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Förord 
 
Detta examensarbete omfattar tio poäng och ingår i Luleå tekniska universitets lärarutbildning 
till grundskollärare i åk 4-9. Målsättningen med arbetet är att se om könssegregerade grupper 
bidrar till att höja intresse och tilltro hos flickor gällande ämnet matematik. I den empiriska 
delen har jag undervisat två grupper, en flickgrupp och en blandgrupp, och sedan försöker jag 
analysera om jag fått ett lyckat resultat. 
 
Jag vill här också passa på att tacka min vetenskapliga handledare Eva Juhlin för hjälp på 
vägen. Jag vill också tacka min handledare på praktikplatsen vars positiva inställning och 
givande samtal hjälpt mig i min undersökning. Jag vill naturligtvis även tacka mina 
undersökningsgrupper som med sin positiva inställning gjort mitt arbete möjligt. Sist men inte 
minst vill jag tacka min kusin för hennes mycket goda och väldigt kloka råd under min 
skrivprocess samt för all tid hon offrat för min skull.  



Abstrakt 
 
Jag har i detta arbete studerat om en uppdelning utifrån kön skulle öka flickors intresse för 
och tilltro till sin egen kunskap gällande ämnet matematik. Utgångspunkten för mitt 
examensarbete togs i tidigare forskning och i styrdokument för grundskolan. Undersökningen 
genomfördes under sju veckor på min slutpraktik under vintern 2003. Jag använde mig av två 
grupper från årskurs nio. Den ena gruppen bestod av fem elever där alla var av kvinnligt kön. 
Den andra gruppen, min kontrollgrupp, bestod av tre flickor och tre pojkar. Båda grupperna 
fick svara på en enkät i början av undersökningen och samma enkät besvarades när 
undersökningen var slut. Vid fyra tillfällen fick eleverna även besvara frågor och skriva ner 
detta i reflektionsböcker. Jag observerade grupperna fortlöpande under perioden. Resultatet 
från observationerna, enkäterna och reflektionsböckerna visade att flickorna ökade sitt 
intresse och litade mer på sin kunskap i ämnet matematik då gruppen var segregerad. 
Kontrollgruppens resultat visade att även deras tilltro och intresse ökat men här var inte 
könstillhörigheten avgörande utan det var gruppens storlek som inverkat på resultatet. 
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Bakgrund 
 
 
Inledning 
 
Som blivande lärare ingår i min utbildning att göra ett examensarbete vilket ska utmynna i ett 
utvecklingsarbete i den klass där jag ska göra min slutpraktik. Examensarbetet syftar till att 
öka min medvetenhet kring rollen som blivande lärare. Jag ska genom detta få färdigheter 
utifrån en given målsättning att genomföra, planera, dokumentera och framförallt utvärdera 
färdigheter i att rapportera på ett vedertaget sätt (Johansson, H. 1997) 
 
”Mognad ger minus i matte. Varför har flickor med höga betyg i andra ämnen problem med 
just matten?” (Eldh, 1999, s. B 12). Dessa två meningar, plockade ur en artikel i DN, väckte 
mitt intresse för ämnet flickor och matematik. Artikeln handlade om Gun Axelsson och 
hennes kommande doktorsavhandling i psykologi som behandlar matematik och identitet. I 
den säger Axelsson att:  
 

Högpresterande flickor har knäckt koden. De vet att matematik är ett sätt att träna 
intellektet. Det har något att göra med om man kan se på ämnet och situationen med den 
manliga normens blick och samtidigt förena den med sin kvinnliga erfarenhet. Precis så gör 
de flickor som är duktiga i matte nämligen. Så länge klassrummet är en manlig arena och 
matte ett pojkämne är det en rimlig strategi (Eldh, 1999, s. B 12). 

 
Många flickor som tillfrågats har uppgett att de vill ha sin undervisning i mindre grupper och 
gärna flickor och pojkar var för sig. I artikeln stod det även ”I grundskolan skrek pojkarna 
högre och tog mer plats och då sprang lärarna dit först och tjejerna fick sitta och vänta”. Dessa 
erfarenheter har även jag fått under min egen skolgång samt under mina tidigare 
praktikperioder.  
 
 
Är villkoren och förutsättningarna mellan könen lik a? 
 
Enligt Steenberg (1997), har flickor svårt att göra sig hörda i klassrummet. De placeras ofta 
bredvid okoncentrerade och störiga pojkar och förväntas ha en lugnande effekt på dem. 
Flickorna tränas i att ta ett socialt ansvar för sina manliga klasskamrater. Hjälper vi någon 
genom att tillåta flickorna att vara hjälpfröknar till oss och andra? Det kan inte vara rimligt att 
flickorna ska ägna sin skoltid åt denna sysselsättning, det torde vare sig finnas tid eller 
utrymme för detta. Är det möjligen så att flickorna är understimulerade? Pojkar vänjer sig 
tidigt vid att få uppmärksamhet och respekt, eftersom lärare kanske oftare lyssnar på och har 
överseende med dem. Pojkar tillåts även ta stort utrymme i klassrummet och man kan säga att 
de, på sätt och vis, tränas i att inte ta hänsyn och ansvar för sina klasskamrater (vare sig det är 
av manligt eller kvinnligt kön). Steenberg menar att barn tidigt bör lära sig att ansvara för sin 
egen ordning och sitt eget lärande i skolan. Flickorna bör uppmuntras att arbeta med sådant 
som de inte har så stor erfarenhet av.  
 
Steenberg menar vidare att pojkar visar större risktagande än flickor vid problemlösning och 
att pojkar ofta har stor tilltro till sin förmåga. De har större benägenhet att chansa. Inte sällan 
överskattar pojkar sin förmåga och visar stark stress när tilltron inte visar sig svara mot 
verkliga resultat. Flickor har, eller visar i varje fall ofta, mindre tilltro till den egna förmågan. 
Pojkar kan använda detta som en inlärningsstrategi då de allmänhet är vana vid att leka och 
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arbeta i konkurrenssituationer. Flickor däremot klagar ofta över att tävlingsmoment är jobbiga 
och konkurrens missgynnar särskilt de som är osäkra. 
 
Flickor ställer ofta höga krav på den egna förståelsen och när de inte förstår väljer de ofta 
strategin att ta till färdiga mallar för att lösa problem. Det kan uppfattas som att de vill vara 
säkra på att komma fram till rätt svar snarare än att pröva sig fram. Flickorna kan framstå som 
rädda för att göra fel och verka onödigt försiktiga. Strategin, enligt Steenberg, blir då att lära 
utantill och läsa bokstavstroget. Denna metod används speciellt i tonåren. Det visar sig ofta på 
prov att flickor svarar med formuleringar som är tagna direkt ur läroboken. Pojkar läser i 
allmänhet mer översiktligt. De lär genom att skapa hierarkiska ordningar: Först gör jag så här, 
sedan så här och sist så här. 
 
Öhrn (1994) ställer frågan: Vill flickorna bara vara ifred och slippa yttra sig? Nej, så är det 
inte. Ofta är det så att det som flickorna är intresserade av inte är det som ges en framträdande 
plats i undervisningen. Vad vi kan se i våra klassrum idag är att villkoren bättre svarar mot 
pojkarnas förhållningssätt än flickornas. Öhrn skriver även att flickor och deras intresse 
vanligen får en mera undanskymd plats i klassrummet. Detta beror dels på att undervisningen 
handlar mindre om det som flickor är intresserade av samt att de överhuvudtaget mer sällan 
kommer till tals med sina kunskaper, erfarenheter och synpunkter. 
 
 
Biologiska könsskillnader 
 
I Levander (1994) förklaras att det finns skillnader i manliga och kvinnliga hjärnor och viss 
forskning visar även att de fungerar olika. Biologisk forskning visar att flickor mognar 
tidigare än pojkar och att förmågan till träning och automatisering av färdigheter infaller 
tidigare hos flickor än hos pojkar. Levander menar att denna ökade förmåga till inlärning 
pågår fram till puberteten hos båda könen. Flickorna kommer in i puberteten, vanligtvis två år 
tidigare än pojkar. Detta medför att tiden med ökad förmåga till inlärning är passerad då 
flickorna kommer upp på högstadiet. Vilken fördel, om någon, har flickorna av denna tidigare 
utveckling? Utvecklingsförsprånget borde utnyttjas genom att sätta in tidiga resurser för 
flickor i bl.a. matematik. Lärare tenderar dock att anpassa undervisningen till pojkarna som 
ligger på en lägre nivå och flickorna riskerar då att bli utan den stimulans de så väl behöver. 
För att utjämna denna biologiska skillnad bör, enligt Levander, pojkar och flickor tränas i 
olika saker. Pojkar behöver verbal träning medan och flickorna istället behöver spatial. 
Skillnader i den biologiska utvecklingen har även uppmärksammats av Skolverket som i sin 
rapport föreslår att flickor ska börja i skolan ett år tidigare än pojkar (Skolverkets rapport nr 
47). 
 
   
Sociala könsskillnader 
 
De biologiska skillnaderna verkar ha en underordnad roll om man tittar på de könsmönster 
som skapas utifrån uppfostran och maktstrukturer i samhället. Jämställdhetsombudsmannen 
har gett ut en handbok mot könsmobbning i skolan (JämO, 2000). I boken frågar man bland 
annat vad det är som gör att våra handlingar och beteenden går vidare från en generation till 
en annan. Är det biologiskt betingat och medfött eller är det resultatet av ett socialt system? 
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”De som hävdar att könsrollen är biologiskt bunden anser att det skulle vara meningslöst att 
försöka förändra den. Vi bör istället värdera kvinnors och mäns insatser på ett jämlikt vis, 
menar de” (JämO, 2000, s 13). 

