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Sammandrag 
Avhandlingen handlar om jämlikhet inom matematikutbildning oberoende av social bakgrund och 
kön. Inom dessa områden har två delfrågor studerats närmare.  

Jämlikhet oberoende av social bakgrund behandlas i artikeln Kapitaltillgångar enligt Bourdieu och 
synen på matematik, där den övergripande forskningsfrågan är följande. Förmedlas sambanden mellan 
matematikframgång och den ekonomiska, kulturella och sociala bakgrunden genom synen på och 
relationen till matematikämnet och matematisk kunskap?  

Hur kommer de olika kapitaltillgångarna, i enlighet med Bourdieus teorier, till uttryck i synen på 
matematik som ett kulturellt, praktiskt eller teoretiskt ämne? I studien, som är kvantitativ, används 
data från en enkätundersökning bland elever i gymnasieskolan som alla valt att läsa extra matematik-
kurser. För att bedöma synen på matematik som kulturellt, praktiskt och/eller teoretiskt ämne, använ-
des i undersökningen följande tre aspekter på ämnet: matematikens historia, matematisk modellering 
samt matematikens inre struktur. Kapitaltillgångarna uppskattades utifrån svar på vissa nyckelfrågor. 
Det visade sig vid den statistiska analysen att metoden kunde användas som en förenklad metod för att 
mäta de sökta dimensionerna i kapitaltillgångarna. Även sambandet mellan kapitaltillgångarna och 
synen på matematiken analyserades statistiskt. Studien visar på ett samband mellan positiva kapital-
tillgångar och framgång, bedömd med insikter om de tre aspekterna.  

Jämlikhet oberoende av kön behandlas i de två konferensbidragen, Is mathematics still a male 
domain? och Mathematics – a male domain?. Dessa bygger på Gender and Mathematics (GeMa-
projektets) undersökningar och resultat. GeMa-projektets övergripande forskningsfrågor handlar om 
flickors/kvinnors och pojkars/mäns syn på matematikämnet som manligt, kvinnligt eller könsneutralt. 
Finns det skillnader i synen på matematik som ett könsneutralt område? Går det att hitta samband 
mellan det faktum att flickor, när möjlighet ges att välja, studerar mindre matematik än pojkar – och en 
syn på matematikämnet som ett manligt område? Undersökningens fokus ligger på vilka attityder som 
kan urskiljas - inte varför olika grupper visar olika attityder. Studien omfattade två omfattande enkät-
undersökningar bland elever från olika delar av landet och från grundskolans högstadium och två 
teoretiska program vid gymnasieskolan.  

Resultaten visade att en majoritet av eleverna betraktade matematiken som könsneutral men att det 
fanns grupper av elever som könsmärkte delar av matematiken som manlig eller kvinnlig. Betydande 
minoriteter ansåg exempelvis att det är vanligare att pojkar tycker om utmanande matematikproblem, 
tycker att matematik är lätt och behöver matematik i det framtida yrkeslivet. Flickor/kvinnor som 
grupp associerades, främst av sig själva, med negativa påståenden som att tycka matematik är tråkigt 
och svårt. Å andra sidan ansågs flickor/kvinnor arbeta hårt med matematiken. För flickor fanns inget 
samband mellan könsmärkning av ämnet och valet av gymnasieprogram. Däremot fanns det för pojkar 
ett samband mellan synen på matematiken som ett manligt område och valet av matematikintensiva 
gymnasieprogram. 

Delfrågan om social bakgrund ingår i det så kallade SOMA-projektet, SOciala faktorer och 
MAtematik. I avhandlingens inledande kappa har SOMA-projektet fått större utrymme än GeMa-
projektet. Detta motiveras dels av att studien är min egen dels av att GeMa-projektet utkommit med 
både rapporter och artiklar där tidigare forskning, teorier, resultat med mera finns utförligt beskrivna. 

 
 



 

 
  



Abstract 
This thesis deals with social and gender equity within mathematics education, two sub questions have 
been explored. 

Social equity is investigated in the paper Kapitaltillgångar enligt Bourdieu och synen på matematik  
(Capital assets according to Bourdieu and the perception of mathematics). The main research question 
is the following: Are connections on the individual level between success in mathematics studies and 
the economic, cultural and social background mediated by the perceptions of mathematics and 
knowledge of mathematics? 

