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Abstrakt

Eftersom vi upplevt att flickor ofta underskattar sin förmåga och sina kunskaper i matematik
har vi valt att fördjupa oss i vilka faktorer som påverkar flickors prestationer och
förhållningssätt i ämnet matematik. Vi har låtit flickor ur en klass 8 och en klass 9 arbeta i
tjejgrupp under tre veckor. De har fått besvara enkätfrågor dels före delningen och sedan
veckovis under periodens gång. Sammanfattningsvis kan vi se en antydan till en positiv
förändring i flickornas självförtroende och självskattning. Trots att vi inte har fått ett tydligt
resultat utifrån vårt syfte har flickorna varit odelat positiva till att arbeta i tjejgrupp. Om det
sen beror på att de arbetade i tjejgrupp eller i liten grupp har varit svårt att avgöra.



Innehållsförteckning

Förord
Abstrakt
Innehåll
1. Inledning ........................................................................................................................... 1

1.1. Styrdokument ...................................................................................................... 1

2. Historia.............................................................................................................................. 2
2.1. Det allmänna skolväsendet i Sverige.................................................................... 2
2.2. Jämställdhet i skolan............................................................................................ 3

3. Skolmiljön ......................................................................................................................... 4
3.1. Klassrumsmiljön: lärare – elev – klasskamrater ................................................... 4
3.1.1.Samarbete eller konkurrens.................................................................................. 5
3.2. Lärarna ................................................................................................................ 5
3.3. Läromedlen ......................................................................................................... 6

4. Hemmiljön......................................................................................................................... 7
4.1. Föräldrarna .......................................................................................................... 7
4.2. Socialgrupp och kön ............................................................................................ 7

5. Självförtroende .................................................................................................................. 8
5.1. Självvärdering och könstillhörighet ..................................................................... 8
5.2. Tonåren ............................................................................................................... 9

6. Elevgrupperingar ............................................................................................................... 9
6.1. Differentiering..................................................................................................... 9
6.2. Flick- och pojkgrupper ........................................................................................ 9
6.2.1.Vad tycker flickorna? .........................................................................................10

7. Syfte .................................................................................................................................10

8. Metod ...............................................................................................................................10

8.1. Försökspersoner .................................................................................................11
8.2. Bortfall ...............................................................................................................11
8.3. Genomförande....................................................................................................12
8.4. Tidsplan .............................................................................................................12

9. Resultat.............................................................................................................................12
9.1. Resultatanalys ....................................................................................................15

10. Resultatdiskussion ..........................................................................................................16
10.1. Egna kommentarer..............................................................................................17
10.2. Fortsatt forskning ...............................................................................................17

Referenser ...........................................................................................................................18

Bilaga 1, Elevenkät 1
Bilaga 2, Elevenkät 2
Bilaga 3, Brev hem



1

1. Inledning

”Jag fattar ingenting!”, detta upplever vi vara en allt vanligare kommentar från flickor i år 7
till 9. Under våra praktikperioder har vi ofta mött dessa flickor, som kan men inte tror sig
kunna. Matematik ses ofta av flickorna som ett svårbegripligt och ointressant ämne som de
inte ”orkar” med. Får de högsta betyg så urskuldar de sig  och t.ex. säger, att det säkert är ett
svagt betyg och att de ändå inte klarar av att läsa matematik på högre nivå. (Gulbrandsen,
1994) Varför litar inte flickorna på sina egna  prestationer? Vad har skolan gjort med
flickornas självförtroende? Vi tror att den sociala situationen i klassrummet kan vara en av
orsakerna till att flickorna inte får det utrymme de behöver samt att de i många fall får lägga
stor del av sin energi på att agera som dämpare i klassrummet gentemot de ”stökiga”
pojkarna. Vanligt är att läraren lägger större vikt vid och tar större notis om pojkarnas svar än
flickornas. Detta lär flickorna att deras kunskap inte är lika viktig som pojkarnas. (Fritze,
1994)

Som blivande lärare är vi intresserade av att utveckla och förbättra matematikundervisningen.
Vår ambition är att öka flickors självskattning och självsäkerhet i ämnet matematik. Vi
hoppas att vårt arbete kommer att belönas i form av ett ökat matematikintresse och en större
självkänsla i ämnet för de flickor som deltar i undersökningen.

Som en liten inledning till vårt arbete besökte vi till en år 7 – 9 skola i Luleå där vi visste om
en lärare som praktiserade viss särundervisning. Eleverna går nu i år nio och detta hade pågått
sedan år 7. Särundervisningen genomfördes på NO-ämnets laborationstimmar och startade
ursprungligen efter önskemål från flickorna. Vi intervjuade 4 flickor var för sig samt deras
lärare och gemensamt för eleverna var att de tyckte det var bra att arbeta i en tjejgrupp. De
tyckte att de vågade fråga mer, att de blev hörda, att det var lugnare i klassrummet samt att
läraren var lugnare och mer fokuserad i tjejgrupp än i helklass. Läraren upplevde att de inom
tjejgruppen hann lägga mer tid till att diskutera och reflektera över arbetet i tjejgrupp vilket
hon ansåg vara viktigt då flickor, enligt henne, ofta är osäkra på sin kunskap och ofta behöver
bekräftelse på att de har förstått. Läraren poängterade dock att arbetssättet passade i denna
klass, men att man måste se till individerna och klimatet i klassrummet. Särundervisning är
ingen universallösning till allehanda problem.

Dessa svar gjorde att vi kände oss stärkta i vår tanke att studera om särundervisning kan leda
till att tonårsflickor får bättre självförtroende och självsäkerhet även i ett ämne som
matematik.

1.1. Styrdokument

Matematik är ett av skolans kärnämnen, det vill säga ett av skolans viktigaste ämnen.
Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet (Lpo 94), ger lärare och elever möjlighet att
påverka utformningen av de lokala arbetsplanerna, hur de organiseras, vilka arbetssätt och
vilka arbetsformer man väljer. Det ger läraren stora möjligheter att påverka undervisningen
men innebär också ett stort ansvar.

Enligt kursplanen för matematik i grundskolan skall skolan ”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.”(s.1).
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Lpo 94 ger på en mängd olika punkter stöd för att nyttja könsindelad undervisning som en
pedagogisk arbetsmetod. Bland annat står det: ”Läraren skall svara för att eleverna får pröva
olika arbetsätt och arbetsformer.”(s.16). En pedagogisk arbetsmetod kan vara att undervisa
flickorna i egen grupp i matematik. Begreppet arbetsmetod för oss är ett övergripande
begrepp som kombinerar arbetssätt och arbetsformer. Vidare kan man läsa: "Skolan skall
aktivt och medvetet främja kvinnors och mäns lika rätt och möjligheter" (s.6), "Läraren skall
verka för att flickor och pojkar får ett lika stort inflytande över och utrymme i
undervisningen" (s.15), "Eleven skall i skolan möta respekt för sin person och sitt arbete"
(s.9). Trots att detta står tydligt i läroplanen visar forskning, att flickor alltjämt  har svårt att
göra sig hörda och sedda i den befintliga  klassrumssituationen. Vad gäller tryggheten och
tilltron till den egna förmågan kan man i läroplanen läsa att: ”Skolan skall sträva efter att
varje elev utvecklar tillit till sin egen förmåga, känner trygghet” (s.11). ”Läraren skall stärka
elevens vilja att lära och elevens tillit till den egna förmågan.” (s.14). Ändå visar det sig i
undersökningar att flickor i allmänhet har liten tilltro till sin egen kunskap och att de inte får
den bekräftelse de förtjänar av lärare och föräldrar. Därför anser vi att det är viktigare än
någonsin att vi från skolans sida hjälper till att utjämna dessa orättvisor.

Samundervisning av flickor och pojkar är fortfarande den givna modellen i skolan i Sverige i
dag. Det utesluter inte att man kan arbeta i enkönade grupper tillfälligt i vissa ämnen eller
arbetsmoment. Det är då viktigt att man har klart för sig på vems villkor man delar in
grupperna och hur man utformar innehållet i undervisningen (Skolverket, 1994).