 
I handboken menar man att könsrollen inte är biologiskt bunden utan att den är en social 
konstruktion. Vidare pekas på att det är samhällsstrukturen som låser individerna vid 
könsmönster och roller. ”Vi föds inte till kvinnor och män – vi görs till det!” (JämO, 2000, s 
13). I Wernersson (1995) definieras de sociala könsskillnaderna som förväntningar riktade 
mot en individ med en viss position i ett socialt system. Tillskrivning av roller innebär att en 
kategorisering görs på grundval av yttre fysiska eller sociala kännetecken, vilka inte sällan är 
helt ovidkommande för de funktioner som ska utföras i rollen. Kön och ras är de mest 
entydiga rollkriterierna eftersom de utgörs av egenskaper som är oföränderliga och synliga för 
alla. Arbetsfördelningen mellan könen är ett exempel på tillskrivning av roller där orsakerna 
förläggs till en gudomlig eller biologisk ordning, vilket gör rolluppfyllelsen moraliskt 
förpliktande eller oundviklig. 
 
 
Social könsdifferntiering 
 
Wernersson (1995) menar att barn aktivt söker efter skillnader mellan könen. Detta innebär att 
medvetna försök från vuxna att få barn att inte differentiera mellan könen i stort sett är 
verkningslösa om verkligheten är könsdifferentierad. Med andra ord är det endast då de 
faktiska förhållanden ändras som en varaktig förändring av individernas 
könsrollsföreställningar och attityder kan ske.  
 
Självuppfattning och självförtroende är, enligt Steenberg (1997), centrala för förståelsen av 
könsskillnader i skolan. Det handlar om egna och andras föreställningar, om vem man är och 
vad man kan prestera. Flickors självuppfattning i tonåren är ofta att de är duktiga i t.ex. språk 
medan pojkarna i motsvarande ålder anser sig vara duktiga i matematik. Under de tidigare 
åren har barn inte den självuppfattningen kopplad till ämnet och har då även bättre 
självförtroende inför ämnen som anses vara kvinnliga eller manliga.  
 
När eleverna senare väljer yrke visar det sig att pojkar väljer mer i enighet med sina betyg än 
vad flickor gör. Steenberg (1997) säger att flickor tycks lita på sin sociala förmåga medan 
pojkar litar på sin konkurrensförmåga. Flickor väger också in eventuell framtida 
familjebildning, möjlighet att resa och få ett rikt social liv. Det tycks som om pojkar ”får” 
familj medan flickor väger in familjebildning i sitt yrkesval. Kurser och arbetsplaner är lika 
för alla elever på grundskolan, men vid varje val av t.ex. ämnen och program under 
utbildningstiden tycks det ske en uppdelning så att pojkar och flickor gör olika val. Ju tidigare 
man väljer traditionsbundet desto svårare blir det att bryta mönstret. Eftersom det fortfarande 
är mest flickor som väljer att bli förskollärare eller lärare, pekar Dunkels (1994) på vikten av 
att tidigt ta itu med flickors eventuella motvilja mot matematik. Om lärare i de tidiga skolåren  
har en positiv inställning till ämnet, finns det förutsättningar för att detta påverkar barnen och 
deras inställning till ämnet, på ett positivt sätt. 
 
Lärare och social könsdifferntiering 
 
Att lärare beskriver och bedömer manliga och kvinnliga elever olika framgår av flera 
undersökningar. Enligt Wernersson (1995) beskrivs flickor som problemfria, vänliga, 
skolmotiverade, lydiga och trevliga medan pojkarna beskrivs som aggressiva och bråkiga. 
Lärare bedömer dock inte pojkarna som individer mer negativt än flickorna. Ett troligt pris 
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som flickorna får betala för att vara lydiga och välanpassade elever, är att de kan bli 
bortglömda och negligerade som personer.  
 
Steenberg (1997) menar att pojkar interagerar mer med läraren än flickor, de både får och tar 
fler kontakter med läraren. Deras dominans gäller både kontakter som rör undervisningen och 
sådana som är mer personliga. Pojkar är ofta snabba med att svara och att räcka upp handen, 
vilket ökar tempot under lektionerna. Av pojkar får man ofta oväntade svar som gör att lärare 
ges tillfälle att själva göra utvikningar. De frågar ofta rakt ut i luften om de inte förstår något. 
Inte sällan tillför de också humor. Det är även lätt att tolka pojkars kroppsuttryck och miner, 
vilket ger oss tydliga signaler om elevernas engagemang. Steenberg säger vidare att pojkar får 
mer talutrymme än flickor. Flickornas tidsutrymme till tal bör ökas och det är lärarens ansvar 
att detta också sker. Vi bör även öka medvetenheten, både hos oss själva och hos eleverna, för 
vilket sätt vi kommunicerar på. Det är därför inte frågan om mätbar taltid utan det är det 
aktiva lyssnar- och feed back-utrymmet som ska skapa större självförtroende, delaktighet och 
engagemang i skolarbetet. Om kvinnor ska få större inflytande i offentliga sammanhang måste 
vi aktivt lyssna på dem redan i klassrummet- den offentliga kommunikationens arena.  
 
 
Socialt kön och matematik 
 

Flickors inställning till matematik förändras med åldern. På låg- och mellanstadiet är flickor 
bättre i alla ämnen, även de naturorienterande. När flickorna kommer till högstadiet och 
särskilt till gymnasiet sjunker betygen och flickorna får svårare att ta till sig undervisning i 
matematik och naturvetenskapliga ämnen och färre och färre flickor väljer tekniska och 
naturvetenskapliga utbildningar på gymnasie- och högskolenivå. Varför? ( Krysander 2000, 
s 280).  
 

Enligt Dunkels (1994) speglar samhällsdebatten mer flickors eventuella motvilja mot 
matematik än pojkars. Kanske är det så att flickornas är mer synlig eftersom det i medierna 
länge gått att läsa om hur de väljer bort matematiken i större utsträckning än pojkar gör. De 
eventuella skillnaderna i denna matematikfruktan, menar Dunkels, kan bero på skillnader i 
uppfostran, skillnader i tillgång till förebilder och påverkan av samhället snarare än skillnader 
i biologiskt kön. Wernersson (1994) menar att pojkar och flickor betraktar olika mål i livet 
som viktiga att sträva mot. Nationella utvärderingen (NU-projektet) har visat att det i 
flickgruppen finns större intresse för människor istället för abstrakta principer och ting som är 
det intressanta för pojkgruppen. Detta kan påverka flickornas attityd till matematiken negativt 
och intresset kan svalna. Därmed minskar även intresset att lägga ner extra tid på ämnet. 
BASK-projektet (Betydelsen Av Sociala Könsskillnader för inlärning, kunskapsutveckling 
och prestationer i skolan.) visar att pojkarna känner sig säkra på matematik medan flickorna 
känner sig säkrare på svenska. Wernersson (1995) menar att även om flickorna klarar 
arbetsuppgifterna i skolan lika bra eller bättre än pojkarna så tycks de undan för undan förlora 
självförtroendet inför ämnet matematik. Orsaken till detta kan vara att matematiken, till 
skillnad från svenskan, karaktäriseras av att det tydligt finns angivet vad som är absolut rätt 
eller fel. Skolans matematik är även sådan att det inte nödvändigtvis behöver finnas något 
socialt sammanhang och flickornas verbala kommunikationsförmåga behövs inte. Matematik 
anses som ett manligt ämne både av lärare och av elever. Språk och sociala ämnen ses 
däremot som kvinnliga, och elever av båda könen känner sig säkrare i de ämnen som är 
sammankopplade med sitt eget kön. Trots att matematiken har strikta regler och inte kräver 
något socialt samspel har ofta elever med goda matematikkunskaper en mycket bestämd 
status eftersom de s.k. manliga ämnena har högre prestige i alla grupper.  
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Delning utifrån könstillhörighet 
 
I boken ”Flickor och pojkar i samma skola” skriver Steenberg (1997) att allt fler provar att 
undervisa pojkar och flickor i olika undervisningsgrupper. Med denna undervisningsmetod 
vill man lyfta fram flickorna och ge större förutsättningar för dem att få självförtroende 
genom att vara i en trygg och igenkännande grupp. Pojkarna utesluts då de tar för stor plats 
och om detta är skälet till delning utifrån könstillhörighet så är det fel, menar Steenberg. Tar 
alla pojkar för stor plats, eller är det tal om regelrätt omotiverad könssegretion? Bara för att 
undervisningen sker i enkönad grupp är det inte säkert att undervisningen blir bättre. 
Steenberg säger att om särundervisning är dåligt genomtänkt kan det leda till att man 
underblåser olikheter mellan könen. Är däremot målsättningen med denna typ av 
undervisning klar och tydlig för både läraren och eleverna kan den vara mycket bra, men när 
målen är uppfyllda bör en utvärdering av undervisningsformen ske. Vår grundskola är och ska 
vara en samskola, men särundervisningen kan vara ett komplement som kan ge viktiga 
erfarenheter till både elever och lärare.  
 
Steenberg säger vidare att flickor och pojkar behöver utveckla egna intressen och uttryck och 
få sin könsidentitet sedd och bekräftad. Det är viktigt att de får möjlighet till detta utan att 
vuxenvärlden tar in sin jämställdhetsproblematik. Pojkar och flickor frågar, speciellt under de 
senare skolåren, om de inte får arbeta könssegregerat i t.ex. teman och projekt. Det är viktigt 
för eleverna att deras egna initiativ och krav tillgodoses. Fennema (1990) menar att det 
kooperativa arbetet främjas då man arbetar i en liten, oftast könssegregerad, grupp. Deltagarna 
ger och tar hjälp av de övriga gruppmedlemmarna, vilket stärker flickornas tilltro till sin 
matematiska förmåga. Steenberg pekar dock på att det inte finns någon forskning som säger 
att könsdelad undervisning är bra i sig, men om den uppfattas som bra får den positiva 
effekter på själuppfattning och prestation. Erfarenheter av enkönade grupper för vuxna har 
visat på ökande självtillit och självinsikt bland båda könen. Metoder som används på vuxna 
kan inte direkt överföras på barn/ungdom men vill man stärka elevers självförtroende kan 
könssegregerade grupper vara ett alternativ, menar Steenberg.  
 
