  
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Syfte  
Syftet med vår studie är att undersöka hur flickor och pojkar uppfattar att de blir bedömda och 
bemötta i ämnet matematik ur ett genusperspektiv. Följande frågeställningar anser vi 
relevanta: 
 

• Upplever eleverna att de blir bedömda på samma villkor som deras kamrater av 
motsatt kön? 

• Anser eleverna att de blir bedömda och bemötta olika av manliga och kvinnliga lärare? 
• Vem anser eleverna har bäst betyg i matematik, flickor eller pojkar? Är det skillnad på 

vad flickor och pojkar tycker om detta? 
• Uppfattar eleverna att deras betyg i matematik väger upp mot de resultat de visat upp 

på lektionstid och vid provtillfällen?  
 
Vi begränsar oss till att genomföra undersökningen i gymnasieskolan.  

 

Bakgrund 
I detta kapitel kommer vi att ge en bakgrund till vårt arbete. Vi kommer att presentera tidigare 
forskning kring jämställdhetspedagogik, flickor och pojkars prestationer i ämnet matematik 
samt lyfta fram det stöd som finns för syftet i styrdokumenten. Vi kommer även att redogöra 
för/definiera några centrala begrepp från vår studie. 

Nyckelbegrepp 
Hedlin (2006) beskriver jämställdhet som ett begrepp som både har en kvalitativ och 
kvantitativ dimension. Med den kvantitativa aspekten menar hon att ett mål att sträva mot är 
en någorlunda jämn könsfördelning mellan könen. Den kvalitativa aspekten syftar på att alla 
människor ska ha samma rättigheter, något som även Svaleryd (2002) håller med om. 
Svaleryd definierar genus i boken Genuspedagogik på följande vis: ”Genus omfattar vårt 
kulturella, sociala och biologiska kön. /…/ Begreppet genus fokuserar på relationen mellan 
könen, mäns och kvinnors beteenden, sysslor och vad som anses som manligt och kvinnligt.” 
(Svaleryd, 2002, sid.29) Även Marta Ronne (2000) ställer sig bakom den definitionen av 
genus. Hon säger i sin avhandling Två världar - ett universitet (2000) att hon ser på genus 
som ett begrepp som beskriver föreställningen om vad som är kvinnligt och mannligt. Kön 
använder hon i betydelsen biologiskt kön. Då Svaleryd (2002) pratar om genuspedagogik 
menar hon det genusmedvetna pedagogiska arbete som fortlöper bland barn, unga och 
pedagoger.  
 
I vårt syfte använder vi begrepp som bedöma och uppfatta. För att förtydliga vad vi menar 
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med begreppen kommer vi här att redogöra för dem. ”Bedömning är den process som består 
av lärarens arbete med att bilda sig en uppfattning av elevens totala utveckling, det vill säga 
utvecklingen såväl kunskapsmässigt, språkligt, känslomässigt som socialt.” (Selghed, 2006, 
sid. 26) Med begreppet uppfatta menas inte en persons åsikt utan det han/hon anser vara 
självklart. Larsson (1986) säger: ”På så sätt kan man säga att uppfattningar ofta är den 
oreflekterade grund på vilken åsikter vilar.” (Larsson, 1986, sid. 33) 
 

Genushistorik 
I dagens samhälle poängteras människans lika värde oavsett etnisk tillhörighet, socialstatus 
eller kön. Ändå framställs kvinnor fortfarande ofta som vackra, veka och 
relationsorienterande. I tidningen Amelia år 2002 står följande att läsa som en läxa till 
kvinnor: ”Var inte påträngande eller tjatig med din lust. Visa mer att han utan risk kan ta 
initiativet. Kryp intill honom och satsa på ömhet” (Elvin-Nowak och Thomsson, 2003, sid. 
27). Det är i möten med andra människor som det är viktigt att vi beter oss kvinnligt eller 
manligt på det sätt som det är förväntat av oss i just det sammanhanget och i den relationen. 
Det är i gemenskap med andra människor som det är viktigt att signalera könstillhörighet på 
ett sätt som är historiskt och kulturellt riktigt. De stereotypa roller som finns i samhället 
angående vad som förväntas av en man eller kvinna är inte något nytt utan det har funnits 
under århundraden. (Elvin-Nowak och Thomsson, 2003) 
 
En forskare som tydligt visat att män och kvinnor behandlats och värderats olika genom 
tiderna är Yvonne Hirdman. Hon inleder boken Genus – om det stabilas föränderliga former 
(2001) med att föra fram ett antal röster från de senaste 2000 åren om bilden av kvinnans roll i 
samhället. Dessa röster är en del av grunden till de stereotypa roller som vi idag har gällande 
vad som är manligt och kvinnligt och vad en man eller kvinna bör eller inte bör göra. För att 
illustrera det dominanta tänkandet som genom tiderna genomsyrat uppfattningen kring könen 
citerar hon flera kända filosofer. En av dessa är Platon (424-347 f.kr) som hävdade ”Känner 
du någon mänsklig verksamhet, där ej det manliga släktet har alla dessa egenskaper i högre 
grad än det kvinnliga. (Hirdman, 2001, sid. 19) 
 
Göransson och Blom (2000) speglar en överskådlig bild av hur synen av män och kvinnor 
från början av 1800- talet och framöver såg ut.  Under första hälften av 1800-talet blev det en 
nedgångsperiod för kvinnorna i förhållande till männen då hushållen förlorade allt fler 
uppgifter eftersom det hushållsbaserade samhället omvandlades till ett marknadsbaserat. 
Kvinnorna ansågs inte längre klara av att ersätta männen eller vara en del av den manliga 
samhörigheten. Det gamla samhällets sysslor ansågs som amatörmässiga och i och med att det 
fortfarande var kvinnorna som hade huvudansvar för dessa sysslor uteslöts de från de nya 
expansiva samhällsområdena. Från mitten av 1800-talet till början av 1900- talet reformerades 
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gamla institutioner och nya inrättades för att underlätta den nya marknadsekonomin. Genom 
denna förändring ändrades samhället så att kvinnorna nu fick ett större inflytande (Göransson 
och Blom, 2000). 
 
Yvonne Hirdman (2001) förklarar hur det kvinnliga och manliga könet har uppfattats genom 
tiderna genom att hävda att det finns tre formler som beskriver detta. Dessa formler kan enligt 
Hirdman förklara hur det stereotypa tänkandet kring könen uppkommit. Den första formeln 
anser hon vara självaste grundformeln där kvinnan är en del av tankefiguren Man- Icke man.  
Detta illustreras enklast genom det antika tänkandet där människan jämförs i relation till 
gudarna, naturen och djuren och kvinnan är icke närvarande det vill säga Icke man. Den andra 
av de tre formlerna benämner Hirdman som jämförelsernas formel där det är Mannen och den 
lilla mannen som jämförs med varandra, den lilla mannen symboliserar kvinnan. Enligt 
Bibeln skapade Gud kvinnan av mannens revben. Kvinnan ansågs vara en ofullständig 
människa skapad av en defekt hos mannen. Dessa idéer var fullt utvecklade under antiken. 
Aristoteles skriver ”En hona, är som en steril man; honan är i själva verket hona på grund av 
en slags oförmåga, dvs. hon saknar förmågan att ’koka ihop’ sperma ur näringens slutprodukt 
på grund av kylan i sin natur” (Hirdman, 2001, sid.29) Sammanfattningsvis kan kvinnan 
beskrivas enligt den andra formel som en ofullgången man, inte riktigt färdigbakad, ett 
måndagsexemplar eller som en man som fattas något för att fungera. Slutligen presenterar 
Hirdman den tredje och sista formeln, den normativa. Denna bygger på motsatser och 
kontraster som till exempel mannen och dess form mot kvinnans formlöshet. Genom denna 
formel beskrivs genus via isärhållning och skillnader. Här handlar det inte om en sorts 
människor med olika egenskaper utan att mannen och kvinnan är av olika arter.  
 