How are the various capital resources according to Bourdieu’s theories influencing the view of 
mathematics as a cultural, applied or theoretical subject? The study uses quantitative methods with 
data from a survey among students at upper secondary level, all studying optional mathematics 
courses. In order to identify perceptions of mathematics three aspects were used: the history of 
mathematics, mathematical modelling and the inner structure of mathematics. Capital resources were 
estimated from the answers to certain key questions of the survey. A statistical analysis showed that 
the method could be used as a simplified way of evaluating the different dimensions of the capital 
assets. The connection between capital assets and the perception of mathematics was analysed with 
statistical methods. 

The study indicates a positive relation between capital assets and success in mathematics studies, 
evaluated from insights into the three aspects. 

Gender equity is treated in the two conference papers Is mathematics still a male domain? and 
Mathematics – a male domain?. These build on data, analysis and results from the Gender and 
Mathematics project (GeMa). The main research issues in the project concern the perception of 
mathematics as a male, female or gender neutral and gender differences in the perception. Are 
gendered views of mathematics as male or female common among students in lower and upper 
secondary level? Are there connections between such perceptions and the fact that girls to some extent 
avoid mathematics when choosing study program at upper secondary level and tertiary level? The 
study is based on data from two large-scale questionnaire studies among students in year nine (lower 
secondary level) and year eleven (upper secondary level) with varying socioeconomic and 
geographical and educational background in Sweden. 

The results show that a majority of students have a gender neutral view of mathematics. On the other 
hand, considerable minorities view mathematics as either male (most often) or female, e.g. that 
mathematics is perceived as more important for boys or that girls more often find mathematics 
difficult and boring. There is no connection between girls’ choice of study program and perceptions of 
mathematics as male or female. Contrary to this, boys choosing mathematics intensive programs more 
often tend to perceive mathematics as a male domain than boys making other choices.  

The sub question of social equity is part of a research project called SOMA. In the introductory section 
of the thesis – the “kappa” – the SOMA-project dominates the text. As the sole author and project 
leader, I have chosen to write in more detail about SOMA. One additional reason is that the GeMa 
project is previously extensively reported in journal articles and reports.  
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1 Inledning 
Avhandlingen bygger på undersökningar från två forskningsprojekt - Social bakgrund 

och Matematik (SOMA-projektet) samt Gender and Mathematics (GeMa-projektet). 

Det första projektet har utmynnat i artikeln Kapitaltillgångar enligt Bourdieu och sy-

nen på matematik där syftet är att se på vilket sätt elevers olika kapitaltillgångar 

kommer till uttryck i synen på matematik som ett kulturellt, praktiskt eller teoretiskt 

ämne. Kapitaltillgångarna bestäms utifrån Bourdieus teorier (1984) och synen på ma-

tematik enligt ovan (de tre aspekterna; matematikens historia, matematisk modelle-

ring samt matematikens inre) utifrån Jankvists forskning (2008). Detta projekt är till 

stor del ett test av metod med vilken kapitaltillgångar kan bestämmas samt kunskap 

kring de tre aspekterna bedömas. 

Det andra projektet var ett grupprojekt med sju personer1 engagerade. Vissa resultat 

från projektet presenteras i denna avhandling i form av två artiklar; Is mathematics 

still a male domain? samt Mathematics – a male domain? Den första är ett eget kon-

ferensbidrag medan den andra är en gemensam artikel tillsammans med Gerd Bran-

dell och Peter Nyström. Inom GeMa-projektet studerades flickors/kvinnors och poj-

kars/mäns syn på matematikämnet som manligt, kvinnligt eller könsneutralt. Under-

sökningens fokus ligger på vilka attityder som kan urskiljas - inte varför olika grup-

per visar olika attityder.  

I avhandlingens kappa har SOMA-projektet fått större utrymme än GeMa-projektet. 