2. Historia

För att kunna utforska vilka faktorer som ligger bakom flickors förhållningssätt till matematik
måste vi förstå lite av den historia som ligger bakom matematikundervisningen och idéerna
som har funnits om kvinnans kropp och sinne. I vår kultur har männen sedan upplysningstiden
framställts som bärarna av rationalitet och intelligens, medan kvinnorna stått för kropp och
känslor. Det var framförallt Rousseau som propagerade för en sådan syn. För hundra år sedan
utestängde man kvinnor från den högre utbildningen för att man inte trodde att de kunde tänka
rationellt, utan bara styrdes av känslor. Detta är grunden till idén om att kvinnans psyke står i
motsats till vetenskap och matematik. Man anser fortfarande att pojkarna har naturligt anlag
eller fallenhet om de är duktiga medan flickorna har ”arbetat hårt”, även om de har högsta
betyg (Gulbrandsen, 1994). Det överrensstämmer med dagens synsätt som inte har förändrats
nämnvärt, anser vi.

2.1. Det allmänna skolväsendet i Sverige

Det allmänna utbildningsväsendet var ända in på 1800-talet anpassat till pojkar. Dessutom var
yrkesutbildningen organiserad i ett skrå och lärlingsväsende. Här fick unga män lära sig
grunderna i ett yrke. På 1840-talet började folkskolan byggas upp, den omfattade av
ekonomiska skäl båda könen. Matematik som är en av våra äldsta vetenskaper var som
skolämne uppdelat i räkneundervisning och geometriundervisning. I den första
folkskolestadgan skiljde man på flickor och pojkar. Det var skolstyrelsen som bestämde vilka
olika kunskapskrav som skulle ställas på flickor respektive pojkar. I stället för undervisning i
geometri fick flickorna en extra timme i räkning och i skrivning. Flickorna fick också ofta en
kortare skolgång än pojkarna (Pedagogisk uppslagsbok, 1996).
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I fortsättningsskolan, som följde på folkskolan, var det meningen att man skulle hålla isär
könen, men ändå låta dem gå i samma skola. Det löstes så att det fanns två inriktningar,
pojkarna dominerande på den allmänna inriktningen medan flickorna var fler på den
yrkesbestämda inriktningen, där huslig utbildning samlade de flesta.  Även i den nioåriga
enhetsskolan 1950 kunde eleverna välja  inriktningar. De flesta flickorna valde den allmänna
eller den gymnasieförberedande linjen. Mer än hälften av pojkarna valde den
yrkesförberedande linjen. En särskild sjuårig flickskola, utifrån borgarklassens behov,
inrättades år 1909. Den nya flickskolan hade som mål att utbilda flickor för hem eller yrke.
Detta ändrades med tiden till att vara en gemensam utbildning för hem och yrke, för nu skulle
kvinnorna både yrkesarbeta och sköta hemmet (Pedagogisk uppslagsbok , 1996).

Efter grundskolereformen och 1962 års läroplan avskaffades flickskolorna. Man fastslog att
könen skulle samutbildas och samundervisas. I läroverken var latinet till en början
statusämnet, eftersom det sågs som grundläggande för det vetenskapliga logiska tänkandet.
Men när pojkarna skulle utbildas för mer allmänbildande uppgifter i samhället, fick
naturvetenskapen överta den främsta positionen (Pedagogisk uppslagsbok, 1996).

Skolan har varit en ideologiskt bärande och kulturskapande institution och har i alla tider haft
en betydande roll i barns och ungdomars liv, när det gäller deras lärande, tänkande,
förhållningssätt och syn på kunskap. Den fortsätter att i sin verksamhet spegla samhällets
normer, kunskapssyn, värderingar och maktförhållanden. De dominansförhållanden som finns
mellan könen i samhället återspeglas i skolan och den ojämlika maktbalansen mellan könen
återskapas i skolan i såväl personalrum som klassrum och ute på skolgården (Pedagogisk
uppslagsbok, 1996).

2.2. Jämställdhet i skolan

Sedan 1960-talet har det i skolan bedrivits ett aktivt jämställdhetsarbete. Det stora
genomslaget för jämställdheten kom i och med grundskolans läroplan. I Lgr 69 lanserades den
s.k. bikulturella modellen. Den innebar att samma förväntningar skulle ställas på både flickor
och pojkar. Skolan skulle kompensera för de brister de olika könen led av. Men man ville
framförallt fokusera sig på att förändra flickorna. Samtidigt påtalades att arbetet för
jämställdhet var för ensidigt inriktat just på flickorna. Men trots detta är det flickorna och
flickornas situation som har uppmärksammats mest även under 1980- och 1990-talen. Det har
gällt i främst naturvetenskap och teknik, där man har ansett att det är flickorna som är
jämställdhetsproblemet. Pojkarna har varit normen och lika behandling av flickor och pojkar
har varit liktydligt med att bortse från kön. Man har eftersträvat ett könsneutralt
förhållningssätt (Pedagogisk uppslagsbok 1996).

I nästa läroplan för grundskolan, Lgr 80, snävades perspektivet in och jämställdhetsfrågorna
blev en angelägenhet främst för studie- och yrkesorienteringen. Insatserna kom i huvudsak att
riktas mot att förändra flickornas ämnes-, kurs- och studieval. Problemet med att de inte valde
de utbildningar som inriktar sig på naturvetenskap och teknik tolkades som en attitydfråga och
brist på information. Stora satsningar gjordes på informations- och rekryteringskampanjer
riktade till flickorna. Denna strategi har gett en del effekter, tyvärr endast med kortsiktiga och
ytliga resultat (Pedagogisk uppslagsbok, 1996).

I de nya läroplanerna för grundskolan och gymnasieskolan, Lpo 94 och Lpf 94, har
perspektivet på jämställdhet åter utökats och jämställdhet som värdegrund betonas. Även
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skollagen  har skärpts och markerar att de som arbetar inom skolan  ”skall främja jämställdhet
mellan könen”. I dag finns jämställdhet med i alla de statliga styrdokument som gäller för
skolan, d.v.s. skollagen, läroplaner och de flesta kursplaner (Pedagogisk uppslagsbok, 1996).

I en särskild proposition under riksdagsåret 1994/95 behandlades jämställdhet i skolan för
första gången. Men utvecklingen mot jämställdhet har gått alltför långsamt och behöver därför
påskyndas, anser regeringen. Det har betonats att skolans personal har ett stort ansvar, då
propositionen behandlar jämställdhet som en pedagogisk fråga och ett sammanhängande
kunskapsområde. Intresset för jämställdhet har genom de nya läroplanerna och skolans
jämställdhetsproposition ökat. Som en konsekvens av detta har på senare tid behovet av mer
och fördjupad kunskap om likheter och olikheter mellan könen, om könstillhörighetens
betydelse och om skolans jämställdhetsarbete ökat (Pedagogisk uppslagsbok, 1996).

3. Skolmiljön

3.1. Klassrumsmiljön: lärare – elev – klasskamrater

Varierande arbetsformer och arbetssätt gör att eleverna kan tillägna sig matematik med olika
metoder och på olika sätt. Det sociala samspelet är viktigt för att man ska kunna möta elevers
olika behov i ett klassrumsklimat där elevens tankar tas på allvar och respekteras. För att alla
elever ska komma till tals krävs ett respekterande klassrumsklimat och där har läraren en
viktig roll som ledare av det matematiska samtalet. De elever som  i vanliga fall inte vill prata
måste stöttas och uppmuntras så att de också vågar delta i diskussionerna, alla elever måste
engageras. Att lyssna är en viktig del av samtalet och det leder till att eleverna lär av
kamraterna, även tveksamheter och missuppfattningar måste våga uttryckas (Nämnaren Tema,
Matematik – ett kommunikationsämne, 2000). Klassrumssituationen som den ser ut enligt
Agneta Nilsson, fostrar flickorna till att visa tålamod, vänta , ge upp, rycka på axlarna, inte ta
strid. Hon ger i sin artikel (Visst är vi olika!, 1993), ett exempel på en vanlig
klassrumssituation. En flicka har fått frågan. Hon utvecklar svaret. Läraren avbryter för att
tillrättavisa någon pojke. Hon ger frågan igen till flickan. Flickan upprepar sitt svar. De blir
igen avbrutna. Flickan upprepar svaret, blir avbruten igen. Läraren frågar sedan om något som
flickan redan gett svaret på. Hon får upprepa svaret ytterligare en gång. Till slut har svaret
blivit ” urvattnat”, ingen lyssnar på flickan. Hon känner att det inte är någon mening att
upprepa hela svaret, det är ändå ingen som är intresserad.