Manligt och kvinnligt beteende är uppdelat efter en social hierarki och isärhållning som 
Hirdman (2001) kallar genussystem eller genusordning. Det är oskrivna regler för hur en man 
och kvinna bör och inte bör agera och vad som förväntas av dem. Detta system är en del av 
den mänskliga kulturen där mannen är normen. Med det menar Hirdman (2001) att det 
mätbara hos människan utgår efter en manlig prototyp där mannen har tolkningsföreträde före 
kvinnan. Det är med denna prototyp som kvinnans prestationer jämförs, det vill säga att 
kvinnan jämförs med människan vars egenskaper mäts efter en manlig urbild (Hirdman, 
2001). 
 
Christina Carlsson Wetterberg presenterar i artikeln ”Från patriarkat till genussystem – och 
vad kommer sedan?”, publicerad i Kvinnovetenskaplig tidskrift (1994), de två bärande bjälkar 
som Hirdman anser upprätthåller de genussystem som hon menar gälla. Den första bjälken är 
isärhållning, där mannligt och kvinnligt inte bör blandas och den andra är hierarkin där 
mannen är normen. Hirdmans teorier tar inte upp frågan vad det är som genererar den manliga 
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normen utan snarare vad det är som gör att systemet upprätthålls. Carlsson Wetterberg (1994) 
är kritisk till Hirdmans teorier om att den manliga makten upprätthålls genom att könen hålls 
isär med stöd av ett system och ett genuskontrakt könen emellan. Hon vill inte ha en 
förklaring i systemtermer utan en historisk förankrad teoretisk förklaring. I utgångspunkterna 
i Hirdmans genussystem hävdar hon att det är olikheterna mellan könen som upprätthåller 
kvinnans underordning i samhället. Detta är något som Carlsson Wetterberg bestrider. Hon 
anser att kvinnans underordning inte återfinns i det system Hirdman förespråkar utan att det 
handlar om att se kvinnor och män som handlande subjekt i komplexa, historiska 
sammanhang. Carlsson Wetterberg anser att för att förstå kvinnans underordning krävs att 
man synliggör ett perspektiv som visar på hur kvinnans position i samhället är kopplad till 
andra makthierarkier i samhället, inte genom isärhållning av könen och ett statiskt 
systemtänkande. Hon anser även att Hirdmans systemtänkande inte stödjer en förändring av 
de stereotypa bilder av män och kvinnor i samhället och som presenteras i Hirdmans 
genuskontrakt och system (Carlsson Wetterberg, 2004). Hirdman försvarar kritiken Carlsson 
Wetterberg förespråkar i boken Genus – det stabilas föränderliga former (2001) där hon 
förklarar hur det stabila system som finns mellan män och kvinnor kan förändras. Hon 
skriver: ”Förändring av dessa genusvillkor kan först ske när mattan dras bort – när det sker en 
förändring av omständigheter, så att det inte längre är rimligt att söka efterleva och imitera 
genuskontraktens paragrafer.” (Hirdman, 2001, sid. 95) Det är mannen som skapar dessa 
omständigheter men kvinnan som ska genomföra förändringen. För att kvinnan ska klara av 
att bryta kontraktet mellan män och kvinnor krävs enligt Hirdman (2001) att mannen begår ett 
misstag. ”En möjlighet till kontraktsbrott är given: det är när lydnad inte längre är möjlig. När 
Hon nästan tvingas till olydnad. Och när gör Hon det? När Han inte sköter sig. När Han inte 
kan sköta sig. När Han inte vill sköta sig.”  (Hirdman, 2001, sid. 95) 
 

Samhällssyn 
Svaleryd säger att under historians gång har frågor som rör jämställdhet setts som en 
kvinnofråga, något som fortfarande lever kvar hos många i samhället och som påverkar 
engagemanget i dessa frågor. ”Det finns en rädsla att som kvinna bli sedd som manshatare, 
eller som man att bli sedd som en toffel, om man engagerar sig i jämställdhetsfrågor.” 
(Svaleryd, 2002, sid. 40) Med detta menar hon att det finns normer som hindrar arbetet för ett 
mer jämställt samhälle. 
 
I dagens samhälle påverkas individens utveckling av de normer och oskrivna regler som 
samhället utvecklat. Enligt Gulbrandsen (1994) är en vanlig fördom i samhället att flickor och 
matematik inte går ihop och hon anser att skolan ska arbeta för att motverka dessa invanda 
könsroller som hon menar påverkar elevernas studier och framtida val. Ju äldre flickorna är 
desto starkare blir dessa fördomar. Denna föreställning måste enligt henne bekämpas med 
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fakta som bestrider detta påstående. Hon poängterar även att en diskussion lärare emellan om 
vad eleverna ska lära sig och varför det kan hjälpa att motstrida dessa påståenden. Hedlin 
(2006) tar även hon upp problematiken runt att flickor och pojkar påverkas av de fördomar 
som skolan och samhället förmedlar. Hon skriver att en del lärare hävdar att pojkar har någon 
typ av genetisk fallenhet för matematik som gör att de är bättre på matematik än vad flickor 
är. Vidare undrar hon om detta är av intresse eftersom det är lärarens uppgift att bedöma och 
bemöta eleverna individuellt i undervisningen och inte utifrån könsskillnader på gruppnivå 
(Hedlin, 2006).  
 
I Skolverkets Könsmönster i förändring (2002) framgår det att matematik som ämne har hög 
status i samhället. Då det även är det manliga könet som är normen i samhället blir matematik 
en manlig domän. (Skolverket, 2002) Att det finns en skillnad mellan könen när det gäller 
prestationer i matematik har länge stått i fokus för många feministiska forskare. Meredith M 
Kimball är en av dessa och hon presenterar i artikeln Bara en myt att flickor är bättre i 
matematik, publicerad i Kvinnovetenskaplig tidskrift (1994), matematik som en manlig domän 
och flickornas brist på övertygelse om att de klarar av ämnet. Hon presenterar Damarins 
(1990) teorier om att matematik är ett aggressivt ämne där målet är att skaffa sig matematisk 
styrka, angripa problem och rangordna begrepp i hierarkier. Kimball (1994) påvisar även i 
denna att fler pojkar än flickor anser sig vara duktiga i matematik. Detta är även en 
uppfattning som delas av många lärare. Lärare visar att de delar denna uppfattning när de ska 
ange vilka elever som är särskilt duktiga eftersom de oftast nämner pojkar (Kimball, 1994). 
På grund av detta är det inte säkert att flickornas goda prestationer och kunskaper bedöms på 
ett sätt som speglar begåvning. De kan prestera väl men ändå inte antas ha ”verklig” kunskap 
då de inte anses inneha ett genuint intresse för ämnet (Skolverket, 2002).  
          

Förankring i styrdokumenten 
I läroplanen för de frivilliga skolformerna framgår det tydligt att man inom skolan inte får 
särbehandla eleverna utifrån deras könstillhörighet: ”Människolivets okränkbarhet, individens 
frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt 
solidaritet med svaga och utsatta är de värden som skolan skall gestalta och förmedla” (Lpf 94 
sid. 37). Vidare står det: ”Skolan skall aktivt och medvetet främja kvinnors och mäns lika rätt 
och möjligheter. Eleverna skall uppmuntras att utveckla sina intressen utan fördomar om vad 
som är kvinnligt och manligt.” (Lpf 94 sid. 38) Det framgår också av läroplanen för de 
frivilliga skolformerna att det är av stor vikt att ingen i skolan ska utsättas för diskriminering 
på grund av kön eller etnisk tillhörighet. Läroplanen uttrycker lärarens uppgift som att: ”se till 
att alla elever oavsett kön och social och kulturell bakgrund, får ett verkligt inflytande på 
arbetssätt, arbetsformer och innehåll i undervisningen.” (Lpf 94, sid. 47) 
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Även i Skollagen understryks det att verksamheten i skolan ska utformas i överensstämmelse 
med grundläggande demokratiska värderingar och jobba för att skapa respekt för varje 
människas egenvärde. Det framgår också att alla som verkar inom skolan ska främja 
jämställdhet mellan könen och aktivt motverka alla former av kränkande behandling 
(Skollagen).  
 

Genuspedagogik 
De flesta lärare har positiv hållning till jämställdhetsfrågor men det har visat sig att 
jämställdhetsarbetet i skolan inte fortskrider i samma takt som de vill att det ska göra. 
Fortfarande favoriseras pojkar genom att de får mer uppmärksamhet och blir tagna på större 
allvar i diskussioner än flickorna. Detta beror i stor utsträckning på att pojkarna är bråkigare 
och mer högljudda och därigenom märks de mer. Vid en undersökning av 
matematikundervisning konstaterades det att pojkar fick dubbelt så mycket hjälp som flickor 
(Imsen, 2000). 
           