Detta dels för att studien är min egen, dels för att GeMa-projektet utkommit med 

både rapporter och artiklar där tidigare forskning, teorier, resultat med mera finns ut-

förligt beskrivna. (Brandell et al., 2005; Brandell, Leder, & Nyström, 2007; Brandell, 

Nyström, Staberg, & Sundqvist, 2003; Brandell & Staberg, 2008) 

 

                                           

 
1 GeMa-projektets medlemmar vid svenska universitet: Gerd Brandell, Sara Larsson, Peter Nyström, Anna Palbom, 
Else-Marie Staberg och Christina Sundqvist. Gilah Leder, La Trobe University, deltog som vetenskaplig rådgivare. 
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1.1 Avhandlingens struktur 

Det inledande kapitlet i avhandlingens kappa innefattar tre för arbetet grundläggande 

delar. Tanken är att visa varför det är viktigt att bedriva forskning inom ovanstående 

områden. Först kommer ett avsnitt där matematikämnets betydelse för jämlikheten 

beskrivs, sedan följer en redovisning av styrdokumentens innehåll rörande social 

bakgrund och kön. Det tredje avsnittet omfattar statistik kring snedrekrytering både 

utifrån bakgrund och utifrån kön. 

I kapitel två introduceras de definitioner som anses nödvändiga för förståelsen av ar-

betet. En stor del av kapitlet ägnas Pierre Bourdieus teorier eftersom dessa är av stor 

vikt för SOMA-projektet. Avslutningsvis presenteras de teorier om kön som använts i 

GeMa-projektet. 

I kapitel tre presenteras tidigare forskning av intresse för de två här aktuella områ-

dena; social bakgrund och kön. Här lyfts exempelvis det socio-politiska perspektivet 

samt de skillnader mellan könen (prestationer, attityder samt deltagande) som främst 

varit av forskningsintresse historiskt sett.     

Det fjärde kapitlet innefattar metoder och ställningstaganden rörande forskningspro-

jekten. I kapitel fem görs kortfattade presentationer av de tre artiklarnas innehåll och i 

kapitel sex samlas diskussioner och slutsatser. Här diskuteras metodval, användning-

en av de teoretiska ramverken samt vilka tolkningsproblem som dykt upp under arbe-

tets gång. Avhandlingens kappa avslutas med ett kapitel om fortsatta forskningsvägar 

(SOMA).  

1.2 Matematik och jämlikhet 

I dagens Sverige finns möjlighet till högre utbildning för alla, oberoende av social 

bakgrund och kön. Det bygger på politiska beslut som exempelvis att skolan på alla 

nivåer är kostnadsfri, att det finns möjlighet för alla att låna pengar under studietiden 

och att alla utbildningar är öppna för båda könen. Trots detta visar statistiken att ju 

högre upp i utbildningssystemet vi kommer ju högre andel studenter med välutbil-

dade föräldrar hittar vi. Högre matematikstudier och matematikintensiva yrken är 
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starkt mansdominerade. Detta är ett tecken på bristande jämlikhet mellan könen.  Be-

greppen jämlikhet, jämställdhet och equity diskuteras under rubriken Definitioner i 

kapitel två. Könsmönstren uppkommer antagligen tidigare men det är först på gym-

nasienivå som det blir möjligt att genom de individuella valen identifiera mönster. 

Exempelvis finns en manlig dominans på gymnasiets mest avancerade matematikkur-

ser (p. b. a. s. Skolverket). Detta betyder inte att flickor/kvinnor har sämre resultat än 

pojkar/män och därför väljer bort ämnet. Flickor studerar uppenbarligen andra ämnen 

än matematik, vilket kanske inte handlar om ett bortval av matematiken utan snarare 

ett positivt val av något annat ämne. Oavsett vilket så leder valen till att fler kvinnor 

än män förlorar möjligheter till fortsatta studier inom teknik och naturvetenskap. Ma-

tematikämnet fungerar som en gatekeeper, eller kritiskt filter och elever sorteras bort 

från attraktiva högre utbildningar med högre krav på matematikkunskaper (fler och 

djupare matematikkurser på gymnasiet). De attraktiva utbildningarna leder ofta till 

bättre jobb med högre lön. Det är inte bara en förlust för den enskilda individen utan 

också för samhället. Ibland talas det om den outnyttjade begåvningsreserven som 

bland annat kan innefatta kvinnor som grupp och personer från hem med lägre ut-

bildningsnivå (t ex Härnqvist, 1999).   

1.3 Styrdokument 

De båda undersökningarna som ingår i denna avhandling är genomförda i grund- och 

gymnasieskolan. Därför redovisas de delar av läroplanerna som är relevanta för un-

dersökningarna. Den svenska grund- och gymnasieskolan ska förutom ämneskunskap 

förmedla demokratiska värderingar exempelvis alla människors lika värde samt jäm-

ställdhet mellan kvinnor och män (Skolverket, 2011a, 2011b). 