Det finns många exempel som visar att flickor har svårare att i konkurrens med pojkar hävda
sig och komma till tals i klassrummet. Flickor har ofta svårt att föra fram sina synpunkter på
ett slagkraftigt sätt, så som pojkar gör, Deras åsikter och kunskaper möter inte heller samma
intresse som pojkarnas. Detta innebär att pojkarna vänjer sig vid att stå i centrum och bli
uppmärksammade, medan flickorna får lyssna och titta på. Flickornas lugnare sätt och tidigare
mognad får som följd att de engageras av läraren att delta i skolans sociala fostran av pojkarna
i klassen. Flickorna får ofta agera som dämpare mellan de oroligare pojkarna, t.ex. så placeras
ofta en flicka bredvid en eller flera pojkar för att ”hålla ordning” på pojkarna. Flickorna får
hjälpa lärarna så att lektioner och arbeten kan löpa utan problem (Skolverket, 1994).
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3.1.1. Samarbete eller konkurrens

En amerikansk undersökning i matematik har gjorts där man har studerat om samarbete eller
konkurrens påverkar elevernas kunskapsbehållning. Det visade sig att konkurrens och
tävlingsmoment missgynnade flickorna, medan samarbete var mer passande, fast bästa
resultatet uppnådde flickorna om de fick sitta för sig själva och räkna så mycket som möjligt i
läroboken (Skolverket, 1995). Även Jakobsson (2000), har i sin studie sett att en
konkurrensinriktad inlärningsmiljö har en negativ inverkan på flickor. Flickorna ger uttryck
för hur känsligt det här med konkurrens är, även om vissa duktigare flickor bejakar tävlande i
sig, men när det kommer till klassrumssituationen är flickorna som grupp betydligt mer störda
av att det tävlas än pojkarna. Flickorna vill prestera och jämföra sig med andra, men vill inte
visa upp sig som duktiga, annat än för läraren som ska sätta betygen.

3.2. Lärarna

För att man som lärare ska göra ett bra jobb måste man få känna stimulans och motivation i
sin yrkesroll. Grundskollärarna upplever sin belöning i arbetet i form av aktiva och
engagerade elever. Det handlar främst om samspelet de har med sina elever, och då tänker de
i första hand på samspelet med pojkarna i klassen. Samspelet med flickorna har en väldigt
liten betydelse för om de ska känna sig tillfredställda med sitt yrke. Även när det gäller
påfrestningar i yrket är samspelet med eleverna liktydigt med pojkarna. I grundskolan är
lärarna övervägande kvinnor, om vi inte får fler män till lärarutbildningen kommer det inte att
dröja länge förrän läraryrket enbart är en kvinnlig  angelägenhet. I matematik och fysik är
dock andelen manliga lärare stor men det är i dessa ämnen som flickorna har speciellt lite
samspel med lärarna. Innehållet i undervisningen är sällan anpassat efter flickorna och deras
intressen, utan mer till pojkarna, vilket beror på att lärarna ofta känner sig tvungna att anpassa
stoffet efter pojkarna för att överhuvudtaget kunna bedriva undervisning. Enligt lärarna är
pojkarna svårare att motivera inom områden som de inte har ett omedelbart intresse för
(Skolverket, 1994).

Enligt Gulbrandsen (1994), berömmer lärarna flickorna för att de har det så vackert i sina
böcker, och hur fin deras handstil är istället för att ta sig tid att kommentera
kunskapsinnehållet. Efter sådana kommentarer förstår man vad lärare tycker flickor är bra på.
Det finns flera undersökningar som visar att lärare, oavsett kön, förväntar sig mer av pojkarna
kunskapsmässigt.

Gulbrandsen, (1994), beskriver en undersökning som en engelsk forskare gjorde i matematik.
Forskaren tog ett enda svar på ett prov i matematik som hon lät flera pojkar och flickor skriva
av. De skrev inte sitt namn på provet. Sedan fick många lärare av båda könen rätta
provsvaren. Uppgifterna som hade skrivits med ”pojkstil” fick i genomsnitt högre betyg än de
uppgifter som skrivits med ”flickstil”. Vilka förväntningar lärarna har på flickorna spelar stor
roll för deras prestationer. Vi anser det allmänt känt att när människor omkring dig tror att du
klarar en uppgift börjar du nästan tro på det själv, det kan det vara väldigt stimulerande och
upplyftande.

Det kan vara svårt för lärarna att inse att de i praktiken gör åtskillnad mellan könen i  det
dagliga arbetet. Genom att man bara ser individen utan att relatera till dess kön, är risken
mycket stor att lärarna förbiser typiska mönster för flickor och pojkar. Eftersom
könsskillnader i skolan definieras som en pedagogisk fråga är det viktigt att lärarna tar ansvar
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för organiseringen av undervisningen och väljer pedagogiska metoder som tar hänsyn till
olikheterna som finns mellan könen, både när det gäller mognads- och kunskapsutvecklingen
(Skolverket, 1994).

3.3. Läromedlen

Undervisningen i matematik karakteriseras i stor utsträckning av att läraren väljer en
gemensam bok för alla elever. Boken kan eventuellt vara utformad så att det är olika
svårighetsgrad i tillämpningsuppgifterna. Årskursplaneringen vilar på räknebokens
disposition av övningar. Lärarens val av innehåll begränsas alltså till val av lärobok. Den
vanligaste undervisningsmetoden är att läraren gör en gemensam genomgång vid tavlan av ett
nytt stycke i boken. Sedan får eleverna arbeta individuellt och då går läraren runt och ger
personlig handledning alltefter behov (Pedagogisk uppslagsbok, 1996).

Det är viktigt med bra läromedel. Läroböcker avspeglar världen i dubbel mening. Dels bidrar
de till att ge eleverna bestämda kunskaper om omvärlden, dels ger de eleverna bestämda
uppfattningar om vad kunskap är och hur man uppnår kunskap. Flickorna är de som litar mest
till läroböckernas texter. Läroböckerna speglar inte dagens värderingar, den aktuella
forskningen och jämställdhetsdebatten, utan är fortfarande bärare av det traditionellt manliga
och kvinnliga. De flesta läroböcker, prov och examensuppgifter är gjorda av män, som bygger
uppgifterna på sina egna erfarenheter. I läroböckerna i matematik är det pojkar och män i
problemtexterna och i bilderna. Övningarna i matematikböckerna är också utformade så att de
svar man får ska vara exakta, oproblematiska och omöjliga att i ifrågasätta. Det ges sällan
tillfälle att reflektera över och diskutera vad som ska räknas ut och vilka slutsatser man kan
dra av lösningarna. Eleverna lämnas kvar i en värld där det inte går att ifrågasätta något
(Skolverket, 1994). Det här är speciellt negativt för flickorna då de generellt fäster större vikt
vid att förstå  sammanhangen, medan pojkarna är mer roade av att lösa enskilda
problem(Skolverket, 1997).