 

Förankring i styrdokument för grundskolan 
 
När man studerar styrdokumenten, finner jag många kopplingar till mitt forskningsområde. I 
Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet och de frivilliga skolformerna, (Lpo 94), 
uttrycks tydligt vikten av en jämställd utbildning. Under rubriken ”En likvärdig utbildning” 
kan man läsa följande: 
 

Hänsyn skall tas till elevernas olika förutsättningar och behov. Det finns också olika sätt att 
nå målet. Skolan har ett särskilt ansvar för de elever som av olika anledningar har 
svårigheter att nå målet för utbildningen. Därför kan undervisningen aldrig göras lika för 
alla. 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 deras uppfattningar om vad som är 
kvinnligt och manligt. Skolan har ett ansvar för att motverka traditionella könsmönster. Den 
skall därför ge utrymme för eleverna att pröva och utveckla sin förmåga och sina intressen 
oberoende av könstillhörighet (Lpo 94. s. 6). 
 

Under rubriken ”Elevernas ansvar och inflytande ”finns följande nedskrivet: 
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Läraren skall verka för att flickor och pojkar får ett lika stort inflytande över och utrymme i 
undervisningen (Lpo 94. s.14). 

 
Kursplanen i matematik säger i ett strävansmål att: 
 

Skolan skall i sin undervisning i matematik sträva efter att eleven utvecklar intresse för 
matematik samt tilltro till det egna tänkandet och den egna förmågan att lära sig matematik 
och att använda matematik i olika situationer (Grundskolan, s. 15). 

 
Sammantaget visar styrdokumenten att mitt forskningsområde har stor relevans. 
 
 

Syfte 
 
Syftet med detta examensarbete är att undersöka om flickors matematikintresse samt tilltro till 
sin egen kunskap inom ämnet matematik förändras då klassen delas utifrån kön. 
 
Med intresse för matematik menar jag lusten till matematik, dvs. känslan av att matematiken 
är meningsfull och inte tråkig.  
 
Med tilltro till sin egen kunskap menar jag uppfattningen om den egna förmågan att klara av 
matematiken. Detta innefattar även tron på den enskildes förmåga att kunna utöka sina 
kunskaper, samt prestera väl. 
 
 

Metod 
 
I mitt utvecklingsarbete har jag, utifrån mitt syfte, könssegregerat en klass. 
Undersökningsmetoderna jag valde, till mitt arbete, var enkät, reflektionsbok och 
observationer. Jag använde mig även av en kontrollgrupp från en annan klass. 
Kontrollgruppen hade en medlem mer än flickgruppen och bestod av både pojkar och flickor. 
Denna grupp hade jag med för att få ett bättre bedömningsunderlag. Grupperna fick genomgå 
exakt samma undersökning. Med det menar jag att de hade samma typ av undervisning, fick 
samma enkäter och fick svara på samma frågor. Jag undervisade ensam, utan handledare, i 
båda grupperna. Undervisningen var av traditionell art och med det menar jag genomgångar 
på tavlan samt eget arbete i böckerna. 
 
 
Försökspersoner 
 
Jag gjorde min undersökning på en högstadieskola i Luleå. Skolan hade nivåindelade grupper 
i ämnet matematik. Två grupper var med i undersökningen, en grupp med enbart flickor och 
en kontrollgrupp med flickor och pojkar. Båda grupperna bestod av elever ur år 9. Jag valde 
denna åldersgrupp då jag ansåg att det var enklare att få ett mätbart resultat då de hade 
slutbetygen att tänka på. Valet av elever som ingick i min undersökning gjordes i samråd med 
min handledare på skolan. Flickgruppen bestod av fem elever och blandgruppen av sex elever 
av vilka tre var pojkar och tre var flickor.  
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Bortfall 
 
Flickgruppen 
 
Inget bortfall ur flickgruppen. 
 
Kontrollgruppen 
 
Tabell 1: Antal elever som var frånvarande vid enkätundersökningarna. 
 
Enkät-    Frånvarande 
omgång 

1 0 
2 1 

 
 
Tabell 2: Antal elever som var frånvarande vid utlämnandet av reflektionsböckerna. 
  
Tillfälle    Frånvarande 
       A     1 
       B     1 
       C     1 
 D     1 
 
 
Genomförande 
 
I det följande presenteras det metodiska tillvägagångssättet angående tidsplanen, enkäten, 
reflektionsböckerna och observationerna. 
 
 
Tidsplan 
 
Redan vid utbildningens början hade jag funderat på inriktningen på mitt examensarbete. I 
november 2001 sammanställde jag ett PM. När det fick klartecken började jag studera 
litteratur som berörde mitt område. I slutet av april 2002 kunde jag lämna in examensarbetets 
teoridel. I början av vårterminen 2003, vecka 4-10, genomförde jag min slutpraktik och min 
undersökning. Vid praktikens slut började jag sammanställa resultaten från undersökningen 
och den 20 mars var det försvar och opposition av arbetet.  
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Tidsplanen för praktiken och min undersökning ser ut enligt följande: 
 
 
Flickgruppen och kontrollgruppen 
 
V. 4 
Genomförande av enkätundersökningen. 
 
V. 5 
Genomförande av reflektionsfråga A. 
 
V. 6 
Genomförande av reflektionsfråga B. 
 
V. 7 
Genomförande av reflektionsfråga C. 
 
V. 8  
Genomförande av reflektionsfråga D. 
 
V. 9 
Genomförande av andra enkätundersökningen. 
 
Observationer genomfördes fortlöpande under praktikperioden. 
 
 
Enkät 
 
Metoden enkät (bilaga 1) valde jag då det är ett mindre tidskrävande sätt att samla in material 
på (Ejvegård, 1993). Vidare är svaren skriftliga och därmed lättare att bearbeta. Alla personer 
i undersökningen får samma frågor vilket även gör en jämförelse enklare. Enkäten är ett i 
någon mån kvantitativt mätinstrument. Anledningen till att jag gav ut enkäten vid två 
tillfällen, var att jag ville försöka följa utvecklingen över tid (Holme & Solvang, 1997). 
Enkäten hade fasta svarsalternativ som gav svar med hög grad av strukturering (frågor med 

Figur 1. Tidsplan 

Praktik 
v4– 10 
2003 

Slut- 
seminarium 
20/3 2003 

Rapport 
skrivning 

Bakgrund 
inlämnad 
VT-02 

PM- 
inlämning 

HT-01 



 
 

9 

fasta svarsalternativ) och standardisering (dvs likalydande frågor i en viss ordning). 
Svarsalternativen innehöll en graderad inställning med sex skalstreck. Ett jämnt antal 
skalstreck hade jag för att det enligt Patel & Davidson (1994) är ”Ett mer radikalt sätt att 
undvika centraltendens” (s 68). Detta gjorde då att eleverna tvingades att besvara enkäten utan 
något neutralt mittalternativ.  
 
För att tydligare kunna se om någon förändring skett fick eleverna till andra svarstillfället se 
hur de svarade på den första enkäten. Syftet med detta var att om eleverna kände att det hade 
blivit någon skillnad så kunde de svara på ett annat sätt då de såg hur de svarade förra gången. 
Jag tydliggjorde även detta muntligen före andra svarstillfället. Jag har letat i litteraturen för 
att kunna förankra denna metod men har inte hittat något som stödjer min teori. I min enkät 
finns ett antal motsatsfrågor som till synes kan ”ta ut varandra”. Orsaken till motsatsfrågorna 
är att jag inte anser att man behöver svara med motsatsen, det roliga behöver inte vara det 
tråkigas motsats, samt att jag enklare skulle kunna ringa in svaret eleven ger. Om dessa frågor 
faktiskt tog ut varandra skulle ena motsatsfrågan ha plockats bort till andra svarstillfället, 
vilket nu inte gjordes.  
 
När jag analyserade enkätresultatet, valde jag att titta på varje fråga för sig. Jag tog ut 
medelvärdet (M) på varje fråga utifrån hela gruppens resultat. ”Medelvärdet ger information 
om materialets ”tyngdpunkt”” (Vännman, 1990, s 28). Därefter tittade jag på skillnaden på 
medelvärdena, och räknade ut förändringen mellan den första och den andra enkätomgången. 
 