   

I artikeln Kapitaltillgångar enligt Bourdieu och synen på matematik används ”de tre 

aspekterna” vilka är matematisk modellering, matematikens historia samt matemati-

kens inre struktur och logik. De tre aspekterna användes av Niss (1980) i samband 

med en beskrivning av matematisk kompetens och återfinns i KOM-rapporten (Niss 
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& Jensen, 2002). Jankvist beskriver i en artikel vilka uppfattningar och kunskaper 

2g’ere - elever som valt den mest avancerade matematiken i det danska gymnasiet - 

har rörande de tre aspekterna (Jankvist, 2008). I citatet nedan, från den svenska kurs-

planen i matematik lyfts följande aspekter fram som viktiga (2009, då SOMA-

undersökningen genomfördes):  

Problemlösning, kommunikation, användning av matematiska modeller och 
matematikens idéhistoria är fyra viktiga aspekter av ämnet matematik som 
genomsyrar undervisningen. (Skolverket, 2009) 

Avhandlingen innefattar också två artiklar där synen på matematik (både ämnet och 

utbildningen) som manligt, kvinnligt eller könsneutralt studeras. Att detta är viktigt är 

något som tydligt framgår av både grund- och gymnasieskolans läroplaner, med näs-

tan samma ordalydelse. Följande citat är hämtat ur gymnasieskolans läroplan. 

 Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla männi-
skors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet mel-
lan människor är de värden som utbildningen ska gestalta och förmedla. 
(Skolverket, 2011b) 

1.4 Snedrekrytering 

Nedan följer en sammanställning över snedrekrytering, först utifrån elevers sociala 

bakgrund, främst i form av föräldrars utbildning. Detta mått väljs utifrån tidigare 

kunskap som visar att föräldrars utbildning har stor betydelse för om en individ vida-

reutbildar sig eller inte. Hög utbildning leder dessutom ofta till arbete med högre lön, 

det vill säga bättre ekonomiska förutsättningar. Snedrekryteringen fortgår trots de 

politiska beslut som fattats för att ge alla samma möjligheter oberoende av ekono-

misk bakgrund. Sedan följer statistik rörande snedrekrytering till matematikstudier 

och matematikintensiva utbildningar utifrån kön. Denna snedrekrytering har utveck-

lats från att kvinnor i stort inte studerade vidare vid högskola eller universitet, till att 

det idag är fler kvinnor än män som påbörjar högre utbildning. Kvinnor väljer dock 

mindre matematikintensiva utbildningar än män. Vissa kanske inte ser detta som ett 

problem men i dagens samhälle är det framförallt de matematikintensiva utbildning-
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arna som leder till välbetalda jobb. Detta ger i en förlängning kvinnor sämre ekono-

miska möjligheter och indirekt, makt i vårt samhälle.        

1.4.1 Social bakgrund 

Nästan hälften av alla elever med lågutbildade föräldrar, det vill säga högst en för-

gymnasial utbildning, avbryter sina gymnasiestudier. För alla antagna är andelen un-

gefär en tredjedel som avbryter sina gymnasiestudier (Skolverket, 2008). Föräldrars 

utbildnings- eller yrkesnivå avgörs i statistiken utifrån den förälder som har den 

högsta utbildningen respektive det högst värderade yrket enligt SSYK (Standard för 

svensk yrkesklassificering) (SCB, 2010a). Skolverkets statistik visar att ju högre ut-

bildningsnivå en elevs föräldrar har ju bättre studieresultat har eleven. De elever som 

har minst en förälder med eftergymnasial utbildning når i högre grad slutbetyg, 

grundläggande behörighet och uppnår högre genomsnittlig betygspoäng än elever 

vars föräldrar har en lägre utbildningsnivå. Bland elever där minst en förälder har 

högst en förgymnasial utbildning nådde 43 % slutbetyg inom tre år. För elever med 

minst en förälder vars högsta utbildning är gymnasial nådde 67 % slutbetyg inom tre 

år. Elever som har minst en förälder med minst eftergymnasial utbildning nådde 78 % 

slutbetyg inom tre år (gäller för elever som påbörjade sin gymnasieutbildning hösten 

2009). Även den grundläggande behörigheten samvarierar med föräldrars utbild-

ningsnivå. (Skolverket, 2012) 

Föräldrarnas utbildningsnivå har stor betydelse för vilken studiebana elever väljer. 