I Sverige har det gjorts en stor undersökning om hur viktigt det är att eleverna kan sätta in
uppgifterna i ett sammanhang d.v.s. i sin egen referensvärld. 400 elever deltog och en av
uppgifterna löd: ”på en segelbåt hålls masten uppe av stag och vant. Hur långt är akterstaget
på en segelbåt där masten är 6 meter hög och stagets fästpunkt på däcket ligger 5 meter från
masten?” Elever som hade mest erfarenhet av segling hade lättast för att lösa uppgiften: 90%
av dem som kände till segling försökte att lösa uppgiften, och 78% av dem kom fram till det
rätta svaret. Bland dem som inte hade erfarenhet av segling försökte 58% att lösa uppgiften.
Av dessa kom 40% fram till det rätta svaret (Gulbrandsen, 1994). Är du bekant med
begreppen och känner igen sammanhanget så har du lättare att lösa problemet, vilket vi anser
påverkar självförtroendet.
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4. Hemmiljön

4.1. Föräldrarna

I Nämnaren Tema, Matematik - ett kommunikationsämne, beskriver Harriet Axelsson en
undersökning (gjord vid sociologiska institutionen vid universitetet i Michigan, USA).
Föräldrar tillfrågades om sina barns matematiska förmåga och deras misslyckanden och
framgångar  på skolans matematikprov. Eleverna var mellan 10-19 år. Flickföräldrar tyckte att
deras döttrar inte var så bra i matematik och att deras framgångar berodde på ansträngning
och att de presterade på toppen av sin förmåga. Pojkföräldrarna tyckte att deras söner var
duktiga i matematik och det berodde begåvning, de tyckte dessutom att de inte presterade på
toppen av sin förmåga. Det är viktigt att betona att om framgång kopplas till ansträngning ger
det en negativ effekt vad gäller elevens självkänsla. Det är bättre att framgång kopplas till
barnets  begåvning då det ger en bättre tro på sig själv. Enligt Axelsson har föräldrarna större
inflytande på flickornas självförtroende i matematik än lärarna. Deras åsikter gjorde att
lärarnas möjligheter att påverka flickornas självförtroende och intresse för matematik
minskade.

4.2. Socialgrupp och kön

1996 gjordes för skolverkets räkning en undersökning som heter Vad betyder social bakgrund
och kön för resultaten i matematik? Syftet med undersökningen var att "studera hur stora
könsskillnaderna och socialgruppsskillnaderna är i matematik på grundskolan, när de
uppträder och hur de utvecklas under skolgången samt om det skett någon förändring av dessa
över tid", (Skolverket, 1996). Eftersom vårt arbete handlar om flickor så redovisar vi endast
resultatet som gäller dem.

Undersökningen visar att det finns en klar generell koppling mellan socialgruppstillhörighet
och hur du uppfattar din kunskap i matematik. Elever ur socialgrupp 1 skattade sin kunskap
generellt högre än elever ur socialgrupp 3. Däremot går det inte att göra någon ytterligare
koppling mellan prestationer, betyg och socialgruppstillhörighet, d.v.s. det fanns ingen
skillnad i betyg mellan elever ur olika socialgrupper  med samma prestationer. Skillnaderna
mellan socialgrupperna var större i särskild kurs än i allmän kurs. Det kan enligt rapporten
bland annat bero på att eleverna i särskild kurs möter en mer avancerad matematik där
hjälpbehovet från föräldrarna ökar vilket då ställer högre krav på föräldrarnas egen utbildning
(Skolverket,1996).

Undersökningen tar även upp om könstillhörigheten har någon betydelse för elevers prestation
i matematik. Många undersökningar har under årens lopp gjorts i ämnet och gemensamt för
dessa är att de har kommit fram till att könsskillnaden inte har så stor betydelse. Denna
undersökning har dock visat på några skillnader mellan pojkar och flickor vad gäller
självskattning samt kopplingen standardprov - betyg. Flickorna skattade sig själva generellt
lägre än pojkarna relativt deras provresultat, dessa skillnader bestod under alla försöksår. En
annan skillnad var att flickorna på standardproven presterade något sämre än pojkarna men
det återspeglades inte i betygen, där var resultaten lika. Det beror förmodligen på att flickor i
allmänhet är tystare, lugnare, mer ordningsamma än pojkar vilket premieras vid betygsättning
(Skolverket, 1996).
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5. Självförtroende

Självförtroende: "stark tilltro till den egna förmågan" (NE), d.v.s. att tro på sig själv och sin
förmåga, att veta att man är kunnig och kompetent. Självkänsla är ett begrepp som inom
psykologin är kopplat till en individs självmedvetande och bygger på hur man tror att andra
uppskattar en och hur tillfreds man är med det man åstadkommit i jämförelse med vad man
trodde sig kunna åstadkomma. Självkänslan (bra eller dålig) har stor påverkan på individens
kognitiva och emotionella prestationer, motivation, allmänna välbefinnande, psykiska hälsa
och ens individuella utveckling (NE).

Som lärare har man stor möjlighet att påverka en elevs självförtroende och självkänsla positivt
genom att se eleven och ge dem positiv bekräftelse. I de lägre åren är det vanligt att läraren tar
i hand med eleverna på morgonen men det beteendet känns något överspelat när de kommer
upp i högstadiet. Då kan istället ett hej i korridoren eller när de kommer in i klassrummet vara
viktigt, en personlig kommentar och att lyssna på vad de har att säga och låta dem göra sig
hörda. Få saker är så sänkande för självförtroendet som att ingen ser mig och ingen bryr sig i
vad jag gör (Stärk och utveckla eleven, 2002).

Flickors och pojkars självuppfattning och omvärldsuppfattning är präglade av deras
erfarenheter och villkor såväl i skolan som utanför. Vid skolstarten har flickor och pojkar
olika erfarenheter med sig. Efter rådande genusmönster är det genom lek och uppfostran
tränade i och uppmuntrade till olika förmågor. I skolan är skillnaderna påvisbara bl.a. i sättet
att vara i klassrummet, att kommunicera och hantera språket, vid val av innehåll, kurser,
ämnen och arbetsformer ( Skolverket, 1997).

5.1. Självvärdering och könstillhörighet

Ann-Katrin Jakobsson har i sin studie  (Motivation och inlärning ur genusperspektiv , 2000),
kommit fram till att självvärderingen i matematik är direkt knuten till könstillhörigheten. I
hennes studie skattar sig flickorna lägre än pojkarna även om de har samma betyg i ämnet.
Och matematikämnet får en framskjuten plats när eleverna ska ange det ämne som de inte är
särskilt duktiga i. Hon menar att det är värt att notera att tre av de duktigaste flickorna pekat ut
matematiken som svår, trots att de är duktiga i ämnet och har betyg MVG eller VG. Det har
ingen betydelse för flickorna hur duktiga de är i ämnet, för att matematiken ska framstå som
omöjlig. Trots att flickorna har en mindre positiv värdering av sin egen kompetens verkar det
inte påverka deras prestationer negativt.

Enligt Jakobsson är flickorna ambitiösare än pojkarna och har lättare för att ställa upp på
andras förväntningar. Varken motivationsmönster eller inlärningsstrategier hos flickorna
pekar på, att de använder sig av mekanisk utantillinlärning, utan de är mycket medvetna och
har kontroll över sitt lärande. Dessutom läser flickorna inte bara för att få bra provresultat
utan de vill förstå och relatera innehållet till sig själva. Vidare anser Jakobsson att det just är
p.g.a. sin relativa underordning som flickorna får högre betyg i skolan. Flickorna tror att de
måste kompensera en ”brist” som de i realiteten inte har (föreställningen om att de inte är
logiska och smarta) och därför anstränger de sig mer och blir därigenom duktigare.
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5.2. Tonåren

Att vara tonåring och i färd med att skapa sin egen identitet är inte alltid lätt och konfliktfritt. I
dagens samhälle är det svårare än någonsin då ungdomar och vuxna lever i olika ”världar”.
De vuxna har ofta inte insyn i ungdomarnas sociala och psykologiska situationer och miljöer
och kan därför inte alltid förstå och relatera till dem (Hwang, Nilsson, 1998). Flickor idag
utsätts för ett massivt bombardemang från media och samhället om hur flickor/kvinnor ska
vara och se ut. Uppfyller de inte dessa kriterier vad gäller utseende, kläder o.s.v. så blir de inte
populära, och just popularitet och socialt umgänge är viktigt för tonårsflickor. Ungdomar med
dåligt självförtroende och svag jaguppfattning är ofta tysta och tillbakadragna, därför är det
extra viktigt att lärare och föräldrar ser och uppmärksammar även de barnen (Hanström,
1996).