Medelvärdet säger inte någonting om vilken spridning värdena har. Ett medelvärde på 
exempelvis fyra kan innebära att alla värden är just fyra. Men det kan också innebära att 
hälften av värdena är två, och andra hälften är sex. Därför valde jag att även räkna ut 
standardavvikelsen (S) på varje svar i båda omgångarna och även beräkna hur de förändrats 
mellan de olika svarsomgångarna. Standardavvikelsen visar hur långt värdena i genomsnitt 
ligger från medelvärdet. Om värdena ligger väl samlade kring M blir S liten och om värdena 
ligger långt utspridda från M blir S stor. Jag ville alltså mäta om någon större förändring skett 
i grupperna mellan första och andra enkättillfället, både vad gäller förskjutning av 
tyngdpunkten i svaren och om eleverna närmat sig varandra. Om förändringen av 
standardavvikelsen blir negativ, skulle det visa att elevernas svar närmat sig medelvärdet i 
klassen. Detta skulle visa att elevgruppen blivit mer homogen och ett sådant resultat skulle 
vara positivt för min undersökning 
 
 
Reflektionsböcker 
 
Eleverna har också fått skriva i så kallade reflektionsböcker under undersökningens gång 
(bilaga 2). Metoden valdes för att ge en mer personlig och omfattande information än mina 
övriga metoder. Fördelen med denna är att den bygger på uppgiftslämnarens definition av sin 
egen situation och återger erfarenheter och uppfattningar som denne anser viktiga (Patel & 
Davidson, 1994). Böckerna samlades in efter varje reflektionstillfälle eftersom risken för 
bortfall annars var stor. Då jag bearbetade reflektionsböckerna använde jag mig av två former 
för textanalys: delanalys och helhetsanalys. Delanalysen användes på frågorna var för sig och 
helhetsanalysen användes för att få en helhetsbild av undersökningen (Holme & Solvang, 
1997). Min analys fokuserade elevernas egna tankar och utifrån dessa försökte jag utröna om 
det skett någon förändring när det gällde intresset för matematiken och tilltron till det egna 
kunnandet. 
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Observationer 
 
Jag använde mig även av observationer som kompletterande information till mina övriga 
tekniker. Den främsta fördelen med observationer är att man kan studera beteenden och 
skeenden i ett naturligt sammanhang (Patel & Davidson, 1994). Jag använde mig av en 
registreringsteknik, som innebar att jag observerade, men inte skrev ner något. Enligt 
Rubinstein, Reich och Wesén (1986) är det vanligaste sättet att registrera observationer att 
skriva ner det man ser. Men de pekar också på följande: ”Kanske behöver man inte alls skriva 
något, möjligen en sammanfattande anteckning” (s 15). Huruvida man antecknar eller ej, är 
enligt författarna ”en avvägning mellan hur mycket tid man har till sitt förfogande och den 
noggrannhet, som situationen kräver” (s 15). Min observationsmetod var en variant av det 
som Rubinstein, Reich och Wesén kallar för att rekonstruera händelseförloppet under en dag, 
men mina observationer var fortlöpande. Tiden för att skriva var knapp, då undersökningen 
genomfördes i två grupper, och jag även hade andra klasser under praktiktiden. Av denna 
anledning har jag utvecklat mitt eget sätt att observera, för enligt Rubinstein Reich och Wesén 
”finns ingen för alla given modell” (s 79). 
 
 

Resultat 
 
Enkäter 
 
Nedan följer resultatet på medelvärdet och standardavvikelsen. I bilaga 3 redovisas materialet 
mer utförligt. 
 
 
Flickgruppen 
 
Tabell 3. Medelvärde och standardavvikelse på respektive fråga vid båda tillfällena samt 
förändring av M och S. Bokstaven N betecknar antal personer som besvarat enkäten. 
 
   N=5    N=5     Förändring av: 
Fråga M1  S1  M2  S2    M  S 
 
1  3,60  1,14  4,20  0,83    +0,6 0 -0,31 
2  4,00  0,71  3,40  0,89    -0,60 +0,18 
3  3,80  1,30  3,80  1,30    -  - 
4  3,80  0,84  3,20  0,84    -0,60 - 
5  3,80  0,84  4,40  1,40    +0,60 +0.56 
6  3,20  1,48  2,00  1,41    -1,20 -0,07 
7  5,00  0,71  5,00  0,71    -  - 
8  3,60  0,89  4,40  1,52    +0,80 +0,63 
9  4,60  1,67  4,80  1,30    +0,20 -0,37     
10  4,00  1,00  4,40  1,34    +0,40 +0,34 
11  4,60  1,40  5,60  0,55    +1,0 0 -0,85 
12  3,80  1,79  4,20  2,05    +0,40 +0,26 
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Medelvärdet ökade på frågorna 1, 5, 8, 9, 10, 11 och 12. På fråga 2, 4 och 6 minskade 
medelvärdet och på fråga 3 samt 7 var medelvärdet oförändrat. Förändringarna är av sådan art 
att det är svårt att avläsa annat än tendenser ur materialet. Den största ökningen, + 1,00, var på 
fråga 11. Där ökade medelvärdet med 1,0 enheter. Frågan gällde om eleverna kände sig trygga 
i gruppen. Den största minskningen, –1,20, hade fråga 6. Där frågades om matematiken var 
oviktig. Det redovisade materialet (bilaga 3) visar tendenser till en högre skalmarkering på 
fråga 11 samt en lägre markering för fråga 6.  
 
Standardavvikelsen minskade på fråga 1, 6, 9, och 11. Den ökade på fråga 2, 5, 8, 10 och 12. 
På frågorna 3, 4 och 7 var standardavvikelsen oförändrad. Största minskningen var på fråga 
11 och fråga 5 stod för den största ökningen. Förändringarna i standardavvikelse är ganska 
små och det är svårt att dra några långtgående slutsatser av dem. Den största förändringen, en 
minskning med 0,85 enheter, var på fråga 11. När man tittar i resultatet av vilka 
svarsalternativ eleverna valt ser man att de närmat sig varandra vid det andra enkättillfället.  
 
Om man samtidigt beaktar både M och S kan man iaktta vissa tendenser i förändringar från 
första till andra enkättillfället. I tre av frågorna (1, 9, 11) där M ökat samtidigt som S minskat 
bedömer eleverna att matematiken blivit roligare, att det är tillåtet att göra misstag och de 
känner sig tryggare i gruppen. Eleverna har i sina svar närmat sig varandra lite. 
 
I fyra av frågorna (5, 8, 10, 12) ökade både M och S och eleverna bedömer att matematik är 
viktigare än förut, det får mer hjälp, är lugnare och har lättare att koncentrera sig på ämnet. 
Eftersom S ökat kan man se en tendens som tyder på att elevernas uppfattning fått en större 
spridning.  
 
Fråga 6 visade på en minskning av M och S. Eleverna bedömer att matematik har blivit 
mindre oviktigt och en liten tendens till att de närmat sig varandra finns. I fråga 2 sjönk M 
medan S steg och frågan eleverna skulle ta ställning till var om matematik är tråkigt. En liten 
förändring mot att matematiken var mindre tråkig nu än vid förra enkättillfället finns, 
spridningen i svaren har dock blivit aningen större. Fråga 4 visade en ökning i M medan S var 
oförändrad. Här bedömer eleverna att matematiken är mindre svår.  
 
I fråga 3 och 7 där eleven skulle ta ställning till om matematik var viktigt och svara på om de 
frågade när de inte förstod. Här är M och S oförändrade och eleverna har inte ändrat 
uppfattning i dessa frågor. 
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Kontrollgruppen 
 
Tabell 4. Medelvärde och standardavvikelse på respektive fråga vid båda tillfällena samt 
förändring av M och S. Bokstaven N betecknar antalet personer som besvarat enkäten. 
 
   N=6    N=5     Förändring av: 
Fråga M1  S1  M2  S2    M  S 
 
1  3,17  0.75  3,60  0,55    +0,43 -0,20 
2  4,00  0,63  3,60  0,71    -1,00 +0.08 
3  3,50  0,55  3,80  0,45    +0,43 -0,10 
4  3,33  1,21  3,20  1,30    -0,13 +0,09  
5  5,00  0  5,00  0    -  - 
6  1,83  0,75  1,80  0,45    +0,03 -0,30 
7  4,33  0,52  4,60  0,55    +0,27 +0,03 
8  4,83  0,41  5,40  0,55    +0,57 +0,14 
9  5,67  0,52  5,60  0,55    -0.07       +0,03 
10  4,17  1,17  4,60  0,55    +0,4 3 -0,62 
11  5,67  0,52  6,00  0    +0,33 -0,52 
12  4,17  0,75  4,80  0,84    +0,63 +0,09 
 
 
Medelvärdet ökade på frågorna 1, 3, 6, 7, 8, 10, 11, och 12. På fråga 2, 4 och 9 minskade 
medelvärdet och på fråga 5 var medelvärdet oförändrat. Förändringarna var relativt små och 
det är svårt att avläsa annat än tendenser ur materialet. Den största ökningen var på fråga 12. 
Där ökade medelvärdet med 0,63 enheter. Frågan gällde om eleven har lätt att koncentrera sig 
på ämnet. Tittar man på det redovisade resultatet (bilaga 3), kan man utläsa en tendens till att 
eleverna har markerat ett steg högre på skalan.  
 
Standardavvikelsen minskade på frågorna 1, 3, 6, 10, och 11. Den ökade på fråga 2, 4, 7, 8, 9 
och 12 och var oförändrad på fråga 5. Den största minskningen hade fråga 10 och fråga 8 stod 
för den största ökningen. Tydligt är att även förändringarna på standardavvikelsen var ganska 
små. Men det är som tidigare sagts inga stora förändringar som skett.  
 
Jag har även analyserat resultatet utifrån både M och S. I fyra av frågorna (1, 3, 6, 10, 11) 
ökar M samtidigt som S minskar bedömer eleverna att matematiken blivit roligare och lite 
lättare och de känner sig lugnare och tryggare i gruppen. Eleverna har i sina svar också närmat 
sig varandra. Förändringen är inte heller här speciellt stor, men det finns en tendens till 
ökning.  
 
I tre av frågorna (2, 4, 9) där M minskat och S ökat bedömer eleverna att matematiken är lite 
mindre tråkig och ganska sällan speciellt svår och att det är tillåtet att göra misstag. Den 
största minskningen samt den största förändringen i hela materialet gav fråga 2. Där var 
minskningen 1,0 enheter och frågan gällde om eleven tyckte matematiken var tråkig. 
Standardavvikelsens ökning i dessa frågor är så små att det knappt är en tendens på att 
elevernas uppfattningar fått en större spridning. 
 