Bland elever vars föräldrar har högst förgymnasial utbildning är andelen som påbör-

jar en högskoleutbildning 21 %. Motsvarande andel för elever som har minst en för-

älder med forskarutbildning är 84 % (SCB, 2012b). Läsåret 2011/12 hade 36 % av 

högskolenybörjarna yngre än 35 år högutbildade föräldrar (dvs minst en treårig efter-

gymnasialutbildning).  

Om rekryteringen till högskolan skulle motsvara fördelningen i befolkning-
en i åldern 19 till 34 år skulle knappt var fjärde student ha högutbildade 
föräldrar. Skillnaden mellan fördelningen i högskolan och den i befolkning-
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en kan ses som ett översiktligt mått på snedrekrytering till högskolan.(SCB, 
2012b, s 2) 

I en rapport från Universitetskanslersämbetet (UKÄ) studerades samband mellan so-

cial bakgrund och genomströmning i högskolan (Universitetskanslersämbetet, 2013). 

För de längre utbildningsprogrammen (mer än 4,5 år på heltid), i UKÄ:s rapport – 

civilingenjör, jurist, läkare och psykolog – visade det sig att elever vars föräldrar hade 

gymnasieutbildning eller mer, hade en högre genomströmning, det vill säga i högre 

grad klarade utbildningen på en bestämd tid än studenter där föräldrarna hade en för-

gymnasial utbildning. För medellånga högskoleutbildningar (3-3,5 år på heltid), i 

UKÄ:s rapport – högskoleingenjörs-, sjukgymnast-, sjuksköterske- samt socionom-

programmet – visade det sig däremot att skillnaderna antingen var små eller inga mel-

lan grupperna. I UKÄ:s rapport betonades att skillnader i social bakgrund, vad gäller 

genomströmning, bör adderas till de skillnader i social snedrekrytering som sker vid 

övergång till gymnasiet och vid övergången till högre studier 

(Universitetskanslersämbetet, 2013). 

1.4.2 Kön 

Fördelningen mellan män och kvinnor, på kurserna Matematik A-E som avslutat sina 

gymnasiestudier vårterminen 2013, visar på en tydlig snedfördelning. Matematik A 

och B har en liten kvinnlig dominans (50,2 % respektive 53,6 % kvinnor). För Mate-

matik C är fördelning exakt jämn (50 % kvinnor). För kurserna Matematik D och E 

(42,9 % respektive 37,4 % kvinnor) blir den manliga dominansen markant. (p. b. a. s. 

Skolverket) 

I det Statistiska meddelandet Universitet och högskolor. Studenter och examina på 

grundnivå och avancerad nivå 2011/12 (Universitetskanslersämbetet/SCB, 2013b) 

framgår bland annat antalet nybörjare på ett yrkesexamenprogram läsåret 2011/12 

uppdelat på kön. På de mest matematikintensiva programmen civilingenjör; antogs 

totalt 6 900 studenter varav 29 % kvinnor och 71 % män. På högskoleingenjörspro-

grammen antogs 4 200 studenter varav 24 % kvinnor och 76 % män. Dessa proport-
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ioner har varit ungefär desamma sen 2007/08. Mellan läsåren 2007/08 och 2011/12 

har totalt 224 elever erhållit kandidatexamen i matematik och andelen kvinnor har 

varierat mellan 19 % och 46 %. För civilingenjörsutbildningarna som är de mest ma-

tematikintensiva yrkesprogrammen, har antalet studenter som tagit examen varierat 

mellan 3 000 och 4 000 mellan läsåren 2007/08 och 2012/13. Andelen kvinnor har 

legat mellan 27 % och 30 % (Universitetskanslersämbetet/SCB, 2013b). På den 

högsta utbildningsnivån, doktorandstudier, är fördelningen totalt mellan kvinnor och 

män relativt jämn sett över alla ämnesområden. Andelen kvinnor bland svenska ny-

börjardoktorander har ökat från en tredjedel i början av 1990-talet till dagens andel 

där ungefär hälften av doktorandnybörjarna är kvinnor 

(Universitetskanslersämbetet/SCB, 2013a). För forskningsämnesgruppen matematik, 

ser fördelningen ut enligt följande (2012): Bland doktorandnybörjarna var 27 % 

kvinnor, och bland alla matematikdoktorander var 29 % kvinnor. Andelen kvinnor 

som nådde doktorsexamina var 24 %. För forskningsämnesområdet Naturvetenskap 

(forskningsområdet som matematik ligger under) var andelen kvinnor bland nybör-

jarna 36 % och bland alla 39 %. Jämställdheten har dock gått framåt under 1900-talet, 

under läsåret 1936/37 var andelen kvinnor som tog antingen licentiat- eller dok-

torsexamen (alla då aktuella forskningsämnen) 6 %. 