Lätta depressioner och dålig självkänsla är vanligt hos både tonårsflickor och tonårspojkar
men flickorna har lite svårare att bearbeta negativa känslor än pojkarna. Flickor lägger ofta
orsaken till problemen inom sig och känner att de får skylla sig själva och att ingen kan hjälpa
dem. En orsak till varför psykiska störningar är dubbelt så vanliga hos 18-åriga flickor som
hos pojkar är att dessa störningar drabbar de tysta, passiva och beroende flickorna. I de lägre
åren passade deras beteendemönster in i klassrummet, de fick där agera  hjälpreda och
ordningsman, men när de kommer upp i högstadiet ställs helt plötsligt andra krav på beteendet
i klassrummet. Flickorna ska då vara självständiga och visa framåtanda för att kunna göra sig
hörda och sedda.  Man måste dock komma ihåg att flickor respektive pojkar inte är homogena
grupper som beter sig lika utan att kognitiv förmåga, familjebakgrund och personlighet är
saker som också påverkar hur tonåringen lever igenom puberteten (Hwang, Nilsson, 1998).

6. Elevgrupperingar

6.1. Differentiering

Begreppet differentiering är en beteckning som används när undervisning utformas olika för
olika elever. Man kan dela upp differentieringen i en yttre och en inre differentiering. Yttre
differentiering är en gruppering som regleras av de nationella styrdokumenten för skolan eller
andra organisatoriska uppdelningar. Inre differentiering avser grupperingar för lärande som
beslutas lokalt, utan att regleras i skollag, skolförordningar eller läroplan. Sådana grupper kan
skapas utifrån olika kriterier, t.ex. prestations- och ambitionsnivåer, intresse, kön eller
inlärningsstil. Den inre differentieringen kan göra grupper mer homogena än vad den yttre
differentieringen åstadkommer (Wallby, 2001).

6.2. Flick- och pojkgrupper

En grupperingsform som är på väg ”tillbaka” är att undervisa flickor för sig och pojkar för sig.
Oftast handlar det om enstaka ämnen eller delar av ämnen, t.ex. i NO, slöjd, idrott och
matematik. Ibland uppkommer denna uppdelning oplanerat. På gymnasieskolan förekommer
enkönade klasser på vissa program dit valen är starkt könsbundna. Även på små skolor med
mycket litet elevunderlag kan sådana grupper finnas. Motiven för att man väljer att arbeta
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med flickor och pojkar åtskilda brukar handla om att ge flickorna en arena där de kan få ta
plats, eftersom pojkar vanligtvis dominerar (Wallby, 2001).

Argument för flickgrupper enligt Wernersson (1995).
• Flickorna får möjlighet att utvecklas socialt och intellektuellt utan att störas av den

pojkdominans som brukar prägla samundervisning.
• Flickorna får möjlighet att träna sina sociala förmågor som att tala offentligt och hävda

sina egna intressen.
• Flickorna får möjlighet att kompensera bristande erfarenheter inom vissa traditionellt

manliga områden (naturvetenskap och teknik).
• Med kvinnliga lärare i flickklasser och genom att flickor/kvinnor framträder i alla roller i

klassrummet kan de få starka och tydliga rollmodeller, vilket flickorna behöver.
• Flickorna får möjlighet att utveckla sina egna kunskapsintressen och inlärningsmönster,

vilka inte får tillräckligt utrymme i blandade grupper

6.2.1. Vad tycker flickorna?

I flera danska försök med flick- och pojkgrupper har syftet varit att vidga flickors
ämnesmässiga och sociala domäner. Där har man gjort klart för flickorna målet med
könsuppdelningen, d.v.s. att pojkarnas sätt att vara begränsar deras egna
handlingsmöjligheter. Att man ska bygga upp deras självförtroende och handlingsberedskap
så att de när de går tillbaka till samklassen kan stå emot pojkarna bättre. Det framkom att
flickorna i allmänhet upplevde det positivt att bara vara flickor. De tycker att de lär sig mer,
att de blir mer självsäkra och vågar prata mer i klassen. Flickorna tycker också att deras lärare
beter sig annorlunda och ägnar dem mer intresse. De tycker det är skönt att slippa pojkarnas
hånfulla kommentarer och upplever också att de utvecklat större samhörighet ( Skolverket,
1995).

7. Syfte

Öka tonårsflickors självskattning och självsäkerhet i ämnet matematik genom att arbeta med
särundervisning.

8. Metod

Fallstudie innebär att göra en undersökning på en mindre avgränsad grupp. Denna typ av
undersökning lämpar sig väl när man vill studera en förändring (Patel, Davidsson, 1991). Då
vi har som syfte att öka tonårsflickors självskattning och självsäkerhet i ämnet matematik
genom att arbeta med särundervisning, anser vi att en fallstudie med enkät lämpar sig väl för
vårt arbete.

När man ska utforma en enkät är det viktigt att klargöra vissa saker för sig själv först. Vilken
grad av standardisering respektive strukturering man ska ha, ska enkäten vara konfidentiell
eller anonym, vilken typ av svarsalternativ ska finnas o.s.v. (Patel och Davidsson, 1991).Vi
anser att enkäterna ska vara konfidentiella. Vi behöver kunna koppla ihop enkäterna då de ska



11

få besvara samma enkät en gång per vecka. Detta gör vi för att kunna följa deras tankar och se
eventuella förändringar i deras självkänsla och självsäkerhet. Vi tror att tidsaspekten är viktig,
att det inte får gå för lång tid mellan enkättillfällena. Det kan vara svårt att komma ihåg vad
man tänkte och kände för flera veckor sedan, därför får eleverna tillgång till sina tidigare
enkätsvar.

Vid arbetet med att utforma enkäterna har vi följt Ejlertssons (1996), s.k. operationalisering.
Vi började med att definiera vad vi ville mäta och hur det skulle ske. Sedan delade vi in detta i
problemområden som i sin tur bröts ner i frågeområden. Slutligen formulerades frågorna och
vi beaktade då följande viktiga detaljer som man enligt Trost, (2001) bör tänka på vid
frågeformulering:
• Tänk på att frågan verkligen är en fråga och inte flera frågor i en.
• Tänk på till vem frågan riktas.
• Använd ett språk som respondenten förstår.
• Undvik att ställa frågor som innehåller varför, negationer och långa frågeställningar.
• Frågorna får inte innehålla ledande påståenden och bör inte innehålla värdeladdade ord

eller uttryck som går att tolka på olika sätt.

Enkäterna (bilaga 1, 2) utformas så att flickorna får ett antal frågor med fasta svarsalternativ.
Denna typ av frågor tillhör gruppen strukturerade frågor (Patel,Davidsson,1991). Graden av
standardisering är enligt Patel och Davidsson  hög då man väljer frågor med fasta
svarsalternativ. Vi har valt att till de flesta frågorna ge eleverna fyra svarsalternativ då det
enligt Ejlertsson (1996), tvingar respondenten att ta ställning. Vid ojämnt antal finns en risk
att respondenten på grund av osäkerhet eller lättja väljer ett neutralt svarsalternativ. Enkäterna
innehåller även ett mindre antal frågor med öppna svarsalternativ. Dessa frågor behandlar
lärarens, föräldrarnas samt deras egna förväntningar på dem själva. Vi anser att det är en
fördel att de på dessa frågor får uttrycka sig fritt då det kan vara svårt att hitta fasta
svarsalternativ som passar in på alla. Som avslutande fråga på enkäterna har vi ställt
ytterligare en öppen fråga där de med egna ord får reflektera kring särundervisningen och
annat som inte kommit med i frågorna som flickorna upplever betydelsefullt. Innan vi startar
är det viktigt att vi har en föräldrakontakt via brev där vi redogör för vårt arbete, vårt syfte
samt vad vi ämnar göra med eleverna (bilaga 3).

8.1. Försökspersoner

Försökspersonerna till den empiriska studien består av flickor från två skolor i två olika
kommuner. Det beror på att vi har gjort vår VFU (verksamhetsförlagda utbildning) på två
olika orter. Vi har använt oss av flickor från två tillgängliga klasser som vi har kommit i
kontakt med under vår VFU. En grupp består av flickor i en åttondeklass och den andra av
flickor i en nia. Eleverna i åttan var 9st och i nian var det 12st, totalt har 21 elever deltagit i
studien, d.v.s. alla flickor i respektive klass har ingått i studien utan ytterligare urval.