På tre av frågorna ( 7, 8, 12) har både M och S ökat. Frågeställningarna var om eleven frågar 
när denne inte förstår, får den hjälp som behövs och om eleven kan koncentrera sig på ämnet. 
Eleverna bedömer att detta blivit bättre till det andra enkättillfället i jämförelse med det första. 
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Utifrån standardavvikelsen, som även den ökat, kan man inte se något säkert tecken på att 
elevernas svar har en större spriding eftersom avvikelserna är så små.  
 
I fråga nummer 5 ska eleven ta ställning till om matematik är viktigt. Här är M och S 
oförändrade och eleverna har inte ändrat uppfattning i denna fråga.  
 
 
Reflektionsböcker 
 
Jag visar nedan, under rubriken delanalys, resultatet av elevernas svar på frågorna i 
reflektionsböckerna. Dessa har även gett mig möjlighet att titta på de enskilda elevernas egna 
tankar om den matematiska tilltron och intresset för ämnet.  
 
Eftersom jag har en könsaspekt i min undersökning har jag satt ut kön på den elev jag 
refererar till i kontrollgruppen. 
 
 
Flickgruppen, delanalys 
 
Reflektionsfråga A. Viss forskning tyder på att många tror att pojkar är mer intresserade och 
därför duktigare i matematik än flickor. Tror du att det är så? Varför/varför inte? Hur är det i 
din klass, är det pojkarna eller flickorna som är duktigast i matematik? Är du intresserad av 
och duktig i matematik? Varför/varför inte? 
 
Alla elever ansåg att forskningsresultatet var felaktigt och flickorna är duktigare i ämnet. En 
elev skrev ”tjejerna är bättre i skolan än gossar”. Vilja och ansträngning var en aspekt som 
lyftes fram, ”det beror ju på personen om han/hon vill vara bra eller inte”. En annan aspekt 
var att det var typen av matematik som påverkade om personen var duktig eller inte. En elev 
uttryckte att pojkarna och flickorna var jämbördiga i klassen. 
  
Två elever ansåg sig något intresserade av matematik. En skriver ”Intresserad av matematik. 
Ja, det är väl lite av ett måste när man har det 3 dagar i veckan” De övriga i gruppen uttryckte 
ovilja mot ämnet. Som exempelvis ”jag OGILLAR matte, för att det är så tråkigt”.  
 
Av flickorna med ett intresse för matematiken ansåg en sig nöjd med sin insats, ”Duktig? 
Allting är relativt och jag kan inte betygsätta mig själv. Frågan är väl om jag är nöjd med min 
insats och det är jag”. Den andra refererar till vad andra säger och inte vad hon själv tycker. 
”Alla säger att jag är duktig, bara jag orkar.” De övriga i gruppen ansåg inte att de var duktiga 
i matematik.  
 
 
Reflektionsfråga B. Hur upplever du det när du rättar ett tal och facit säger att det är ”fel”? 
Blir du glad, nyfiken, irriterad, arg eller annat och varför tror du att du känner så? Vad gör 
du sedan? Hur går du vidare? 
 
En av eleverna sa sig bli fundersam och nyfiken eftersom det, enligt henne, inte borde vara 
fel. När eleven rättat talet och förstått går hon vidare, nöjd med sin insats. De övriga ansåg sig 
uppleva irritation och ilska. De försöker räkna om talet, men blir det fel flera gånger går de 
bara vidare till nästa tal.  
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Reflektionsfråga C. Hur skulle du vilja ha din matematikundervisning? När lär du dig bäst 
och varför? 
 
Alla elever uttryckte att matematikundervisningen var bra ”som den är nu”. Exempelvis skrev 
en elev: ”Jag lär mig bra nu för jag får jobba lite i egen takt” och en annan ansåg att hon lärt 
sig mer, under min undersökningsperiod, än tidigare.  En elev saknade bättre förklaringar i 
böckerna och en annan efterlyste hemläxor på kapitlet.  
 
 
Reflektionsfråga D. Hur tycker du att det har varit att arbeta med matematik under de här 
sista veckorna? Har ämnet blivit roligare eller tråkigare? Varför? Tror du att det hade varit 
någon skillnad om gruppen varit blandad, både pojkar och flickor? Varför/Varför inte? 
 
Alla elever upplever matematiken roligare eller mycket roligare. Ämnet upplevs även lättare 
och det har blivit roligare att räkna. Anledningen, anser två elever, är gruppens storlek och 
resterande anser att både storleken och sammansättningen på gruppen haft betydelse.  
  
De som ansåg att enbart gruppens storlek hade inverkat på arbetets art uttryckte även att 
könssammansättningen var oväsentlig, ”det hade inte spelat någon roll om även gossarna varit 
med”. Övriga gruppen ansåg att gruppens könstillhörighet var betydande, ”det har varit 
lugnare i gruppen när vi delat tjejer och killar” och ”hade varit svårare att koncentrera sig om 
det varit en större grupp eller blandat pojkar/flickor”. 
 
 
Flickgruppen, helhetsanalys 
 
Under periodens första del uttrycker två elever att de har ett visst intresse för ämnet 
matematik och åtminstone en är nöjd med sin insats. En annan anser att det kan vara roligt 
men ”har inte alltid orken att räkna”. Resten av gruppen anser att matematik är tråkigt och att 
de är dåliga i ämnet. En i gruppen ansåg att de flesta, flickor som pojkar, var dåliga i 
matematik. 
 
 En elev uppger sig bli fundersam och nyfiken då ett fel uppdagas. Hon uppger vidare att hon 
rättar felet och när hon förstått räknas det vidare.  Övriga i gruppen uppgav att de blev arga 
och irriterade. Som exempel kan nämnas: ”om jag räknat mycket fel så skiter jag i den och går 
vidare”. En annan elev skriver ”när felet blivit fel fem ggr går jag bara vidare och skiter i det 
talet”. En elev frågar läraren om hjälp om hon inte kan hitta felet.  
 
Eleverna ansåg att undervisningen de ”har nu” var bra. En elev skriver ”Jag känner att jag lär 
mig dubbelt så mycket som på vanliga lektioner”. En annan vill ha bättre förklaringar i 
böckerna och en tredje efterlyser ”lösliga” tal och kortare diagnoser.  
 
I slutet av perioden uttryckte hela gruppen en positivare inställning till matematiken. Som 
exempel kan nämnas: ”Jag tycker det varit mycket roligt, och jag har varit säkert dubbelt så 
effektiv än vanligtvis.” Andra ansåg sig fått mer hjälp än vanligt och två elever har haft lättare 
att koncentrera sig under perioden. En medlem ansåg att det känts mer personligt och 
anledningen var den mindre gruppen.                                                                                                                             
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Kontrollgruppen, delanalys 
 
Reflektionsfråga A. Viss forskning tyder på att många tror att pojkar är mer intresserade och 
därför duktigare i matematik än flickor. Tror du att det är så? Varför/varför inte? Hur är det i 
din klass, är det pojkarna eller flickorna som är duktigast i matematik? Är du intresserad av 
och duktig i matematik? Varför/varför inte? 
 
Fyra av eleverna ansåg att flickorna var duktigare i matematik än pojkarna och en flicka ansåg 
att pojkar och flickor var lika duktiga. En pojke menade att ”flickorna bryr sig mer” och en 
annan av det manliga könet ansåg att killarna ”slamsade” mer på lektionerna och att tjejerna 
var mer koncentrerade. 
 
Alla elever ansåg att flickorna i deras egen klass var duktigare men flickorna ansåg inte att de 
själva var duktiga i matematik. En pojke tyckte att han var ”ganska duktig” i ämnet.  
 
 
Reflektionsfråga B. Hur upplever du det när du rättar ett tal och facit säger att det är ”fel”? 
Blir du glad, nyfiken, irriterad, arg eller annat och varför tror du att du känner så? Vad gör 
du sedan? Hur går du vidare? 
 
Två av eleverna missuppfattade frågan och svarade att de blev irriterad då det var fel i facit. 
En flicka svarade att hon inte kände någonting alls utan hon rättade bara talet och fortsatte 
sedan med nästa. En annan flicka ansåg sig bli lite irriterad för att ”man måste tänka om och 
försöka lösa talet” En pojke blev bara ”less” när han hade gjort fel men försökte ändå lösa 
frågan.  
 
 
Reflektionsfråga C. Hur skulle du vilja ha din matematikundervisning? När lär du dig bäst 
och varför? 
 
På denna fråga hade alla ett entydigt svar, att det borde vara tystare på lektionerna för att de 
ska lära sig bättre. En elev av kvinnligt kön ansåg att hon arbetat bättre under de timmar hon 
varit i denna lilla grupp. 
 
 
Reflektionsfråga D. Hur tycker du att det har varit att arbeta med matematik under de här 
sista veckorna? Har ämnet blivit roligare eller tråkigare? Varför? Tror du att det hade varit 
någon skillnad om gruppen endast hade haft kvinnliga/manliga deltagare? Varför/Varför 
inte? 
 
Anmärkning till fråga D. De kvinnliga deltagarna fick svara på frågan om gruppen endast 
haft kvinnliga deltagare och de manliga deltagarna svarade på om gruppen endast bestått av 
manliga deltagare. 
 
Alla elever ansåg att matematiken hade blivit roligare under denna period. En bidragande 
orsak till detta var, enligt eleverna, gruppens storlek. Ett par elever skriver att ”eftersom 
gruppen varit så liten har det blivit lättare att koncentrera sig på ämnet” och det blev roligare 
när de jobbade mer på lektionerna.  
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Pojkarna i gruppen ansåg att det inte hade varit bra om gruppen enbart bestått av manliga 
deltagare för att det skulle ha blivit mer ”pratigt” och pojkarna ”slamsar”mer. Flickorna 
trodde inte att det skulle ha varit så stor skillnad om gruppen enbart hade bestått av flickor. 
”Känner man bara dem i gruppen sedan tidigare har det ingen betydelse” ansåg en av 
flickorna.  
 