(Universitetskanslersämbetet/SCB, 2013a) 

1.5 Syfte och frågeställningar 

Avhandlingen handlar om jämlikhet oberoende av social bakgrund och kön. Inom 

dessa områden har två områden studerats närmare. Jämlikhet oberoende av social 

bakgrund behandlas i artikel I, Kapitaltillgångar enligt Bourdieu och synen på mate-

matik där den övergripande forskningsfrågan är: 

Förmedlas sambanden mellan matematikframgång och den ekonomiska, 
kulturella och sociala bakgrunden genom synen på och relationen till ma-
tematikämnet och matematisk kunskap? 

Hur kommer de olika kapitaltillgångarna, i enlighet med Bourdieus teorier, till ut-

tryck i synen på matematik som ett kulturellt, praktiskt eller teoretiskt ämne? För att 
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exemplifiera det kulturella, praktiska och teoretiska används i undersökningen de tre 

aspekterna; matematikens historia, matematisk modellering samt matematikens inre 

struktur.  

Följande specifika frågeställningar studerades. 

Hur se elevernas kapitaltillgångar ut? 

Hur kan elevernas kapitaltillgångar uppskattas metodiskt? 

Vilka samband finns mellan kapitaltillgångar och kunskap/uppfattningar 
rörande de tre aspekterna? 

Jämlikhet oberoende av kön behandlas i artiklarna II och III; Is mathematics still a 

male domain? och Mathematics – a male domain? Dessa bygger på GeMa-projektets 

undersökningar och resultat. GeMa-projektets övergripande syfte är: 

… att öka kunskapen om betydelsen av en eventuell könsmärkning av ma-
tematiken och sambandet mellan denna och kvinnors val eller bortval av 
matematik. 

Forskningsfrågorna i GeMa-projektet lyder som följer.  

Betraktar svenska elever matematik som en manlig, kvinnlig eller könsneu-
tral domän? 

Finns det könsskillnader i synen på matematik som en manlig, kvinnlig eller 
könsneutral domän?  

Finns det något samband mellan flickors bortval av matematik och en even-
tuell föreställning om matematiken som en manlig domän?  
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2 Teoretiska överväganden 
Kapitlet inleds med att centrala begrepp, för de här aktuella studierna, presenteras och 

definieras. Vidare följer en genomgång av de teorier som används i avhandlingen. I 

arbetet med den sociala bakgrundens betydelse används Pierre Bourdieus teorier, i 

huvudsak de om kapitaltillgångar. Kapitlet avslutas med Fennemas, Hardings och 

Walkerdines teorier som används i undersökningen kring könsskillnader beträffande 

attityder till matematikämnet.     

2.1 Definitioner 

Nedan följer ett avsnitt med förtydliganden av termer och begrepp som utgör grunden 

för denna avhandling. Det framgår också i vilket eller vilka sammanhang begreppen 

använts i detta arbete.  

 

Jämställdhet, jämlikhet och equity  

De två begreppen jämställdhet och jämlikhet används ibland felaktigt som synony-

mer. För att undvika missuppfattningar följer en kort beskrivning av betydelsen av 

orden jämställdhet, jämlikhet och equity. Jämställdhet innebär att kvinnor och män 

har samma värde, samma rättigheter/skyldigheter och samma möjligheter till exem-

pelvis utbildning och yrkesval (Brandell et al., 2003). Innebörden i begreppet har 

skiftat något. Det introducerades under 1960-talet och har ofta använts i en politisk 

och statsvetenskaplig kontext (Eduards, 1986). Sverige fick sin första jämställdhets-

lag 1979, den gällde lika rättigheter för kvinnor och män i arbetslivet. Den följdes av 

en ny jämställdhetslag 1991 (Jämställdhetslagen (1991:433)) som ersattes av diskri-

mineringslagen 2009 (Diskrimineringslagen (2008:567)). Begreppet jämställdhet an-

vänds både i diskrimineringslagen och i den nu gällande skollagen från 2010 

(Skollagen (2010:800)).  