8.2. Bortfall

Vid enkäten som delades ut före delningen var samtliga 21 elever närvarande. Under
särundervisningens första vecka svarade 17 elever på enkäten, andra veckan 18 och sista
veckan 20 elever. Det externa bortfallet blev totalt 8st, d.v.s. under fyra enkättillfällen har 8
av totalt 84 elever varit frånvarande p.g.a. sjukdom eller annat.
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8.3. Genomförande

Flickorna har under en period av 3 veckor haft särundervisning, med det menar vi
undervisning i flickgrupp. För att eliminera så många påverkande faktorer som möjligt
undervisades flickorna av sin ordinarie lärare, på sitt vanliga vis och vi undervisade pojkarna.
Vi tillhandahöll enkäter en gång per vecka. Frågorna var ställda så att vi skulle kunna fånga
upp eventuella förändringar i deras tankar kring deras eget självförtroende och självsäkerhet.
Därför fick eleverna en enkät (bilaga 1) att svara på före vi började med särundervisningen
och en annan enkät (bilaga 2) under särundervisningens gång. Det gjorde vi för att vi skulle
kunna mäta om de upplevde någon skillnad i sin självskattning och självsäkerhet före, under
och efter särundervisningen.

8.4. Tidsplan

9. Resultat

Före
delning

Efter
delning
 v. 1 v.  2 v.  3

Antal elever 21 17 18 20
1. Hur upplever du ämnet matematik?                    Mycket bra
                                                                                 Ganska bra
                                                                                 Ganska dåligt
                                                                                 Mycket dåligt

4
16
1
-

2
13
2
-

5
12
1
-

4
16
-
-

2. Hur bra tycker du att du är i matematik?             Mycket bra
                                                                                 Ganska bra
                                                                                 Ganska dålig
                                                                    Mycket dålig

1
13
7
-

-
11
6
-

-
14
4
-

1
18
1
-

3. Vad beror dina framgångar på?                            Hårt arbete
                                                                                  Begåvning

14
7

14
3

12
6

13
7

4. Får du studiero under lektionerna?                       Alltid
                                                                                  Ibland
                                                                                  Sällan
                                                                                  Aldrig

2
18
1
-

4
12
1
-

9
9
-
-

9
10
1
-

Utformning av PM
Utarbetade metod och
bakgrund

Empirisk studie,
rapportskrivning
samt slutseminarier

Termin 7               Termin 8 Termin 9
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Efter
delning
v. 1 v.  2 v.  3

Antal elever 21 17 18 20
5. Vad tror du det beror på?                                 Vi är en liten grupp
                                                                             Vi är en tjejgrupp
                                                                             Annat1

-
-
-

6
8
3

8
8
2

10
10
-

6. Respekteras dina åsikter och tycker du                 Alltid
    att de tas på allvar?                                                Ibland
                                                                                   Sällan
                                                                                   Aldrig

9
12
-
-

6
10
1
-

9
9
-
-

10
10
-
-

7. Möter dina kunskaper andras intresse                   Alltid
                                                                                  Ibland
                                                                                  Sällan
                                                                                  Aldrig

3
13
5
-

1
12
4
-

2
5
1
-

4
14
2
-

8. Lyssnar man på varandra i din mattegrupp?         Alltid
                                                                                  Ibland
                                                                                   Sällan
                                                                                   Aldrig

6
14
1
-

4
13
-
-

9
9
-
-

14
6
-
-

9. Ser läraren till att alla får komma till tals?            Alltid
                                                                                   Ibland
                                                                                   Sällan
                                                                                   Aldrig

13
8
-
-

11
5
1
-

12
6
-
-

15
5
-
-

10. Känner du att läraren uppmärksammar dig?        Alltid
                                                                                   Ibland
                                                                                   Sällan
                                                                                   Aldrig

9
12
-
-

9
8
-
-

12
6
-
-

13
7
-
-

11. Törs du be läraren om hjälp?                                Alltid
                                                                                    Ibland
                                                                                    Sällan
                                                                                    Aldrig

21
-
-
-

17
-
-
-

18
-
-
-

20
-
-
-

12. Känner du igen begreppen och sammanhangen   Alltid
      i matematikboken från din vardag?                      Ibland
                                                                                    Sällan
                                                                                   Aldrig

-
16
5
-

-
-
-
-

-
-
-
-

-
-
-
-

13. Tycker du att det skulle vara lättare att förstå      Ja
      om du gjorde det?                                                 Nej
                                                                                    Vet ej2

8
6
7

-
-
-

-
-
-

-
-
-

14. Hur är det att arbeta med matematik i tjejgrupp?  Mycket bra
                                                                                     Ganska bra
                                                                                     Ganska dåligt
                                                                                     Mycket dåligt

-
-
-
-

14
3
-
-

16
2
-
-

17
3
-
-

15. Agerar läraren annorlunda nu i tjejgrupp               Ja3

      än i helklass?                                                          Nej4
-
-

9
7

10
8

11
9

1) Vecka 1: Vi är tystare än killar. Jag jobbar på och kan koncentrera mig bra även om det pratas, speciellt på
matten.  Det är stökigt i klassrummet.
Vecka 2: Jag jobbar på och kan koncentrera mig bra även om det pratas, speciellt på matten. Jag vet inte.
Vecka 3: -

2) 7 elever har svarat vet ej trots att sådant svarsalternativ ej fanns.

3) Vecka 1: Det blir lugnare och att man kan lättare få hjälp om man behöver. Hon hjälper fler eftersom vi är färre
elever. Hon hinner hjälpa alla. Hon har mer tid att hjälpa eftersom hon inte behöver skrika till killarna. Hon
skriker inte att folk ska vara tyst.
Vecka 2: Hon har tid att hjälpa alla. Hon kan hjälpa mer. Nu har hon mer tid att hjälpa. Behöver nog inte vara
lika arg. Hon är lugnare.
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Vecka 3: Hon hjälper fler. Hon skriker inte så mycket på elever som är störiga. Mer hjälp, mindre tjat. Det är
lugnare i klassrummet så det blir bättre stämning. Det är mer skötsamt och då blir det lättare. Hon kan hjälpa mer
för hon slipper säga till killarna hela tiden. Inte lika mycket prat. Hon lyssnar mer.

4) Vecka 1: Nej, men man får ofta hjälp. Hon är som vanligt. Hon är normal som alltid, kanske inte behöver
skrika lika mycket bara.
Vecka 2: Nej, inte vad jag har märkt. Hon är som vanligt. Men man får mer hjälp.
Vecka 3: Hon är som vanligt.

Nedan redovisas elevernas svar på våra frågor utan fasta svarsalternativ:
16. Vilka förväntningar har du på dig själv i matematik?
Före delningen: Klara uppgifterna. Rätt höga krav. MVG. Jag tycker väl att jag ska vara bra
fast det går ju bra int. Att jag ska bli bättre. Jag vill ha bra betyg eftersom matte är ett av dom
viktigaste ämnena när man ska in på en linje. MVG i slutbetyg till gymnasielinjen. Lära mig
så mycket som möjligt. Förväntar mig VG. Det ska gå bra och jag ska behålla mitt betyg.
Jobba på så bra som möjligt och göra så gott jag kan. Ganska stora. Satsa på VG, men vet ej
hur det går vägen. Dom är inte så stora. Int just nå. Inte speciellt många.

Efter delningen: Klara uppgifterna. Ganska höga. Att jag gör mitt bästa. Nästan inga. Få bra
betyg. Att jag kan allt jag behöver. Höga. Behålla det VG jag fick i åttan. VG. Att jag klarar
proven. Försöka uppnå VG. Göra så gott jag kan. Att det ska gå bra och att jag ska behålla
betyget. Att jag får MVG för att jag behöver det till gymnasielinjen.

17. Vilka förväntningar tror du dina föräldrar har på dig i matematik?
Före delning: Mamma och pappa tycker att jag är bra. Bara jag får G blir de nöjda. Mamma
tror att jag är jätteduktig. Att det ska gå bra för mig. VG. De tror att jag klarar mina egna
förväntningar. Stora. Minst VG. Inte har de så mycket förväntningar jag gör så gott jag kan,
det vet dom. Att jag gör mitt bästa. Att jag ska klara det som är nödvändigt. Att jag klarar
uppgifterna. Ber om hjälp om jag inte förstår. Dom vet att ja inte är bra. De har inte nå högra
förväntningar.
Efter delningen: (Frågan finns ej med på enkäten efter delningen.)