Enligt Skolverkets rapport Flickors och pojkars olika förutsättningar och villkor (1994) har 
elevernas könstillhörighet betydelse för elevernas möjlighet att hävda sig i klassrummet. 
Flickorna har svårt att föra fram sina åsikter och dessa möts inte med samma intresse som 
pojkarnas. Kön måste betraktas som något viktigt i skolarbetet. Gör inte skolan det, förstärks 
den manliga normen och pojkarnas tolkningsföreträde före flickorna. Genom att denna norm 
ifrågasätts kan både flickors och pojkars föreställning om genusordningen påverkas på ett 
positivt sätt. Detta sätt att arbeta välkomnas av flickorna men många pojkar ser det som 
oviktigt (Skolverket, 1994).   
  
Enligt Hedlin (2006) handlar jämställdhet om förhållandet mellan kvinnor och män och målet 
är att kvinnor och män i framtiden ska ha samma möjligheter, skyldigheter och rättigheter, 
inte bara formellt utan även reellt. Hon säger vidare att fördomar om kvinnors och mäns roll i 
samhället påverkar hur de bemöts. Detta felaktiga bemötande kan påverka elevernas val i livet 
och därför är det av stor vikt att alla som jobbar i skolan arbetar för att komma ifrån dessa 
invanda strukturer. Hedlin (2006) beskriver problemet enligt följande:  
  

Strukturer handlar, som tidigare nämnts, om mönster och oskrivna regler som begränsar eller 
vidgar människors handlingsutrymme. I många fall gäller olika normer för män och kvinnor, 
vilket innebär att vissa företeelser i det dagliga livet blir lättare för män och svårare för kvinnor 
och vice versa. (Hedlin, 2006, sid. 27) 
 

Enligt Skolverkets rapport Att spåra och skapa genus (2005) är dagens gymnasieskola starkt 
könssegregerad och den forskning som bedrivs ser inte till kvinnors och män olika 
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förutsättningar och möjligheter. Den ämnesdidaktiska forskning som hittills bedrivits har ofta 
präglats av könsblindhet där genusfrågor inte fått något större utrymme i de flesta ämnen. Det 
innebär att tillgängligheten till olika gymnasieutbildningar är hög för både flickor och pojkar 
medan det görs mycket litet för att motverka traditionella könsmönster. Dessa gamla 
könsmönster bidrar alltså fortfarande till specifika förväntningar på utformningen av de 
traditionellt könsbundna utbildningarna. Skolans sätt att könskoda de olika 
gymnasieprogrammen beskrivs i Skolverkets rapport (2005).  I de yrkesförberedande program 
som domineras av flickor läggs stor vikt vid allmänna och mindre tidsbundna kunskaper samt 
att det läggs större vikt vid utvecklande av ett etiskt förhållningssätt. I de program som 
domineras av pojkar läggs större vikt vid mer specifika och tidsbundna kunskaper dessutom 
utövas mer praktisk-tekniska yrkesfärdigheter.  
 
Svaleryd (2002) hävdar att ett barn med utvecklad självtillit har en medvetenhet om vad 
han/hon behärskar. Barnet ser då möjligheter, utvecklar nyfikenhet och känner vilja till att 
utvecklas och pröva nya saker. Enligt Svaleryd når ett barn självtillit först då det har utvecklat 
både självförtroende och självkänsla. Svaleryd förklarar självkänsla: ” Det är känslan man bär 
inom sig av att vara älskad och accepterad. Självkänslan stärks av bekräftelse, 
uppmärksamhet och uppskattning.” (Svaleryd, 2002, sid.54) Självförtroende är känslan av 
tilltro till den egna prestationen. ”Självförtroende bygger på det barnet är i andras ögon, och 
den värdering barnet möter i förhållande till det han/hon presterar. Självförtroende påverkas 
således av stöd, uppmuntran, handledning och peppning.” (Svaleryd, 2002, sid.55)  
 
I den traditionella skolan läser pojkar och flickor samma ämnen. De undervisas av samma 
lärare som arbetar utifrån samma läroplan. Detta innebär enligt Svaleryd (2002) att flickor och 
pojkar befinner sig i skolan under samma formella villkor men verkligheten vittnar om något 
annat än att det är jämlika förhållanden mellan pojkar och flickor. Forskningen visar att den 
verkliga verksamheten i skolan oftast består av två världar där flickor och pojkar sällan möts 
även om de går i samma klass (Svaleryd, 2002). 
 
Enligt den forskning som bedrivs på gymnasieskolan idag förkommer det att lärare uppfattar 
flickorna på de teoretiska program som mindre begåvade än pojkarna. Det resultat som 
flickorna får uppfattas ofta som ett resultat av ansträngning och flitighet. Pojkarnas resultat 
däremot ses som en konsekvens av deras begåvning och logiska tänkande. Detta bidrar till att 
flickorna får högre betyg än vad pojkarna får eftersom att de måste anstränga sig hårdare för 
att kompensera den begåvning och det logiska tänkande som de anses sakna. ”Pojkarna 
däremot får ofta mer uppmärksamhet när de presterar bra och de uppfattas som mer logiska 
och smarta än vad de egentligen är, vilket gör att de får uppfattningen att de inte behöver 
anstränga sig lika mycket.” (Hedlin, 2006, sid. 72) Pojkarna betraktas som individer medan 
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flickorna ses som en grupp och måste därför kämpa hårdare för att synas och visa vad de 
presterat. (Hedlin, 2006) 
 

Skolforskning kring ämnet matematik   
Enligt Elvin-Nowak och Thomsson (2003) visar inte modern forskning att elevers 
matematiska förmåga skiljer sig åt beroende på om de är flickor eller pojkar vilket äldre 
studier har visat. Då moderna studier har undersökts har det visat att studierna i många fall 
bygger på en jämförelse mellan en grupp flickor som läst lite matematik och en grupp pojkar 
som läst mycket matematik. Baserat på sådana jämförelser menar de att det är självklart och 
missvisande att resultatet har visat att flickors matematiska förmåga har varit svagare än 
pojkars. De skriver vidare om hur olika pojkar och flickor bedöms enligt den moderna 
skolforskning som bedrivs inom matematiken: ”Skolforskning på detta område visar också att 
pojkar som inte klarar en matematisk beräkning, utan snärjer in sig i olika förklaringar som 
ligger utanför det aktuella problemet, av sina lärare bedöms som innovativa och kreativt 
tänkande. Flickor som försöker på samma strategi bedöms däremot som okunniga.” (Elvin-
Nowak och Thomsson, 2003, sid.228) 
 
Elvin-Nowak och Thomsson tar också upp svårigheten att mäta flickors och pojkars 
kunskaper i matematik genom den betygssättning som praktiseras idag. De beskriver 
problemet enligt följande: 
 

Om matematisk förmåga mäts genom skolbetyg har flickor i regel bättre betyg, vilket de har i de 
flesta skolämnen. Används däremot standardiserade test uppvisar pojkar ofta bättre resultat. 
Flickors högre betyg tolkas dock sällan som att flickor är mer intelligenta än vad pojkar är. Den 
vanligaste förklaringen brukar snarare vara att flickor är tystare och lugnare i klassrummet, att 
de följer anvisningarna bättre och de anstränger sig mer för att vara läraren till lags. (Elvin-
Nowak och Thomsson, 2003, sid.228) 