5 § Utbildningen ska utformas i överensstämmelse med grundläggande de-
mokratiska värderingar och de mänskliga rättigheterna som människolivets 
okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, 
jämställdhet samt solidaritet mellan människor.  
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Riksdagen beslutade 2006 om nya mål för jämställdhetspolitiken. Begreppet jäm-

ställdhet vidgades genom att ett maktperspektiv infördes: 

I propositionen lämnas förslag till nya mål för jämställdhetspolitiken. Det 
övergripande målet föreslås vara att kvinnor och män skall ha samma makt 
att forma samhället och sina egna liv. (Regeringens proposition 
2005/06:155, 2005) 

Det övergripande målet bryts sedan ner i delmål gällande makt och inflytande, eko-

nomi, obetalt arbete och mäns våld mot kvinnor (Regeringens skrivelse 2011/12:3, 

2011).  

Jämlikhet, till skillnad mot jämställdhet, handlar om alla människors lika värde obe-

roende av kön, social bakgrund, religiös övertygelse, etnicitet, sexuell läggning med 

flera. I det engelska språket finns ordet equity som i engelsk/svensk ordbok 

(Norstedts englesk/svensk och svensk/engelsk ordbok, 2013) bland annat ges över-

sättningen rättfärdighet, rättvisa och sedvanerätt. I svenskan saknas ett motsvarande 

ord med det övergripande innehållet. Forgasz och Rivera (2012) inleder antologin 

Towards equity in mathematics education med sin definition av begreppet equity vil-

ket också är den definition jag ansluter mig till för denna avhandling:  

In the broadest sense, equity encompasses matters involving regimes of in-
clusions and exclusions that both enable and constrain the lived conditions 
– by gender, cultural identity, and diversity - of individuals in complex so-
cieties. (Forgasz & Rivera, 2012, s 1) 

Min tolkning av denna definition är följande. Equity omfattar frågor som rör system 

eller ordningar för inkludering och exkludering, vilka både möjliggör och begränsar – 

efter kön, kulturell identitet och mångfald – de villkor som individer i komplexa 

samhällen lever under. Det vill säga att equity kan ses som ett paraplybegrepp som 

omfattar alla möjligheter och omöjligheter som vi människor kan möta ute i sam-

hället beroende på vem vi är, var vi kommer ifrån, vilket kön vi har, vad vi tror på 

etcetera.  
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Precis som för många andra begrepp finns diskussioner kring vilken definition som är 

mest relevant. När det handlar om jämställdhets- och jämlikhetsbegreppen finns i 

Sverige lagar och andra officiella dokument att luta sig mot.   

Denna avhandling handlar i grunden om jämlikhet, alla människors lika värde och 

möjligheter, medan jämställdhetsbegreppet framförallt har betydelse för GeMa-

projektet. Equity-begreppet är ett paraplybegrepp som innefattar båda perspektiven i 

denna avhandling, det vill säga social bakgrund och kön. 

Social bakgrund 

Skolverket använder ofta begreppet social bakgrund kopplat till föräldrars utbild-

ningsnivå. Uppdelningen är då förgymnasial-, gymnasie- samt eftergymnasialutbild-

ning, ibland särskiljs också forskarnivå (t ex: Skolverket, 2012). Det är den förälder 

vars utbildning är högst som fastställer barnets sociala bakgrund. När SCB använder 

begreppet social bakgrund är detta ofta kopplat till föräldrars yrke. Varje yrke finns 

kategoriserat i Standard för svensk yrkesklassificering (SSYK) där de olika kategori-

erna är följande: högre tjänsteman, tjänsteman mellannivå, lägre tjänsteman, företa-

gare/lantbrukare, facklärda arbetare och ej facklärda arbetare (SCB, 2012a). Det är 

den förälder vars yrke bedöms högst som fastställer barnets sociala bakgrund. SCB:s 

uppgifter beträffande yrke hämtas från Folk- och bostadsräkningen (FoB) (SCB, 

2006). I undersökningen och analysen bakom artikeln Kapitaltillgångar enligt Bour-

dieu och synen på matematik används både föräldrars utbildningsnivå och yrkesklas-

sificering.  