 
Kontrollgruppen, helhetsanalys 
 
Under början av perioden uttrycker flickorna samt en av pojkarna att intresset för matematik 
är lågt. Flickorna använder sig av ord som ”ganska tråkigt” och ”urtråkigt”. Anledningen till 
att matematiken är tråkig, anser flickorna, är att de inte är duktiga i matematik. Pojken som 
inte tyckte sig vara speciellt intresserad ansåg dock att han var ganska duktig i ämnet.  
 
Hela gruppen önskar en tystare klassrumsmiljö för att stimulera inlärningen. Som exempel 
kan nämnas: ”Jag skulle vilja att alla var tysta.” och ”När det är tyst i klassen!”. Vidare anser 
gruppen att en tystare miljö skulle öka koncentrationen och därmed arbetet. 
 
Under slutet av perioden uttryckte eleverna en positivare inställning till matematiken. ”Det 
har varit kul och lätt att jobba.” skriver en pojke. En annan menar ”att det var roligare 
eftersom jag arbetat mer”. Flickorna skriver att matematiken ”blivit roligare” och de anser att 
det beror på gruppens storlek. Vidare anser de att gruppens sammansättning inte har någon 
betydelse. Som exempel kan nämnas: ”Jag tror inte att det hade varit någon större skillnad om 
det bara hade varit tjejer i gruppen.” De manliga deltagarna ansåg däremot att 
sammansättningen hade betydelse, de uttryckte åsikter som visade att en grupp med enbart 
pojkar inte var önskvärd. 
 
 
Observationer 
 
Jag har fortlöpande under perioden observerat mina grupper. Jag har även kontinuerligt 
diskuterat med min praktikhandledare om mina observationer. Handledaren har delgivit mig 
sina synpunkter och dessa har vägt tungt eftersom han sedan tidigare har en stor kännedom 
om eleverna.  
 
 
Flickgruppen 
 
I början av min undersökning tog gruppen stort talutrymme och matematik var inte det ämne 
som avhandlades. Efter ett par lektioner avtog dock diskussionsaktiviteten inom områden som 
inte hade med ämnet att göra och gruppen började arbeta med matematiken. De var 
fortfarande talaktiva men nu avhandlades frågor rörande ämnet och de hjälpte varandra när 
problem uppstod. 
 
Intresset för matematik och även arbetsmoralen ökade ju längre tiden gick. Gruppen utförde 
sina uppgifter på ett mycket tillfredsställande sätt. Vid genomgångar förde gruppen dialog 
med mig och samtalet slutade inte förrän de förstått problemet.  
 
Vid periodens slut ansåg sig gruppen mycket nöjd med sin egen arbetsinsats. De uttryckte 
missnöje med att de skulle återgå till ”den vanliga matematikundervisningen”.  
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Min handledare såg vinsten i gruppdelningen för speciellt tre gruppmedlemmar. Det stämmer 
också väl med det som dessa tre fört fram i reflektionsböckerna, att könsaspekten haft 
betydelse för deras inställning till matematiken.  
 
Sammantaget var de viktigaste effekterna jag tyckte mig se just att de var tryggare i gruppen 
och vågade ställa frågor. Vidare var arbetsmoralen högre och eftersom jag kände gruppen 
sedan tidigare kunde jag även se att flickorna reagerade på ett lugnare sätt när de inte förstod. 
De tog sig tid att få problemet förklarat för sig och de hade även viljan att ta till sig 
förklaringen.  
 
 
Kontrollgruppen 
 
I undersökningens första skede var arbetsinsatserna mer än väl godkända i denna grupp. De 
arbetade hela lektionerna och pratade inte ens med varandra. Studiemiljön var lugn och tyst.  
 
Gruppens arbetsmoral förändrades inte nämnvärt under perioden, men de började prata lite 
mer. Matematikämnet avhandlades med mig och de lyssnade intresserat vid genomgångar på 
tavlan. Någon dialog vid mina genomgångar uppstod aldrig utan de lyssnade och gick sedan 
vidare. Gruppen ställde även mer enskilda frågor om problem som uppstod och de hjälpte 
varandra mer än de gjort från början.  
 
Vid undersökningens slut uttryckte gruppen missnöje med att gå tillbaka till 
matematikundervisning i stor grupp igen, och de var väldigt nöjda med sitt deltagande i min 
undersökning.   
 
Praktikhandledaren ansåg att två av flickorna skulle gynnas speciellt mycket i denna lilla 
grupp, vilket de även gjorde. Reflektionsböckerna vittnar om att dessa flickors arbetsmoral 
ökat under perioden samt att ämnet blivit populärare.  
 
Sammantaget var effekterna jag tyckte mig se just att tryggheten i gruppen hade ökat och att 
de vågade ställa frågor. De litade till sin kunskap och de tordes hjälpa varandra. Ämnet hade 
fått högre status när de arbetade i en, för gruppen, eftersträvad studiemiljö. 
 
 

Diskussion 
 
Reliabilitet och validitet 
 
Reliabilitet innebär att man vid upprepad mätning erhåller samma resultat, dvs att 
mätinstrumentet visar rätt (mätsäkerhet). Validitet är ett begrepp som avser att ange hur pass 
väl man mäter det som avsetts att mätas, dvs att man mäter rätt sak. Båda har betydelse för 
tillförlitligheten i resultatet. 
 
När det gäller observationer och reflektionsböcker kan man ifrågasätta om jag observerat och 
tolkat på samma sätt från gång till gång. För att i någon mån kompensera detta har jag försökt 
att kontinuerligt samtala med min handledare för att försöka få en samlad bedömning. Vad 
gäller tolkningen av reflektionsböckerna är bedömningen i någon mån subjektiv då jag inte 
haft någon att diskutera och jämföra tolkningarna med.  
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Kan jag då lita på indikationerna eleverna gett mig? Ja, jag tror det därför att de inte vet vad 
jag undersökt och därigenom inte kunnat lista ut vilka svar jag vill ha.   
 
Min förhoppning är att jag genom att triangulera, dvs använda mig av tre olika metoder vid 
insamling av data: enkät, reflektionsbok och observationer, skall öka validiteten i mitt resultat. 
Enkäten visar tendenser som i viss utsträckning styrks av observationerna, och 
reflektionsböckerna talar för ett positivt utfall. Så här i efterhand kan man tycka att jag skulle 
ha haft noggrannare observationer och bättre dokumentation för att bättre kunna belägga mitt 
resultat. Elevreflektionerna anser jag dock bör väga tungt i sammanhanget då det är elevernas 
egna beskrivningar av det de har upplevt. Att mina observationer går i linje med deras 
reflektioner borde förstärka dem ytterligare. 
 
Har jag lyckats få fram det jag vill med dessa metoder? Eftersom resultatet i alla delar verkar 
peka åt samma håll och jag tycker mig har reliabla mätinstrument så drar jag den slutsatsen att 
resultaten är valida.   
 
 
Resultatdiskussion 
 
Syftet med min undersökning var att se om flickors intresse för och tilltro till sin egen 
kunskap gällande ämnet matematik förändrades då klassen delades utifrån kön. När jag 
började fundera kring min metod för undersökningen hade jag hela klasser som målgrupp. 
När jag väl kom ut till praktikskolan hade dessa klasser minskat till grupper. Det här berodde 
på att skolan infört nivåindelad matematik och min handledare hade en grupp som endast 
innehöll fem flickor. Kontrollgruppen lånades från en annan lärare. Jag blev lite kluven i mina 
känslor kring att de var så få men det fungerade ändå. Grupperna kände jag från tidigare 
praktikperiod och de kände även varandra väldigt väl, vilket var till fördel för min 
undersökning. De två grupperna låg även i nivå med varandra matematiskt, vilket gjorde en 
jämförelse möjlig.  
 
Enkätundersökningarna i flickgruppen gav ett positivt resultat. Medelvärdet på några frågor 
har stigit samtidigt som standardavvikelser sjunkit. Dessa frågor rörde specifikt saker som om 
matematikämnet var roligt, om det är tillåtet att göra misstag och tryggheten i gruppen. I vissa 
frågor som även de gett en positiv antydan har flickorna tenderat att sprida ut sina svar mer. 
Frågorna här gällde saker som om matematiken var viktig, om flickorna fick hjälp, om de 
kände sig lugna och kunde koncentrera sig på ämnet. En positiv förändring var det även i svar 
med minskande medelvärden som om eleverna tyckte att matematiken var tråkig och oviktigt. 
Resultatet av enkätundersökningarna i kontrollgruppen visar även den på en förändring åt det 
positiva hållet. Resultatet jag hänvisar till talar om en ökning av medelvärdet samtidigt som 
standardavvikelsen minskat. Frågorna som gav den positiva tendensen var om ämnet var 
roligt, lätt och om de kände sig lugna och trygga i gruppen. Jag har även sett en positiv 
förändring i svar som minskat medelvärdet. Frågorna här gällde om matematiken var tråkig, 
oviktig och svår. En av frågorna som även den gav en större positiv förändring var om 
eleverna hade lätt att koncentrera sig på ämnet. 
 
Textanalysen av reflektionsböckerna visade att inställningen till ämnet matematik förändrats 
åt det positiva hållet. Matematiken är roligare nu än den var för sex veckor sedan. Gruppens 
storlek och till viss del sammansättning sågs som en tänkbar orsak till förändringen. En annan 
anledning till förändringen, i kontrollgruppen, kan vara elevernas studiemiljö som förändrats 
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från ”pratig” till lugn och tyst. De flesta elever i grupperna uttrycker även att de arbetat mer 
och detta har också bidragit till den positiva förändringen. 
 