 
Skolverkets rapport Könsmönster i förändring (2002) visar att flickor i genomsnitt har högre 
betyg än pojkar under grundskole- och gymnasietiden. De tester som genomförts visar att 
flickor presterar bättre i verbala test och pojkar bättre i de test som behandlar matematik och 
naturvetenskap. I rapporten presenteras även en enkätundersökning gjord av Ann-Katrin 
Jakobsson (1992) med 250 gymnasieelever (135 flickor och 115 pojkar) där det framkommer 
att elever med samma betyg värderade sig ungefär lika högt i alla ämnen förutom i matematik. 
”Undantaget utgjordes av matematik, där pojkar värderade sig högre än flickor även om de 
hade samma betyg i ämnet.” (Skolverket, 2002, sid. 59)  
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I en undersökning som presenteras i Skolverket (2002) gjord av Reuterberg och Svensson på 
9000 elever som lämnade årskurs 9 våren 1998 visade det sig att flickor generellt hade högre 
betyg än pojkar. Om man jämför detta resultat med andra svenska och även internationella 
studier på området ser vi en viss skillnad. De visar att pojkar presterar bättre än flickor, 
särskilt i matematik och naturvetenskap. ”Könsskillnader i matematiska test tycks t ex vara 
små eller obetydliga bland yngre elever, medan de är mer markerade (till pojkars fördel) i 
högre åldrar.” (Skolverket, 2002, sid. 57) 
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Metod 

Kvalitativa och kvantitativa metoder 
Vid empiriska undersökningar finns två metoder att tillgå. Det ena är kvantitativa metoder där 
undersökningen bygger på mätningar gjorda med hjälp av matematik eller statistik. Dessa 
undersökningar utmynnar i numeriska observationer eller låter sig omvandlas i sådana. Hit 
hör exempelvis experiment, test, prov, enkäter och frågeformulär (Backman, 1998). Med 
hjälp av de siffror man samlar in i en kvantitativ undersökning får man en överblick över ett 
stort material, man får svar på frågan ”hur många” (Svenning, 2003). 
 
Den andra typen av metodik kallas för kvalitativ metod. Denna kännetecknas av att den inte 
använder siffror och tal. Kvalitativa undersökningar genomförs genom verbala formuleringar, 
skrivna eller talade (Backman, 1998). Denna typ av metod ger svar på frågan ”varför” och får 
fram mer sensibla fakta (Svenning, 2003). 
  
Vi har valt att använda oss av både kvantitativa och kvalitativa metoder i vår undersökning. 
Med vårt syfte som målsättning anser vi att enkäter och personliga intervjuer kompletterar 
varandra. Enkäter ger en överblick över vad eleverna tycker men ingen kunskap om detaljer 
som förklarar varför de upplever det som de gör. En intervju däremot, ger dem utrymme att 
formulera sina erfarenheter (Svenning, 2003). Conny Svenning skriver i Metodboken (2003): 
”Kvalitativa och kvantitativa metoder är lika vetenskapliga eller ovetenskapliga, men drar 
fram olika aspekter av verkligheten varför de bör komplettera varandra.”  
 

Urval 
Vi har valt att enbart vända oss till elever då det är deras syn på matematik och genus som 
intresserar oss i vår frågeställning. Urvalet har skett genom bekvämlighetsprincipen (Trost, 
1994), det vill säga att vi delade ut enkäter i fem gymnasieklasser som vi tidigare har 
praktiserat i. Det krav vi ställde var att eleverna under den aktuella terminen studerade 
matematik. Då vi senare utförde intervjuerna valde vi slumpvis ut en flicka och en pojke från 
den klass vi själva gjort enkätundersökningarna. Avsikten med det var att vi ville expandera 
och fördjupa oss i det material som vi redan hade samlat in (Svenning, 2003). Att vi endast 
intervjuade två personer berodde på vår begränsade tid för undersökningen. Trots tidsbristen 
valde vi ändå att genomföra två intervjuer för att vi ville försöka vidhålla hög kvalitet på vår 
underökning (Kvale, 1997).   
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Genomförande  

Enkät 
I det första steget i vår undersökning har vi valt att använda en enkät (Bilaga 1). Enkäten har 
vi utformat och senare utvärderat utifrån Enkätboken av Jan Trost (2001). Vi valde att göra 
gruppenkäter då detta kändes mest rimligt i förhållande till vår målgrupp. I Metodboken 
(2003) skriver Conny Svenning: ”En specialvariant på detta är gruppenkäter, där intervjuaren 
väntar medan enkäten ifylles. /.../ Gruppenkäterna är egentligen speciellt bra just för 
klassrumssituationer. Man förhindrar effektivt att barnen talar om enkäten innan alla besvarat 
den.” (Svenning, 2003, sid. 125) Enkäterna delades ut i fem klasser där var och en av eleverna 
fick svara individuellt och anonymt. Enkäterna delades ut vid olika tillfällen under en period 
av tre veckor. De klasser vi har genomfört studien i hade ett hektiskt schema under denna 
period så det passade bäst att en av deras lärare tog vår plats och delade ut enkäten vid ett 
passande tillfälle. Det var endast i en klass som vi själva fick möjligheten att utföra enkäten. 
Vi presenterade kort vårt arbete för eleverna, förklarade att enkäten skulle besvaras 
individuellt och anonymt och att om de hade frågor skulle de inte tveka att fråga oss. Vår 
intention var att den lärare som delade ut enkäterna i de resterande fyra klasserna skulle göra 
på samma sätt för att bibehålla hög standardisering på vår undersökning. ”Med 
standardisering menar man graden till vilken frågorna är desamma och situationen är 
densamma för alla intervjuade.” (Trost, 1994, sid.53) 

 

Intervju 
För att komplettera och även få en kvalitativ vinkling på vår undersökning genomförde vi 
intervjuer i en av de gymnasieklasser vi gjort enkätundersökningarna i. Valet föll naturligt på 
den klass där vi själva hade gjort enkätundersökningen och här valde vi slumpvis ut en pojke 
och en flicka. Innan vi genomförde studien bearbetade vi fram en intervjuguide (Bilaga 2) 
utifrån Steinar Kvale, Den kvalitativa forskningsintervjun (1997). I intervjuguiden beskrivs 
det på ett konkret sätt vilka ämnen som ska tas upp och vilka frågor som ska ställas. Vi valde 
att göra på detta sätt för att vi skulle få en så likvärdig intervjusituation som möjligt. Det 
underlättar även inför sammanställningen då vi ska analysera de data vi samlat in (Kvale, 
1997). Vi hittar också stöd för denna intervjustruktur i Conny Svennings Metodboken (2003): 
”Genom att alla intervjupersoner får samma fråga ställd på samma sätt och genom att de alla 
svarar i samma termer, så skapas så goda förutsättningar som möjligt för statistisk 
bearbetning” (Svenning, 2003, sid. 114). Vi valde att genomföra intervjuerna där båda 
medverkade. En av oss ställde frågor med stöd av den på förhand bearbetade intervjuguiden 
(Bilaga 2). Den som inte ställde frågorna lyssnade och antecknade. Vi intervjuade flickan och 
pojken var för sig direkt följt av varandra. Sammanställningen av materialet gjorde vi direkt 
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efter att vi utfört intervjuerna för att inte glömma bort detaljer och för att bibehålla de visuella 
aspekterna som uppkom under intervjuerna. ”Intervjuarens omedelbara minne kommer dock 
att omfatta såväl den visuella informationen om situationen som den sociala atmosfären och 
personliga interaktionen, vilket i stor utsträckning går förlorad vid en vanlig bandinspelning.” 
(Kvale, 1997, sid. 148) Sedan presenterade vi en bearbetad version med inslag av citat av det 
intervjumaterial som var väsentligt för vårt syfte och våra frågeställningar. 
 

Bearbetning, analys och tolkning 
Då materialet från enkäterna bearbetades och tolkades inför presentationen valde vi att slå 
ihop alla elever till en grupp istället för att tolka dem klassvis. Anledningen till detta var att vi 
enligt vårt syfte ville undersöka hur pojkar och flickor som grupp/helhet ansåg sig bli 
bedömda i ämnet matematik. Vi ville alltså inte jämföra olika gymnasieklassers 
förhållningssätt. I och med att en av våra frågeställningar är att undersöka om det är skillnad i 
pojkars och flickors åsikter angående vem som har bäst betyg i matematik så valde vi att 
särskilja deras resultat. Dessutom tyckte vi att det skulle vara intressant att redovisa alla 
resultat på det sättet i och med att hela vårt arbete skall spegla genusperspektivet. Genom att 
välja ut fem klasser som vi tidigare träffat för vår undersökning fick vi fram ett urval som vi 
upplever som representativt. Såhär förklarar Jan Trost i Enkätboken (1994) vad ett 
representativt urval är: ”Med det menas att var och en av de utvalda motsvarar en del av 
befolkningen på sådant sätt att hela urvalet är en miniatyr av populationen; de skall 
representera alla de andra.” (Trost, 1994, sid. 28) Vi presenterade sedan resultaten på de 
frågor som bäst gav svar på vårt syfte i stapeldiagram för att på detta sätt tydligt åskådliggöra 
vårt insamlade datamaterial. Det var enbart i de resultat som tydligast förklarades genom 
procentuell fördelning som vi använde oss av cirkeldiagram (Svenning, 2003). 
 