18. Vilka förväntningar tror du läraren har på dig i matematik?
Före delning: Att man förstår. Att jag gör så gott jag kan. Att man gör sitt bästa och arbetar
under lektionerna. Att jag lär mig något. G-VG. Minst G. VG. Jag tror hon vill att det ska gå
bra och att jag ska få så bra betyg som möjligt. Vet ej. Inte mycket.
Efter delning: Att jag kan allt jag behöver. Typ, lite grann kanske. Att jag gör mitt bästa och
att jag arbetar bra. Ganska höga. Förstår vad man gör. Jag hoppas hon har samma
förväntningar på mig som jag har på mig själv. VG. Jobba bra på lektioner. Att jag klarar
proven. Att det ska gå bra. Att jag ska få bra betyg. Att jag klarar godkänt. Att jag ska jobba
så bra jag kan.

19. Egna tankar om matematiklektionerna före delning:
Det är bra. Man lär sig. Det är kul ibland. Lärosamma. Roliga för att man får använda
huvudet. Rätt lätta. Man får hjälp om man behöver. Bra som dom är, bra lärare som är bra på
att förklara. Lite surrigt ibland. Ganska pratigt. Man hinner ganska mycket men vi har lite få
lektioner. Ibland förstår jag ingenting för jag är trött. Stressigt. Lugnt och skötsamt. Kul.
Tråkiga, men man måste ju lära sig. Ibland förstår jag ingenting och om man frågar lärarna
kanske man förstår bättre eller inte. Vill ha en extra lärare i matte, bara jobba halva klassen åt
gången. Procent är svårt. Matte är jag inte så bra på. Nyttigt, lite onödigt med vissa saker.
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Störigt. Bra att lära sig. Inte kul. Jag suger i matte det är så svårt. Synd att  vissa aldrig är tysta
för då blir det svårt att koncentrera sig.

20. Egna tankar om matematiklektionerna i tjejgrupp.
Lugnt, vi vill alltid ha det så här. Det har varit bra för man har hunnit mer och koncentrerat sig
bättre. Man får mer hjälp. Det är lugnare. Man jobbar mycket bättre. Mer arbetsro. Lite
pratigt. Spänd stämning, väldigt jobbigt ibland. Lite lugnare. Bättre med mindre grupp.
Mycket mer lugnt och det blir en mycket bättre stämning i klassrummet eftersom man blir
mindre trött när det är så lugnt och skönt och man slipper stressa. Lugnare arbetsro. Mycket
bra. Den är bäst. Slipper vara med killarna. OK. Bra. Bättre. Man räknar mer. Roligare.
Lättare. Oftast lugn och ro.

9.1. Resultatanalys

Eftersom enkäterna behandlar faktorer av både direkt och indirekt karaktär, som har betydelse
för undersökningen, har vi sammanställt resultatet av de frågor som vi anser direkt påverkar
självskattning och självsäkerhet. Vi har jämfört svaren från enkäten före delningen med
svaren vi fick efter delningen.

Fråga 2: Hur bra tycker du att du är i matematik?
Fler ansåg v.3 att de var ganska bra i ämnet och andelen som svarat ganska dålig hade sjunkit
från 7 till endast 1 elev.
Fråga 3: Vad beror dina framgångar på?
Fördelningen mellan de som ansåg att hårt arbete och de som  ansåg att begåvning låg bakom
deras matematikframgångar var ungefär lika före delningen och efter undersökningsperioden.
Fråga 6: Respekteras dina åsikter?
Ingen märkbar förändring har skett i elevernas svar under studiens gång. Hälften av eleverna
ansåg att deras åsikter alltid respekterades och den andra hälften ansåg att deras åsikter ibland
respekterades. Endast 1 elev på 4 svarstillfällen har svarat att hennes åsikter sällan
respekteras.
Fråga 7: Möter dina kunskaper andras intresse?
Ingen märkbar förändring hade skett mellan fördelningen av elever som svarat alltid eller
ibland men antalet elever som svarat sällan har sjunkit från 5 till 2.
Fråga 8: Lyssnar man på varandra i din matematikgrupp?
Här kan man se en klar förändring av svaren. Dubbelt så många ansåg efter
undersökningsperioden att så alltid var fallet, medan andelen som ansåg att man endast ibland
gjorde det hade sjunkit till hälften.
Fråga 10: Känner du att läraren uppmärksammar dig?
Man kan  efter tiden i delad grupp se en ökning av svarsalternativet alltid och en minskning av
svarsalternativet ibland.
Fråga 16: Vilka förväntningar har du på dig själv i matematik?
Det var inte så stora skillnader i svaren före delningen och efter tiden i delad grupp, men de
negativa svaren som t.ex. ”dom är inte så stora”, ”int just nå”, ”inte speciellt många”, uteblev.

Sammanfattningsvis kan vi se en antydan till en positiv förändring i flickornas självförtroende
och självskattning.
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10. Resultatdiskussion

Vi valde endast enkät som undersökningsmetod därför att vi anser att det är lätt att ur den läsa
av en eventuell attitydförändring.  Dessutom är intervjuer en väldigt tidskrävande metod både
vad gäller själva intervjun men också bearbetningen av materialet. Vi tror inte att vi hade fått
ett tydligare resultat genom att komplettera med intervjuer då de svaren ofta är mer
svårtolkade. Vår enkät innehåller både frågor med fasta svarsalternativ och frågor med öppna
svar. Det gör att vår studie är både kvantitativ och kvalitativ. I en kvantitativ studie hänger
begreppen validitet och reliabilitet tätt ihop, för att få fullständig validitet krävs fullständig
reliabilitet. Huruvida en enkät ska betraktas som reliabel eller inte kan inte avgöras förrän
enkäten blivit besvarad och då vi ser om det finns obesvarade frågor eller frågor där eleverna
svarat med flera alternativ (Patel, Davidsson,1991). Vi anser att våra enkätfrågor  besvarar det
vi ville studera och eleverna har svarat korrekt på frågorna och inte hoppat över några.
Eleverna fick besvara enkäten under arbetets gång vilket gör att undersökningstillfället klart
speglade den situation vi ville undersöka. Dessutom har Vi inte varit en påverkande faktor då
de haft sin ordinarie lärare. Eleverna var inte informerade om syftet med undersökningen och
hade förhoppningsvis inga förutfattade meningar. Däremot så varierade elevernas motivation
att svara på enkäten vilket skulle kunna påverka resultatet både i positiv och negativ riktning.
En annan sak som kan ha påverkat resultatet både i positiv och negativ riktning är att eleverna
fick tillgång till sina tidigare enkätsvar. Det kan ha gjort att de kände en förväntan att uttrycka
en förändring eller motsatt, att de kopierade av sina tidigare svar. Niorna hade bara matematik
två gånger i veckan, måndagar och tisdagar, vilket innebar att en del upplevde att de skulle
fylla i enkäter nästan varje gång. Det kanske inte hann hända så mycket  mellan
svarstillfällena så att det fanns något nytt att skriva om i enkäten. Den empiriska studien
pågick under 3 veckor men det hade nog varit bättre om den fått  pågå under en längre tid, och
eleverna inte hade behövt fylla i enkäterna så ofta. Att flickgruppen bara blev hälften så stor
som den vanliga klassen har troligtvis också påverkat resultatet. Med facit i hand hade det
naturligtvis varit bättre om man delat två klasser på samma skola och sedan slagit ihop dessa
flickor till en grupp som motsvarar en normalstor klass så att inte antalet elever blir en faktor.
Ett visst bortfall(se rubrik 8.2) kan också ha påverkat resultatet.