Resultatet av observationerna är försiktigt positiva. Flickgruppen avhandlade allt annat än 
matematik från början av undersökningsperioden medan kontrollgruppen hade hög 
arbetsmoral och var väldigt tysta. Gruppernas talförhet förändrades under undersökningens 
gång. Ena gruppen blev tystare och den andra lättade lite på tungornas band och jag anar att 
tryggheten i grupperna blivit större. Under rubriken ”Lärare och social könsdifferentiering” 
(s 4) finns skrivet att flickornas tidsutrymme till tal bör ökas. Det är inte den mätbara taltiden 
utan den aktiva lyssnar- och feed back-utrymmet som avses. Detta ökade talutrymme ska 
skapa större självförtroende, delaktighet och engagemang i skolarbetet. Under min 
undersökningsperiod gavs flickgruppen stort talutrymme. Denna nyvunna tid använde 
gruppen till att ställa mer frågor. De tog sig även tid att förstå förklaringar som gavs av mig 
eller någon studiekamrat. Att gruppen bestod av enbart flickor samt att de kände varandra bra 
tror jag var en bidragande orsak till att talutrymmet användes så väl. I denna trygga grupp 
vågade eleverna föra en dialog tills de förstod förklaringarna som gavs. Enligt min mening har 
detta bidragit till en ökning av både självförtroende och engagemang i ämnet matematik. Vad 
gäller kontrollgruppen kan man fundera varför de var betydligt tystare än den andra gruppen. 
Dessa elever gavs lika stort talutrymme som flickgruppen men de använde det inte i lika stor 
utsträckning. Kunde detta bero på att gruppen bestod av både pojkar och flickor?  Min 
undersökning gav inget svar på den frågan utan jag kan endast konstatera att så var fallet. I 
båda grupperna ökade även samarbetet eleverna mellan och de litade mer på sin förmåga att 
hjälpa varandra. Jag tyckte mig observera det Fennema (1990) pekade på att just egenskaper 
som att ge och ta hjälp av varandra gynnas i en liten, oftast könssegregerad, grupp vilket 
stärker flickornas tilltro till sin matematiska förmåga.  Matematikämnet, anser jag, har höjt sin 
status i båda grupperna och ett par elever av det kvinnliga könet har även ökat sina 
arbetsinsatser ordentligt.  
 
Resultatet av mina tre undersökningsmetoder: enkät, reflektionsböcker och observationer, 
pekar åt samma håll. De förändringar som framstod pekade i en för min undersökning både  
positiv och negativ riktning.  
 
Var det gruppens könstillhörighet som avgjorde om intresset för och tilltron till den egna 
kunskapen i ämnet matematik ökande? Av det som framkommit i min undersökning är svaret 
både ja och nej. Målsättningen med könssegregerad undervisning är, enligt Steenberg (1997), 
att lyfta fram flickorna och ge dem större förutsättningar till självförtroende genom att vara i 
en trygg och igenkännande grupp. För vissa av mina elever verkar könstillhörigheten ha haft 
stor betydelse. Av flickgruppens deltagare var det tre stycken som ansåg att det var bättre när 
gruppen var delad utifrån kön. De tyckte även att det blivit lugnare och det varit lättare att 
koncentrera sig på ämnet. Vidare uttryckte de att matematiken blivit mycket roligare när 
gruppen enbart bestod av flickor. Tryggheten för dessa flickor var högre nu än tidigare och 
det bidrog även till att intresset ökade.  
 
Vår självkänsla är mycket komplex. Gott självförtroende är en förutsättning för att intresse 
ska väckas och för att möjligheten till meningsfull inlärning finns. ”Forskning har visat att 
80% av alla barn börjar skolan med gott självförtroende, medan 5% går ur den med gott 
självförtroende”, (Jensen, 1995). Nedslående läsning men väl värd att beaktas. Är eleverna 
lugna och trygga i gruppen finns förutsättningar för ett gott självförtroende. Flickorna som 
ansåg att den könssegregerade gruppen var bra ökade sin trygghet och sitt lugn i denna lilla 
grupp. Självförtroendet vad gäller ämnet matematik ökade och därmed blev även intresset 
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högre. Mitt resultat finner stöd i tidigare forskning gjord av Steenberg som menar att 
könsdelad undervisning är bra om den av deltagarna uppfattas som bra. Vidare säger 
Steenberg att detta ger positiva effekter på självuppfattningen och prestationen, vilket jag 
tycker mig sett i ”min” flickgrupp.  
 
De övriga deltagarna i flickgruppen ansåg inte att könstillhörigheten var av betydelse utan att 
gruppens storlek var mer avgörande. Även de här eleverna ansåg att ämnet matematik blivit 
roligare under undersökningsperioden. Det hade varit intressant att observera dessa flickor i 
en blandad grupp och se om upplevelserna varit desamma.  
 
I kontrollgruppen var upplevelserna liknande som i flickgruppen. Resultaten pekar entydigt på 
att matematiken blivit roligare men hade detta med gruppsammansättningen att göra? Kanske, 
pojkarna uttryckte klart att de inte ville vara i en könssegregerad grupp för att det kunde vara 
svårare att arbeta då. Nu, med facit i hand skulle jag ha lämnat ut frågor och enkäter till den 
manliga grupp som uppstod när jag tog bort flickorna från den. Det hade varit intressant att 
veta hur de upplevt att vara enbart pojkar. Min undersökning handlade inte om pojkarna, men 
när nu ”mina” manliga elever uttryckte så entydigt motstånd mot pojkgrupper kunde det varit 
intressant att höra om en sådan grupps upplevelser.  
 
Kontrollgruppens kvinnliga deltagare ansåg inte att det skulle bli någon skillnad om gruppen 
endast haft kvinnliga deltagare. Flickorna menade att det räckte med en liten grupp. Det hade 
varit intressant att observera dessa flickor i en kvinnlig grupp och se om upplevelserna av den 
könssegregerade gruppen överrensstämmer med tidigare upplevelser. Kanske skulle det visa 
sig att en könssegregerad grupp var bättre även för dessa elever, eller kanske inte. Frågan jag 
ställde är svår att besvara när de inte har referenser och inte heller fått prova på en annan 
gruppsammansättning. Vid en längre praktikperiod hade det varit lämpligt att låta grupperna 
prova på de olika sammansättningarna och därigenom hade eventuellt svaren sett annorlunda 
ut.   
 
Jag anser mig i alla fall fått ett positivt resultat och undersökningen är på det sättet lyckad. Jag 
har, med mitt arbete, kunnat bekräfta tidigare forskning som, enligt Steenberg (1997), säger 
att om man vill stärka elevers självförtroende kan könssegregerade grupper vara ett alternativ. 
Jag hade naturligtvis önskat att alla flickor svarat att en könssegregerad grupp skulle ha varit 
bättre men min undersökning har dock visat att hela gruppen ökat sitt intresse och även sin 
tilltro. Flickorna i den andra gruppen var också mycket nöjda, men detta resultat berodde nu 
inte på könssegregation utan på en annan variabel, gruppens storlek. En liten grupp visar sig 
ge samma goda resultat som i flickgruppen. Man kan ju fundera om detta positiva resultat 
skulle hålla i sig om grupperna varit dubbelt så stora.   
 
 
Fortsatt forskning 
 
Jag har funderat på hur man kan gå vidare med denna undersökning. Jag tror att frågan om 
flickor kontra pojkar och matematik skulle behöva undersökas grundligare. Är det så enkelt 
att det är pojkarna som gör att flickornas självförtroende i matematik sjunker? Jag tror inte 
riktigt det. Tidsaspekten vid en undersökning av denna art är betydande. Jag anser att våra sju 
veckor är alldeles för lite för att kunna dra några entydiga slutsatser, så mera tid till vårt 
förfogande skulle behövas. Redan vid terminsstart kunde flickgrupper och pojkgrupper i 
ämnet matematik bildas. Undervisningen skulle vara lika i båda grupperna då det annars blir 
svårt att avgöra vilken av variablerna som haft störst inverkan på resultatet. Vidare tror jag att 
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vinsten med undersökningen skulle blir större om den som undervisar är en, för klassen, redan 
känd lärare. Fördelen med detta är att läraren redan känner klassen väl och inte påverkar den i 
lika stor utsträckning som en ny lärare gör. Läraren kan även se förändringarna tydligare än 
någon annan. Jag anser också att man med ett sådant koncept skulle öka tillförlitligheten i 
undersökningen, eftersom lärarens roll i gruppens upplevelser är väldigt stor.  
 
Ett problem i denna fortsatta forskning kan jag dock se utifrån mitt resultat. Vad händer med 
pojkarna om de absolut inte vill arbeta i en könssegregerad grupp? 
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Bilaga  1 

Elevenkät 
Sätt en ring runt det alternativ du tycker stämmer in på dig. 
 