Intervjuguiden underlättade sammanställningen och analysen av de data vi samlat in (Kvale, 
1997). Presentationen av intervjuerna valde vi att framföra fråga för fråga för att det tydligast 
skulle framgå hur de två intervjupersonerna svarat och eventuella skillnader dem emellan. 
Genom att ibland citera intervjupersonerna blev presentationen mer levande och lättare att ta 
till sig. I Steinar Kvales bok Den kvalitativa forskningsintervjun (1997) står det: ”Det är här 
forskarens uppgift att ge de perspektiv och sammanhang som gör intervjuerna engagerande att 
läsa. Det finns ingen standardform för rapportering av resultaten från en 
intervjuundersökning” (Kvale, 1997, sid. 238f).  
 
Vi anser att det är viktigt att vara förberedd för att underlätta för den som blir intervjuad. Vi 
ville ge eleverna ett så stort utrymme som möjligt att uttrycka erfarenheter och detta krävde 
att vi hade förberett relevanta frågeställningar. Fördelar med intervjuer är att möjligheter till 
följdfrågor finns och missförstånd kan därmed undvikas. Nackdelen kan vara att den du 
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intervjuar är subjektiv eller svarar det han/hon tror intervjuaren förväntar sig till svar (Kvale, 
1997). 
 

Bortfall 
Vår intention var att göra enkätundersökningen i sex gymnasieklasser med sammanlagt cirka 
80 elever och att ha en jämn fördelning mellan antalet pojkar och flickor. Vi fick ett bortfall 
på 19 enkäter då dessa elever inte var närvarande vid undersökningstillfällena. Vi beslutade 
att sammanställa resultatet trots bortfallet. Utifrån detta beslut blev antalet elever i 
undersökningen endast 61 varav 38 var pojkar och 23 var flickor. På en av frågorna i enkäten 
har vi ytterligare ett bortfall på fyra pojkar.  
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Resultat  

Enkät 
De frågor som bäst ger svar på vårt syfte kommer att redovisas här medan övriga finns att 
studera i bilaga 3. Totalt svarade 61 elever på enkäten varav 62.3 procent var pojkar och 37.7 
procent flickor.  

Anser du att manliga och kvinnliga lärare 
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Fig. 1: Enkät, fråga 3 
 
Kommentar:                   
Svaren på frågan visar att 59 procent av flickorna och 44.7 procent av pojkarna anser att 
manliga och kvinnliga lärare aldrig behandlar dem olika under lektionerna. 34.4 procent av 
eleverna anser att manliga och kvinnliga lärare ibland behandlar dem olika.  
 

Anser du att ditt betyg i matematik väger upp mot 
de resultat du visat upp på lektionstid och vid 
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Fig. 2: Enkät, fråga 4 
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Kommentar:  
Övervägande visar resultatet att de flesta elever anser att betyget oftast väger upp mot de 
resultat de visat. 36.8 procent av pojkarna och 21.7 procent av flickorna tycker att de alltid får 
betyg efter vad de presterar på lektioner och vid provtillfällen.  
 

Anser du att manliga och kvinnliga lärare 
bedömer dig på olika sätt vid betygsättning?
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Fig. 3: Enkät, fråga 5 
 
Kommentar: 
Resultatet visar att hälften av alla pojkar svarat nej medan tyngdpunkten bland flickorna 
ligger på svarsalternativet ibland med 36.1 procent. Flickornas svar var mer utspridda mellan 
de olika alternativen än pojkarnas.  
 

Upplever du att lärarens förväntningar på dina 
kunskaper i matematik är annorlunda än för 
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Fig. 4: Enkät, fråga 6 
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Kommentar: 
41.7 procent av pojkarna visste inte om förväntningarna skiljer sig åt, bland flickorna svarade 
21.7 procent vet ej. Bland flickornas var svaren jämnt utspridda med en liten tyngdpunkt på 
alternativet till viss del medan de flesta pojkarna svarade vet ej eller ingen skillnad.  
 
Efterföljande fråga gav de elever som svarade Ja möjlighet att precisera på vilka sätt 
förväntningarna skiljer sig åt. Tre av de pojkar som svarade Ja ansåg att förväntningarna på 
dem var lägre och de två andra svarade inga alls. Tre flickor ansåg att förväntningarna var 
högre och två hävdade att de var lägre eller inga alls. 
 
Vi frågade även eleverna på vilka grunder de uppfattar att lärarna bedömer deras arbete i 
matematik. Över 80 procent av eleverna uppfattade att de blev bedömda utifrån sin kunskap 
och prestation och de ansåg att deras könstillhörighet inte påverkade bedömningen. Ett fåtal 
av eleverna tycker att deras könstillhörighet påverkar lärarens bedömning.  
 

Pojkarnas åsikt om vilka som har bäst betyg i 
matematik

Flickor
32%

Pojkar
21%

Ingen skillnad
47%

 
Fig. 5: Enkät, fråga 9  
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Flickornas åsikt om vilka som har bäst betyg i 
matematik
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30%
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30%

 
Fig. 6: Enkät, fråga 9  
 
Kommentar: 
Det resultat vi fick visar att pojkarna anser att det inte är någon skillnad mellan vem som har 
bäst betyg i matematik. Bland dem som ansåg att en skillnad fanns ser vi att fler tycker att 
flickor har bättre betyg än pojkar.  Större delen av flickorna däremot tror att pojkarna har bäst 
betyg i matematik men resultatet var relativt jämnt fördelat mellan de tre alternativen.  
 

Intervju 

Fråga 1 
Har läraren tid att hjälpa de elever som behöver hjälp under lektionerna? 

• Vilka får oftast hjälp, pojkar eller flickor? 
• Vilka tror du behöver mest hjälp? 

 
Flickan svarade på denna fråga att läraren inte har den tid som krävs för att hjälpa alla elever 
som behöver hjälp. Hon uppfattade ingen skillnad i om det var pojkar eller flickor som oftast 
får hjälp eller någon skillnad i vilka som behöver mest hjälp. Pojken svarade att läraren oftast 
har tid att hjälpa de elever som behöver stöd. Han anser att ju mer avancerad matematik desto 
mindre möjligheter har läraren att hinna hjälpa alla elever. Han ser inte att varken flickor eller 
pojkar får mer hjälp men att i hans klass är det flickorna som behöver mer hjälp.  

Fråga 2 
Uppfattar du någon skillnad mellan hur manliga och kvinnliga lärare undervisar? 

• På vilket sätt är undervisningen olika eller hur undervisar de? 
• Är någon metod mer effektiv? 
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Flickan uppfattade manliga lärare som mer strikta än de kvinnliga lärarna. Hon ansåg att de 
ibland behövdes mer strikta och stränga lärare för att få något gjort under lektionerna. 
 
”Jag tycker att de kvinnliga lärarna är bättre på att ta sig tid att hjälpa oss, jag vet inte om det 
är jag som har haft tur med de kvinnliga lärarna eller otur med de manliga men så uppfattar 
jag det i alla fall.” (pojken) Han sa även att detta kunde bero på att han förstod sin kvinnliga 
lärares sätt att förklara bättre än den manliga läraren. 

Fråga 3 
Anser du att det är skillnad mellan hur manliga och kvinnliga lärare bedömer det ni presterar? 

• Vad tror du de grundar bedömning på?  
• På vilket sätt skiljer sig lärarnas sätt att bedöma? 
• Diskuterar lärarna bedömningen med er innan momentet startar? 