Syftet med vårt arbete var att öka tonårsflickors självskattning och självsäkerhet i ämnet
matematik genom att arbeta med särundervisning. Lpo94 samt kursplanen för matematik i
grundskolan ger stöd för detta och gör gällande att skolan skall sträva efter att eleven
utvecklar tilltro till det egna tänkandet och den egna förmågan, samt svara för att eleverna får
pröva olika arbetssätt och arbetsformer. Efter att ha studerat resultatet kan vi se en tendens till
att tiden i tjejgrupp har gjort att flickorna fått ett bättre självförtroende och skattar sina
matematikkunskaper högre, men de flesta tror fortfarande att framgångarna i matematik beror
på hårt arbete. Enligt Harriet Axelssons undersökning (kap. 4.1, s.7), kan det ge en negativ
effekt på elevens självkänsla när framgång kopplas till hårt arbete. En annan faktor som kan
ligga i vägen för ett mer uttalat positivt resultat av vår undersökning är att majoriteten av
flickorna bara känner igen sammanhangen i boken i bland. Är man bekant med begreppen i en
uppgift är det lättare att lösa den (se kap. 3.3, s.6) vilket vi anser leder till större
självförtroende.

Eventuellt hade vi kunnat spetsa till enkäterna och begränsa oss till de frågor som behandlade
de faktorer som vi anser direkt påverkar flickornas självsäkerhet och självskattning men då
hade vi undanhållits viktig information som är av indirekt påverkan. T.ex. så fick eleverna
frågan, Vilka förväntningar har dina föräldrar på dig? Svaren var väldigt varierande, men som
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vi skriver i kapitel 4.1 så har föräldrarna större inverkan på elevernas självskattning än
läraren.

Generellt kan man säga att vi har fått mycket positiv respons från eleverna, ”vi vill alltid ha
det så här”, ”mycket bra” och ”roligare”. Det stämmer överens med vad vi har läst om i
tidigare undersökningar, (se kap.6.2.1, s.10). De upplever även att läraren uppmärksammar
dem mer och en del tycker att hon agerar annorlunda under särundervisningen ”Hon har mer
tid att hjälpa eftersom hon inte behöver skrika till killarna.”, ”Hon är lugnare”, ”Det är
lugnare i klassrummet så det blir bättre stämning.” och ”Hon lyssnar mer”. Andra positiva
effekter är att de har fått mycket bättre studiero, men det är svårt att se om det beror på att de
arbetat i en liten grupp eller i en tjejgrupp. Som vi tog upp i inledningen så är det viktigt att se
till individerna och klimatet i den klass man ska arbeta med. I våra två klasser visade det sig
uppskattat att dela upp eleverna i tjej och killgrupper då båda klasserna hade ett dominerande
pojkgäng som tog mycket utrymme. Detta kan vara en av anledningarna till att vi i denna
undersökning fick ett övervägande positivt gensvar.

10.1. Egna kommentarer

Trots att vi inte har fått ett tydligt resultat utifrån vårt syfte har flickorna varit odelat positiva
till att arbeta i tjejgrupp. Som en liten parentes kan nämnas att även pojkarna har uppskattat
att arbeta i egen grupp.

Avslutningsvis vill vi verkligen poängtera att det inte var meningen att flickorna skulle
skyddas från pojkarna och mansdominerad kunskap eller att de skulle behöva ändra på sig på
ena eller andra sättet. Det får inte heller uppfattas som att det är flickorna som är problemet.
Man måste vara försiktig vid en sådan här undersökning så att man inte förstärker de problem
man vill lösa, genom att befästa kategorin flickor som avvikande från de ”riktiga” eleverna,
pojkarna.

10.2. Fortsatt forskning

Målet med all undervisning är att alla elever ska utveckla sig och sitt lärande- oavsett kön.
Undersökningar som gjorts med särundervisning visar på många positiva resultat när det
gäller flickornas studiesituation. Det finns dock vissa frågor som ställs av forskare och som är
viktiga att fundera över. Är kön en tillräcklig grund för gruppindelning? Ska grupperna istället
delas in i tysta och mindre tysta elever? Vilket syfte har läraren med sin gruppindelning och
vilka signaler ger det  till omgivningen vad gäller jämställdhet och vad som är normen. Det
vore intressant att se resultat av liknande undersökningar baserade på andra kriterier för
gruppindelning.
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Särundervisning i matematik, enkät 1    Bilaga 1:1

Hur upplever du ämnet matematik?
Mycket bra ®
Ganska bra ®
Ganska dåligt ®
Mycket dåligt ®

Vilka förväntningar har du på dig själv i matematik?

…………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………...

Hur bra tycker du att du är i matematik?
Mycket bra ®
Ganska bra ®
Ganska dålig  ®
Mycket dålig ®

Vad beror dina framgångar i matematik på?
Hårt arbete ®
Begåvning ®

Vilka förväntningar tror du dina föräldrar har på dig i matematik?

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………….

Får du studiero under lektionerna?
Alltid ®
Ibland ®
Sällan ®
Aldrig ®

Respekteras dina åsikter och tycker du att de tas på allvar?
Alltid ®
Ibland ®
Sällan ®
Aldrig ®

Möter dina kunskaper andras intresse?
Alltid ®
Ibland ®
Sällan ®
Aldrig ®



Lyssnar man på varandra i din mattegrupp?                                                                     1:2
  Alltid ®
Ibland ®
Sällan ®
Aldrig ®

Ser läraren till att alla får komma till tals?
Alltid ®
Ibland ®
Sällan ®
Aldrig ®

Känner du att läraren uppmärksammar dig?
Alltid ®
Ibland ®
Sällan ®
Aldrig ®

Törs du be läraren om hjälp under lektionerna?
Alltid ®
Ibland ®
Sällan ®
Aldrig ®

Vilka förväntningar tror du läraren har på dig i matematik?

…………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………...

Känner du igen begreppen och sammanhangen i matematikboken från din vardag?
Alltid ®
Ibland ®
Sällan ®
Aldrig ®

Tycker du att det skulle vara lättare att förstå om du gjorde det?
Ja ®
Nej ®

Egna tankar om matematiklektionerna (minst tre meningar)?

…………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………...



Särundervisning i matematik, enkät 2 Bilaga 2:1

Hur upplever du ämnet matematik?
Mycket bra ®
Ganska bra ®
Ganska dåligt ®
Mycket dåligt ®

Vilka förväntningar har du på dig själv i matematik?

…………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………...

Hur bra tycker du att du är i matematik?
Mycket bra ®
Ganska bra ®
Ganska dålig  ®
Mycket dålig  ®

Vad beror dina framgångar i matematik på?
Hårt arbete ®
Begåvning ®

Får du studiero under lektionerna?
Alltid ®
Ibland ®
Sällan ®
Aldrig ®

Vad tror du att det beror på?
Vi är en liten grupp  ®
Vi är en tjejgrupp  ®
Annat……  ®            Vadå?…………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………….

Respekteras dina åsikter och tycker du att de tas på allvar?
Alltid ®
Ibland ®
Sällan ®
Aldrig ®

Möter dina kunskaper andras intresse?
Alltid ®
Ibland ®
Sällan ®
Aldrig ®



Lyssnar man på varandra i din mattegrupp?                                                                     2:2
Alltid ®
Ibland ®
Sällan ®
Aldrig ®

Ser läraren till att alla får komma till tals?
Alltid ®
Ibland ®
Sällan ®
Aldrig ®

Känner du att läraren uppmärksammar dig?
Alltid ®
Ibland ®
Sällan ®
Aldrig ®

Törs du be läraren om hjälp under lektionerna?
Alltid ®
Ibland ®
Sällan ®
Aldrig ®

Vilka förväntningar tror du läraren har på dig i matematik?

…………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………...

Hur är det att arbeta med matematik i tjejgrupp?
Mycket bra ®
Ganska bra ®
Ganska dåligt  ®
Mycket dåligt ®

Agerar läraren annorlunda nu i tjejgrupp än i helklass?

Ja ®       Motivera  ………………………………………………………………………

Nej ®    Motivera  ………………………………………………………………………

Egna tankar om tiden i tjejgrupp (minst tre meningar)?

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………...



      Bilaga 3

Brev hem

Hej, jag heter xxxxx och läser till  Ma/No lärare vid Luleå tekniska universitet. I min
utbildning ingår ett examensarbete och syftet med mitt arbete är att öka tonårsflickors
självskattning och självsäkerhet i ämnet matematik genom att arbeta med särundervisning. Jag
kommer under studiens gång att låta flickorna svara på enkätfrågor en gång per vecka för att
se om det går att påvisa någon förändring i deras självskattning och självsäkerhet. Om ni har
några frågor så går det bra att kontakta mig på skolan.

Med vänlig hälsning xxxx