 
1=aldrig 2=sällan 3=ganska sällan       4=ganska ofta 5=ofta 6=alltid 
 
 
 
           Tillfälle 1                  Tillfälle 2 
 
1.   Jag tycker matematik är roligt.    1  2  3  4  5  6            1  2  3  4  5  6 
 
2.   Jag tycker matematik är tråkigt.    1  2  3  4  5  6            1  2  3  4  5  6 
 
3.   Jag tycker matematik är lätt.     1  2  3  4  5  6            1  2  3  4  5  6 
 
4.  Jag tycker matematik är svårt.    1  2  3  4  5  6            1  2  3  4  5  6 
 
5.   Jag tycker matematik är viktigt     1  2  3  4  5  6            1  2  3  4  5  6 
 
6.   Jag tycker matematik är oviktigt.    1  2  3  4  5  6            1  2  3  4  5  6 
 
7.   Jag frågar när jag inte förstår.      1  2  3  4  5  6            1  2  3  4  5  6 
 
8.   Jag få alltid den hjälp jag behöver.   1  2  3  4  5  6            1  2  3  4  5  6 
 
9. Jag tycker att det är tillåtet att göra misstag 
 i matematik.        1  2  3  4  5  6            1  2  3  4  5  6 
 
10.  Jag är lugn när jag får en fråga.    1  2  3  4  5  6            1  2  3  4  5  6 
 
11.  Jag känner mig trygg i gruppen.    1  2  3  4  5  6            1  2  3  4  5  6  
 
12.  Jag har lätt att koncentrera mig på ämnet.  1  2  3  4  5  6            1  2  3  4  5  6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  Bilaga 2 
 

Reflektionsfrågor 
 
Fråga A  Viss forskning tyder på att många tror att pojkar är mer intresserade och därför 

duktigare i matematik än flickor. Tror DU att det är så? Varför/varför inte? Hur 
är det i din klass, är det pojkarna eller flickorna som är duktigast i matematik? 
Är DU intresserad av och duktig i matematik? Varför/varför inte? 

 
Fråga B  Hur upplever DU det när DU rättar ett tal och det är ”fel” enligt facit? Blir DU 

glad, nyfiken, irriterad, arg eller annat och varför tror DU att du känner så? Vad 
gör DU sedan? Hur går DU vidare? 

 
Fråga C  Hur skulle DU vilja ha din matematikundervisning? När lär DU dig bäst och 

varför? 
 
Fråga D Hur tycker DU det har varit att arbeta med matematik under de här sista 

veckorna? Har ämnet blivit roligare eller tråkigare? Varför? Tror DU att det 
hade varit någon skillnad om gruppen varit blandad? Varför/varför inte? (Denna 
fråga ställdes till gruppen som bestod av enbart flickor) 

 
Tror DU att det hade varit någon skillnad om gruppen endast haft 
kvinnliga/manliga deltagare? Varför/varför inte? (Denna fråga ställdes till den 
blandade gruppen) 

 
 



  Bilaga 3 (1:8) 

Resultat 
 
Enkäter, flickgruppen 
 
 
Fråga 1: Jag tycker matematik är roligt 
 
Första enkätomgången  Andra enkätomgången 
Svarsalternativ    Svarsalternativ 

1 1 
2   I       2 
3   I       3   I 
4   II      4   II 
5   I       5   II 
6 6 

 
 
 
 
Fråga 2: Jag tycker matematik är tråkigt  
 
Första enkätomgången  Andra enkätomgången 
Svarsalternativ    Svarsalternativ 

1 1 
2 2   I 
3   I       3   I  
4   III      4   III 
5   I       5 
6       6 

 
 
 
 
 
Fråga 3: Jag tycker matematik är lätt 
 
Första enkätomgången  Andra enkätomgången 
Svarsalternativ    Svarsalternativ 

1 1 
2   I       2   I 
3   I       3   I 
4   I       4   I 
5   II      5   II 
6 6 

 



  Bilaga 3 (2:8) 

 
Fråga 4: Jag tycker matematik är svårt 

 
Första enkätomgången  Andra enkätomgången 
Svarsalternativ    Svarsalternativ 

1 1 
2 2   I 
3   II      3   II 
4   II      4   II 
5   I       5 
6 6 

 
 
 
 
Fråga 5: Jag tycker matematik är viktigt 
 
Första enkätomgången  Andra enkätomgången 
Svarsalternativ    Svarsalternativ 

1 1 
2 2 
3   II      3   I 
4   II      4   II 
5   I       5   I 
6       6   I 

 
 
 
 
 
Fråga 6: Jag tycker matematik är oviktigt 
 
Första enkätomgången  Andra enkätomgången 
Svarsalternativ    Svarsalternativ 
 1   I       1   III 
 2       2 

3   II      3   I 
4   I       4   I 
5   I       5    
5 6 

 



  Bilaga 3 (3:8) 

 
Fråga 7: Jag frågar när jag inte förstår 
 
Första enkätomgången  Andra enkätomgången 
Svarsalternativ    Svarsalternativ 

1 1 
2 2 
3 3 
4   I       4   I 
5   III      5   III 
6   I       6   I 

 
 
 
 
 
Fråga 8: Jag får alltid den hjälp jag behöver 
 
Första enkätomgången  Andra enkätomgången 
Svarsalternativ    Svarsalternativ 

1 1 
2 2 
3   III      3   II 
4   I       4   I 
5   I       5 
6       6   II 

 
 
 
 
 
Fråga 9: Jag tycker att det är tillåtet att göra misstag i matematik 
 
Första enkätomgången  Andra enkätomgången 
Svarsalternativ    Svarsalternativ 

1 1 
2   I       2 
3       3   I 
4   I       4   I 
5   I       5   I 
6   II      6   II 

 
 
 



  Bilaga 3 (4:8) 

Fråga 10: Jag är lugn när jag får en fråga 
 
Första enkätomgången  Andra enkätomgången 
Svarsalternativ    Svarsalternativ 

1 1    
2 2 
3   II      3   II 
4   I       4 
5   II      5   II 
6       6   I 

 
 
 
 
 
Fråga 11: Jag känner mig trygg i gruppen 
 
Första enkätomgången  Andra enkätomgången 
Svarsalternativ    Svarsalternativ 

1 1 
2 2 
3   I       3 
4   I       4 

 5   II      5   II 
 6   I       6   III 
 
 
 
 
 
Fråga 12: Jag har lätt att koncentrera mig på ämnet 
 
Första enkätomgången  Andra enkätomgången 
Svarsalternativ    Svarsalternativ 

1   I       1   I 
2       2 
1 3 
4   III      4   II 
5       5 
6   I       6   II 

 
 
 
 



  Bilaga 3 (5:8) 

 
Enkäter, kontrollgruppen 
 
 
Fråga 1: Jag tycker matematik är roligt 
 
Första enkätomgången  Andra enkätomgången 
Svarsalternativ    Svarsalternativ 

1       1 
 2   I       2 
 3   III      3  II 
 4   II      4   III 
 5       5 
 6       6 
 
 
 
 
Fråga 2: Jag tycker matematik är tråkigt  
 
Första enkätomgången  Andra enkätomgången 
Svarsalternativ    Svarsalternativ 

1 1 
2 2   I 
3   I       3   III 
4   IIII      4   I 
5   I       5 
6       6 

 
 
 
 
 
Fråga 3: Jag tycker matematik är lätt 
 
Första enkätomgången  Andra enkätomgången 
Svarsalternativ    Svarsalternativ 

1 1 
2 2 
3   III      3   I 
4   IIII      4   IIII 
5       5 
6       6 

 
 
 
 

 



  Bilaga 3 (6:8) 

Fråga 4: Jag tycker matematik är svårt 
 

Första enkätomgången  Andra enkätomgången 
Svarsalternativ    Svarsalternativ 

1 1 
2   II      2   II 
3   I       3   I 
4   II      4   I 
5   I       5   I 
6       6 

 
 
 
 
 
 
Fråga 5: Jag tycker matematik är viktigt 
 
Första enkätomgången  Andra enkätomgången 
Svarsalternativ    Svarsalternativ 

1 1 
2 2 
3 3 
4 4 
5   IIIIII      5   IIIII 
6         6 

 
 
 
 
 
 
 
 
Fråga 6: Jag tycker matematik är oviktigt 
 
Första enkätomgången  Andra enkätomgången 
Svarsalternativ    Svarsalternativ 
 1   II      1   I 
 2   III      2   IIII 
 3   I       3 
 4       4 

5 5 
6 6 

 
 
 
 
 



  Bilaga 3 (7:8) 

Fråga 7: Jag frågar när jag inte förstår 
 
Första enkätomgången  Andra enkätomgången 
Svarsalternativ    Svarsalternativ 

1 1 
2 2 
3 3 
4   IIII      4   II 
5   II      5   III 
6       6 

 
 
 
 
 
 
Fråga 8: Jag får alltid den hjälp jag behöver 
 
Första enkätomgången  Andra enkätomgången 
Svarsalternativ    Svarsalternativ 

1 1 
2 2 
3 3 
4   I       4 
5   IIIII      5   III 
6       6   II 

 
 
 
 
 
 
Fråga 9: Jag tycker att det är tillåtet att göra misstag i matematik 
 
Första enkätomgången  Andra enkätomgången 
Svarsalternativ    Svarsalternativ 

1 1 
2 2 
3 3 
4 4 
5   II      5   II 
6   IIII      6   III 

 
 
 
 
 
 



  Bilaga 3 (8:8) 

Fråga 10: Jag är lugn när jag får en fråga 
 
Första enkätomgången  Andra enkätomgången 
Svarsalternativ    Svarsalternativ 

1 1 
2   I       2 
3       3 
4   II      4   II 
5   III      5   III 
6       6 

 
 
 
 
 
Fråga 11: Jag känner mig trygg i gruppen 
 
Första enkätomgången  Andra enkätomgången 
Svarsalternativ    Svarsalternativ 

1 1 
2 2 
3 3 
4 4 
5   II      5  
6   IIII      6   IIIIII 

 
 
 
 
 
Fråga 12: Jag har lätt att koncentrera mig på ämnet 
 
Första enkätomgången  Andra enkätomgången 
Svarsalternativ    Svarsalternativ 

1 1 
2 2 
3   I       3 
4   III      4   II 
5   II      5   II 
6       6   I 

 