 
Flickan ansåg att det skiljer i hur lärare bedömer prestationer men det beror ”absolut inte” på 
om de är män eller kvinnor som bedömer. Lärarna grundar, enligt flickan, sin bedömning 
enbart på provresultaten. Hon hade ingen erfarenhet av att diskutera bedömningen med 
läraren innan momentet startar. ”Det är svårt för läraren att bedöma efter något annat än 
provresultatet och då det är proven som är det avgörande spelar det ingen roll om det är en 
man eller kvinna som rättar.” (flickan) 

 
Pojken tyckte precis som flickan att det inte skiljer sig mellan kvinnliga och manliga lärares 
sätt att bedöma. Han anser att lärarna grundar bedömningen på hans kunskaper och 
prestationer något som framgår genom hans provresultat.  

Fråga 4 
Har läraren förväntningar på vad ni ska prestera i ämnet matematik? 

• Skiljer sig förväntningarna om det är tjejer eller killar? 
• På vilket sätt? 
• Kan ni påverka de förväntningar läraren har på er? 

 
Flickan svarade att lärarna inte har några förväntningar som beror på om eleven är flicka eller 
pojke. Hon sa att de förväntningar lärarna har beror på vilka moment eleverna tidigare gjort. 
Hon anser att eleverna inte kan påverka vilka förväntningar läraren har på dem. Pojken ansåg 
inte heller att förväntningarna skiljer sig beroende på om eleverna är pojkar eller flickor.  
 
”Lärarnas förväntningar beror på vilket program man går till exempel så har de högre 
förväntningar på naturelever än andra.” (pojken) Han ansåg inte heller att de hade någon 
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möjlighet att påverka de förväntningar som lärarna har.   

Fråga 5 
Vilka tror du har bättre betyg i matematik? 

• Beror skillnaden på att de har bättre kunskaper i matematik eller på något annat 
och i så fall på vad? 

 
Flickan menade att det inte var någon skillnad i vilka som hade bäst betyg i ämnet. Pojken 
däremot trodde att det var flickorna som hade bättre betyg då det gäller alla elever men i hans 
klass var det pojkarna som hade bäst betyg. Han poängterade att detta inte innebar att tjejerna 
hade lättare för matematik utan det berodde på att flickorna var mer karriärinriktade. Bland 
pojkarna uppfattades det inte som ”coolt” att vara duktig i skolan och därför drogs betygen 
ner.  
 

Diskussion  

Validitet och reliabilitet  
Vi har för avsikt att efter avslutad studie mäta validiteten och reliabiliteten för att se om den 
genomförda undersökningen har trovärdighet. För att få hjälp med att bestämma 
tillförlitligheten i genomförda undersökningar och mätningar används inom 
beteendevetenskapen två begrepp, validitet och reliabilitet. Validiteten är relaterad till 
avsikten med undersökningen, om det man mäter verkligen är det man avser att mäta. 
Reliabiliteten däremot har ingenting med undersökningens avsikt att göra utan den gäller 
noggrannheten i den genomförda mätningen (Rudberg, 1993, sid. 64-65).  
 
I Trosts (1994) Enkätboken står det om validitet: ”Traditionellt menar man med validitet eller 
giltighet att instrumentet eller frågan skall mäta det den är avsedd att mäta.”(Trost, 1994, 
sid.59) Vidare ger han ett exempel: ”Är jag t.ex. intresserad av att veta hur många gånger per 
vecka folk läser ledare i dagstidningar skall svarsalternativen handla om veckan och dess 
dagar och inte vara formulerade i termer av alltid, ofta, sällan, aldrig. Ty då mäter jag ju något 
annat.” (Trost, 1994, sid.59) Vi anser att vi har lyckats belysa de frågeställningarna vi tyckte 
var relevanta för syftet, i vår studie. Vi har fått fram information om eleverna uppfattar att 
lärarnas förväntningar skiljer sig beroende på vilket kön eleven har och om bedömningen och 
bemötandet skiljer sig åt beroende på lärarens kön. Vi har också undersökt vem eleverna tror 
har bäst betyg och om åsikterna skiljer sig beroende på elevernas kön. Eftersom alla 
ovanstående frågeställningar ger svar på vårt syfte anser vi att validiteten på vår studie är hög.  
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Trost (1994) förklarar reliabilitet som noggrannheten i den genomförda undersökningen och 
hur eventuella slumpinflytanden kan påverka resultatet. Han beskriver det på följande sätt: 
 

Traditionellt menar man med reliabilitet eller tillförlitlighet att en mätning är så att säga stabil 
och inte utsatt för t.ex. slumpinflytelser, alla intervjuer skall vara likadana för alla, alla skall vara 
på samma goda humör när de fyller i svaren på frågorna, etc. Inte sällan menar man med 
reliabilitet att en mätning vid en viss tidpunkt skall ge samma resultat vid en förnyad mätning. 
(Trost, 1994, sid. 57) 

 
Trost (1994) skriver i Enkätboken att om man använder negationer, svåra ord eller 
ordvändningar i en fråga så finns risken at någon av dem som svarar missuppfattar frågan och 
man kan få låg reliabilitet på undersökningen (Trost, 1994). En svårighet i vår 
enkätundersökning var att eleverna hade kort tid på sig att besvara frågorna. Vissa frågor 
krävde mer eftertanke än andra så om eleverna hade fått lite mera tid på sig för att besvara 
dessa hade eventuella problem kunnat undvikas. En annan svårighet som kunde ha försämrat 
reliabiliteten var att vi själva utförde enkätundersökningen endast i en klass med 15 elever. 
Hade vi varit närvarande då alla eleverna svarade på enkäterna hade de kunnat fråga oss om 
de var osäkra på någon fråga och på så sätt undvika eventuella missförstånd. Dessa typer av 
svårigheter kan ha påverkat arbetets trovärdighet och reliabilitet men vi tycker att vi har sett få 
antydningar till detta i vårt resultat. Det som indikerar att vi hade med krångligt formulerade 
frågor eller frågor som krävde mer eftertanke var att fyra elever inte svarade på en och samma 
fråga. Detta bortfall anser vi är acceptabelt och att det inte inverkar nämnvärt på 
undersökningens reliabilitet. Svarsalternativen i enkätundersökningen kan ha ställt till med 
besvär. Vi har inte preciserat hur ofta nästan alltid och ibland är. Det medför att varje elev gör 
egna tolkningar av vad alternativen innebär. Ifall detta har påverkat reliabiliteten i vår 
undersökning kan vi omöjligt veta och ifall det skulle ha inverkat bedömer vi att det är 
försumbart. I de två intervjuer vi gjorde ställde vi samma frågor och de genomfördes direkt 
efter varandra för att bibehålla så stor noggrannhet som möjligt. Detta förstärker hela 
undersökningens reliabilitet men sammantaget har de små konsekvenser som uppkommit på 
grund av de ovan nämnda svårigheterna, påverkat reliabiliteten en aning negativt.   
 
Trost (1994) menar att om reliabiliteten är låg i en undersökning kommer även validiteten att 
vara låg. Däremot menar han att en undersökning kan ha hög reliabilitet även om validiteten 
är låg. Man kan göra en noggrann mätning av något annat än det man avser att mäta (Trost, 
1994). I och med att det finns förhållanden som har inverkat negativt på reliabiliteten utgår vi 
ifrån att även validiteten har försvagats något. Vi tycker ändå att vår undersökning har hög 
reliabilitet och validitet eftersom de faktorer som kan ha påverkat trovärdigheten negativt är 
försumbara.  
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Resultatdiskussion 
En del av vårt syfte är att undersöka hur pojkar och flickor uppfattar att de blir bedömda i 
ämnet matematik. Genom enkätundersökningen uppfattade vi att de flesta av eleverna anser 
att det är endast deras kunskaper och prestationer som ligger till grund för lärarens 
bedömning. Detta motsäger den tidigare forskning på området som vi beskrivit i bakgrunden. 
Enligt Elvin-Nowak och Thomasson (2003) samt Hedlin (2006) bedöms pojkar och flickors 
prestationer i matematik olika. En pojke som inte klarar av en beräkning utan snärjer sig i 
olika förklaringar uppfattas, enligt författarna, som kreativ medan en flicka uppfattas som 
okunnig. Vi anser att det är av stor vikt att utveckla diskussioner kring bedömning och genus i 
skolorna för att undvika detta. Enligt Skolverkets rapport Flickors och pojkars olika 
förutsättningar och villkor (1994) måste genus betraktas som något viktigt i skolarbetet. Gör 
inte skolan det, förstärks den manliga normen och pojkarnas tolkningsföreträde förstärks. 
Genom att denna norm ifrågasätts kan både flickors och pojkars föreställningar om genus 
påverkas på ett positivt sätt (Skolverket, 1994).  
 
En annan del av syftet med vår studie var att undersöka ur ett genusperspektiv hur pojkar och 
flickor på gymnasiet uppfattar att de blir bemötta i ämnet matematik. För att få fram elevernas 
åsikt om detta ställde vi bland annat frågan om lärarnas förväntningar på deras kunskaper i 
matematik varierar beroende på deras kön. Här svarade merparten av pojkarna vet ej och 
ingen skillnad medan flickornas svar var mer jämnt fördelade mellan svarsalternativen med 
tyngdpunkten på till viss del. Resultatet visade att många av pojkarna, 73.7 procent, tycker att 
de bedöms så som styrdokumenten föreskriver medan en stor del av flickorna, 34.5 procent, 
anser att det till viss del förekommer särbehandling på grund av kön i 
matematikundervisningen. De resultat vi fått stämmer inte överens med Skolverkets rapport 
Könsmönster i förändring (2002) som visar att flickor trots visade kunskaper i matematik inte 
tros inneha ”verklig” kunskap då de saknar ett genuint intresse för matematik. Studien visar 
att flickor har svårt att hävda sig i ämnet eftersom lärarnas förväntningar på dem är små i 
jämförelse med pojkarna (Skolverket, 2002) Enligt intervjuerna svarade både pojken och 
flickan att lärarens förväntningar inte berodde på könstillhörighet utan snarare på vad eleverna 
läst tidigare och det program de valt.  
 
I Läroplanen för de frivilliga skolformerna står det: ”Skolan skall aktivt och medvetet främja 
kvinnors och mäns lika rätt och möjligheter. Eleverna skall uppmuntras att utveckla sina 
intressen utan fördomar om vad som är kvinnligt och manligt.” (Lpf 94 sid. 38) Ur Skollagen 
framgår det också att alla som verkar inom skolan ska främja jämställdhet mellan könen och 
aktivt motverka alla former av kränkande behandling såsom mobbning och rasistiska 
beteenden (Skollagen). Resultatet vi fått visar att de flesta elever anser att förväntningarna på 
deras kunskaper i matematik inte skiljer sig åt beroende på kön. Totalt hävdade 37.7 procent 
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av eleverna att förväntningarna från lärarna berodde på kön. Detta resultat anser vi som 
oroväckande då det klart och tydligt i styrdokumenten står att detta inte får existera.  
 
En av våra frågeställningar handlade om pojkar och flickor upplever att manliga och kvinnliga 
lärare bedömer och bemöter dem olika. I intervjun säger flickan att manliga lärare är mer 
strikta i sin undervisning vilket hon ansåg som viktigt för att få en bra undervisningssituation. 
Hon ansåg däremot inte att bedömningen skiljer sig mellan manliga och kvinnliga lärare. 
Pojken tyckte att de kvinnliga lärarna var bättre på att ta sig tid att hjälpa de elever som 
behöver hjälp men han tyckte precis som flickan att bedömningen av flickor och pojkar inte 
skiljer sig åt. I enkäten ställde vi en fråga om bemötande och en om bedömning när det gäller 
manliga och kvinnliga lärare. Resultatet på frågan om bemötande visade att de flesta elever 
ansåg att de oftast blir behandlade på samma sätt oberoende av lärarens könstillhörighet. Om 
man jämför detta resultat med det vi fick fram på frågan om eleverna tycker att manliga och 
kvinnliga lärare bedömer dem på olika sätt vid betygsättning ser vi att pojkarna tydligt håller 
samma linje, 50 procent svarade nej och 29 procent ingen skillnad. Flickorna däremot har här 
en jämn fördelning mellan svarsalternativen. Vi tycker det är bra att så stor del av eleverna 
anser att de bedöms och bemöts lika oberoende av lärarens könstillhörighet men vi får inte 
glömma bort att 34.7 procent av flickorna och 34.2 procent av pojkarna, anser att de ibland 
behandlas olika av kvinnliga och mannliga lärare. I anslutning till dessa frågor borde vi ha 
haft med följdfrågor för att kartlägga hur dessa elever menar att de behandlas olika och hur 
ofta. Men vi ser helt klart att eleverna uppfattar en skillnad i hur de blir bedömda och bemötta 
beroende av vilket kön läraren har.  
 
En frågeställning som vi tagit hjälp av för att besvara syftet är om pojkar och flickor anser att 
deras betyg i matematik väger upp mot de resultat de visat upp på lektionstid och vid 
provtillfällen. Resultatet visade att största delen av eleverna, 82.6 procent av flickorna och 
65.8 procent av pojkarna, alltid eller nästan alltid upplevde att de blev bedömda på ett sätt 
som överensstämde med de resultat de visat upp på lektioner och vid provtillfällen. Detta 
framgår även genom intervjun där både flickan och pojken ansåg att lärarna bedömer deras 
betyg i matematik enbart på provresultat. Det är positivt att så många elever känner att de blir 
bedömda efter resultaten som de visar upp på lektionstid och vid provtillfällen, men vi får inte 
bortse från att hela 17.4 procent av flickorna och 23.7 procent av pojkarna tyckte att de 
bedömdes utifrån sina prestationer enbart ibland eller aldrig. Även här kan vi relatera till 
tidigare forskning av Nowak och Thomsson (2003) samt Hedlin (2006) som anser att elever 
bedöms olika beroende av kön. Här hade det varit intressant att ha med följdfrågor för att ta 
reda på vilka kriterier eleverna ansåg att deras betyg grundades på, även om de frågorna inte 
besvarar vårt syfte eller våra frågeställningar. 
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För att få svar på vårt syfte ansåg vi det relevant att ta reda på vilka eleverna ansåg hade bäst 
betyg i matematik, pojkar eller flickor. Detta gjorde vi för att få en inblick i hur de själva såg 
på genus och matematik. Det resultat vi fick var att de flesta pojkar inte såg någon skillnad 
mellan om det var pojkar eller flickor som hade bäst betyg i ämnet. Av de pojkar som såg en 
skillnad tyckte de flesta att det var flickorna som hade högre betyg. Bland flickorna var 
resultatet det motsatta, de flesta flickor ansåg att det var pojkarna som hade bäst betyg i 
ämnet. Resultatet i vår studie följer Skolverkets rapport (2002) i den bemärkelsen att även 
flickorna i vår undersökning tror att pojkarna har bättre betyg än vad de själva har Det resultat 
pojkarna visade i denna fråga motstrider den forskning som beskrivs i rapporten Könsmönster 
i förändring (2002). Nästan hälften av pojkarna i vår studie tror inte att det förekommer någon 
skillnad i betyg och en tredjedel tror att flickorna har bäst betyg. Endast 21 procent anser att 
det är pojkarna som har bäst betyg och enligt de studier som Skolverket (2002) presenterar 
ska merparten av pojkarna stödja denna tes. Vi har spekulerat över dessa resultat och ställt oss 
frågan varför eleverna i vår studie inte visat samma resultat som tidigare större studier. 
Antingen så visar resultatet verkligheten eller så kan resultatet ha påverkats av att eleverna 
svarar utifrån osäkerhet och brist på självtillit. Detta är något som kan påverka elevers 
medvetenhet om vad de behärskar, enligt Svaleryd (2002) och Skolverket (2002). Vid 
intervjuerna svarade flickan att det inte förekom någon skillnad medan pojken ansåg att det 
gjorde det. Han trodde att det var flickorna som hade bäst betyg. Anledningen till detta trodde 
han var att pojkar och flickors syn på skolan var annorlunda. Flickorna är mer karriärinriktade 
medan pojkarna vill vara ”coola” och enligt honom är det inte ”coolt” att vara duktig i skolan 
vilket resulterar i lägre betyg. Detta resultat är intressant ur ett genusperspektiv, det vill säga 
vilka roller som han anser att pojkar och flickor har i skolan. Enligt Hirdman (2001) finns det 
i samhället ett genuskontrakt som reglerar just detta, det vill säga vilka roller pojkar och 
flickor bör inta i samhället. Enligt den intervjuade pojken ska flickorna vara karriärinriktade, 
vilket vi tolkar som flitiga och arbetsamma medan pojkarna ska vara coola och tuffa. I 
Skolverket (2002) framstår matematik som en manlig domän, det vill säga att flickor trots att 
de är flitiga och presterar väl inte anses ha verklig begåvning. Deras resultat är bara en 
konsekvens av att de läst mycket medan pojkarna anses inneha den verkliga kunskapen 
(Skolverket, 2002). Även Elvin-Nowak och Thomsson (2003) hävdar att flickors högre betyg 
i matematik sällan tolkas som att flickor är mer intelligenta än vad pojkar är. Istället förklaras 
det ofta med att de är tysta, flitiga och anstränger sig mer för att vara läraren till lags. Denna 
teori stödjer den intervjuade pojkens åsikt om att flickornas högre betyg kan förklaras av att 
de har en mer karriärinriktad attityd till skolarbetet och därmed mer mån av att få ett högre 
betyg.  
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Avslutande diskussion 
Jämställdhet är för oss en självklarhet i vårt demokratiska samhälle men enligt vår 
undersökning förekommer det fortfarande en viss skillnad mellan hur flickor och pojkar 
bedöms och bemöts i skolan idag. Sådan särbehandling borde vara ett minne blott inom 
skolans verksamhet. De flesta lärare har en positiv hållning till jämställdhetsfrågor men det 
visar sig att jämställdhetsarbetet i skolan inte fortskrider i samma takt som de vill att det ska 
göra (Imsen, 2000). Innan vi började arbeta med examensarbetet ansåg vi oss själva vara 
insatta och kunniga i frågor som rörde genus. Efter att ha studerat forskning på området inser 
vi att vi har mycket kvar att lära oss om detta viktiga och komplexa område. Enbart genom att 
titta på de resultat vi fått fram i vår undersökning inser vi att en viss särbehandling 
förekommer. Vi tror att genom medvetenhet om att särbehandling existerar kan vi undvika att 
behandla elever olika på grund av kön. Vår inställning till att genusperspektivet i 
undervisningen är viktigt kommer att påverka vårt bemötande av både flickor och pojkar i vår 
framtida yrkesroll som lärare.  

 

Fortsatt forskning 
Arbetet med hur elever ser på matematikundervisningen ur ett genusperspektiv har varit 
givande. Det har gett oss en inblick i hur komplexa sådana frågor är och väckt lusten till 
fortsatta studier inom ämnet. Den studie vi presenterar här visar bara att en del elever tycker 
de blir bedömda och bemötta olika beroende på kön, inte varför och på vilket sätt. För att ta 
reda på detta skulle vi behöva intervjua eleverna ytterliggare för att på så sätt kartlägga de 
bakomliggande orsakerna. Dessa frågeställningar skulle således kunna ligga till grund för nya 
studier inom ämnet. 
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Bilaga 1 
 

Enkät 
 
Du får bara ringa in i ett alternativ per fråga! 
 
 

1. Jag är      flicka      pojke 
     
 

2. Får du den hjälp du behöver under matematiklektionerna? 
 

Alltid   Nästan alltid    Ibland    Aldrig  
 

3. Anser du att manliga och kvinnliga lärare behandlar dig på 
olika sätt under lektionerna? 

 
Alltid   Nästan alltid    Ibland    Aldrig 

 
4. Anser du att ditt betyg i matematik väger upp mot de 

resultat du visat upp på lektionstid och vid provtillfällen? 
 

Alltid   Nästan alltid    Ibland    Aldrig 
 

5. Anser du att manliga och kvinnliga lärare bedömer dig på 
olika sätt vid betygsättning? 

 
Ja      Nej            Ibland              Ingen uppfattning 

 
6. Upplever du att lärarnas förväntningar på dina kunskaper i 

matematik är annorlunda än för elever av motsatt kön?  
 

Ja      Till viss del    Ingen skillnad   Vet ej 
 
Om du svarat till viss del, ingen skillnad eller vet ej, gå vidare till 
fråga 8. 

  



 
 

7. Om Ja, på vilket sätt upplever du förväntningarna på dig 
annorlunda? 

 
Högre         Lägre       Inga  
förväntningar     förväntningar   förväntningar  
 

8. På vilka grunder upplever du att läraren bedömer ditt 
arbete i matematik? 

 
Enbart din       Din kunskap    Endast din 
kunskap och       och         könstillhörighet 
prestation       könstillhörighet     
 
Inget av de nämnda  
Alternativen 

 
 

9. Vilka tror du har bättre betyg i matematik 
 

Tjejer         Killar         Ingen skillnad 
 
 
 

 
      

Tack för din medverkan/ 
Sofia Andersson 
Görild Tingstad 

  



 

Bilaga 2 
 

Intervjuguide 
 

1. Har läraren tid att hjälpa de elever som behöver hjälp under  
lektionerna 

• Vilka får oftast hjälp, pojkar eller flickor 
• Vilka tror du behöver mest hjälp  

 
2. Uppfattar du någon skillnad mellan hur manliga och kvinnliga lärare 

undervisar 
• På vilket sätt är undervisningen olika eller hur undervisar de 
• Är någon metod mer effektiv 

 
3. Anser du att det är skillnad mellan hur manliga och kvinnliga lärare 

bedömer det ni presterar 
• Vad tror du de grundar bedömning på  
• På vilket sätt skiljer sig lärarnas sätt att bedöma 
• Diskuterar lärarna bedömningen med er innan momentet 

startar 
 

4. Har läraren förväntningar på vad ni ska prestera i ämnet matematik 
• Skiljer sig förväntningarna om det är tjejer eller killar 
• På vilket sätt 
• Kan ni påverka de förväntningar läraren har på er 

 
5. Vilka tror du har bättre betyg i matematik 

• Beror skillnaden på att de har bättre kunskaper i matematik 
eller på något annat och i så fall på vad 

 
 
 

 

 
 

  



Bilaga 3 
Diagram och tabeller som inte är redovisade under resultat. 
 
Fråga 1 

Besvarade enkäter
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Pojkar 38

Flickor 22

1

 
 
 
 
Fråga 2 

Får du den hjälp du behöver under 
matematiklektionerna?
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Killar 14 16 7 1

Tjejer 5 13 4 1

Alltid Nästan alltid Ibland Aldrig

 
 
 
 
 
 
 

  



Fråga 3 

Anser du att manliga och kvinnliga lärare 
behandlar dig på olika sätt under lektionerna?
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Pojkar 4 3 13 17

Flickor 0 2 8 13

Alltid Nästan alltid Ibland Aldrig

 
 
 
 
Fråga 4 

Anser du att ditt betyg i matematik väger upp mot 
de resultat du visat upp på lektionstid och vid 

provtillfällen?
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Pojkar 11 14 8 1

Flickor 6 13 3 1

Alltid Nästan alltid Ibland Aldrig

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



Fråga 5 

Anser du att manliga och kvinnliga lärare 
bedömer dig på olika sätt vid betygsättning?
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Pojkar 3 19 5 11

Flickor 3 7 8 5

Ja Nej Ibland Ingen 

 
 
 
 
Fråga 6 

Upplever du att lärarens förväntningar på dina 
kunskaper i matematik är annorlunda än för 

elever av motsatt kön?
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Pojkar 5 5 13 15

Flickor 5 8 5 5

Ja Till viss del Ingen Vet ej

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



Fråga 7 

Om Ja, på vilket sätt upplever du förväntningarna 
annorlunda?
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Pojkar 0 3 2

Flickor 3 1 1

Högre Lägre Inga förväntningar

 
 
 
 
Fråga 8 

På vilka grunder upplever du att läraren bedömer ditt 
arbete i matematik?

0
5

10
15
20
25
30
35
40

A
nt

al
 e

le
ve

r

Pojkar
Flickor

Pojkar 31 2 1 2

Flickor 18 1 1 3
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Fråga 9 

Pojkarnas åsikt om vilka som har bäst betyg i 
matematik

Flickor
32%

Pojkar
21%

Ingen skillnad
47%

 
 
 
 

Flickornas åsikt om vilka som har bäst betyg i 
matematik

Flickor
30%

Pojkar
40%

ingen skillnad
30%
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