Socioekonomisk indelning (SEI) och Socioekonomisk status (SES) 

Målet med socioekonomisk indelning (SEI) är att fastställa personers position på yr-

kesmarknaden. Denna har betydelse för till exempel en individs livschanser och väl-

färd. Målet med socioekonomisk status (SES) är att kategorisera yrken där arbetsta-

garna är på samma nivå i yrkeslivet, på arbetsmarknaden (SCB, 2013). Förkortningen 

SES används internationellt för att beskriva den socioekonomiska statusen för exem-

pelvis skolelever eller deras föräldrar (människor i allmänhet). Begreppet bygger på 

ekonomi, utbildning och yrke, till skillnad från social klass som framförallt bygger på 
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ekonomisk situation. Bland andra Secada och Tate (Secada, 1992; Tate, 1997) har 

använt begreppet i samband med matematikutbildning. Det kan skilja mellan olika 

forskningsområden och forskare vilken indelning, exempelvis SEI och SES, som an-

vänds. I den här aktuella avhandlingen, SOMA-projektet, används begreppen SES 

och social bakgrund.  

Social snedrekrytering 

I högskolelagen slås fast att våra universitet och högskolor ska arbeta för en jämn re-

krytering. Det betyder att målet är en mot samhället som helhet proportionerlig för-

delning mellan exempelvis kön, social bakgrund och nationalitet (Högskolelagen 

(1992:1434)). Idag är det fler kvinnor än män som påbörjar universitetsstudier. Valet 

av utbildning är fortfarande traditionellt könsstereotypt vilket bidrar till snedrekryte-

ring mellan könen. Sannolikheten att påbörja universitetsstudier är större för de barn 

vars föräldrar har en högre utbildning. Trots de politiska beslut som togs upp i kapitel 

ett har inga förändringar observerats under de senaste tio åren när det kommer till den 

sociala snedrekryteringen. (Universitetskanslersämbetet, 2012) För ett formellt klar-

görande av begreppet social snedrekrytering, ansluter jag mig till SCB:s definition: 

Social snedrekrytering till högre studier förekommer då barn från vissa so-
ciala ursprung oftare än andra når högre utbildningsnivåer. (SCB, 2010b,  
s 6)  

Kön 

I konferensbidragen Is mathematics still a male domain? och Mathematics – a male 

domain? studeras skillnader mellan könen beträffande attityder till matematikämnet. 

Därför presenteras några för artiklarna viktiga koncept som gäller kön. Kön som be-

grepp har getts olika betydelser inom forskningen. Två huvudinriktningar kan urskil-

jas - den som ser kön som en struktur given av genetiska, biologiska och psykolo-

giska faktorer och den som ser kön som en social konstruktion. Den första huvudin-

riktningen betraktar huvudsakligen kön som något förutbestämt som påverkar och 

formar individen. Hädanefter kommer detta att benämnas kön eller könsskillnader. 

Den andra huvudinriktningen lyfter fram den sociala och samhälleliga påverkan där 
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varje individ är bunden till en viss kontext där individen och kontexten är föränderlig. 

På engelska används uttrycket gender för denna definition, hädanefter används det 

svenska ordet genus eller genusskillnader. (Brandell et al., 2005) 

Ordet könssymbolism är ett samlingsbegrepp för de tankar, föreställningar, ord och 

uttryck som uppfattas som maskulina och feminina. Begreppet myntades av den ame-

rikanska vetenskapsfilosofen Sandra Harding (1986).  

Attityd  

Ovan berördes innehållet i de två GeMa-konferensbidragen som ingår i denna av-

handling. I dessa studerades elevers attityder till matematikämnet. Attityder är ett 

centralt begrepp inom socialpsykologin. Begreppet innebär att en individ har en va-

raktig inställning antingen för eller emot något (ett objekt). Generellt är attityder mer 

varaktiga än känslor eller uppfattningar, de senare är mer situationsbundna. De brukar 

delas in i tre typer: kognitiva, affektiva och intentionella (handlingsberedskap) attity-

der. Det vanligaste redskapet för att mäta attityder är attitydskalor. Skalorna bygger 

på att individen får ta ställning till om han eller hon är positiv eller negativ, instäm-

mer eller tar avstånd från det aktuella objektet. I GeMa-projektet används en sådan i 

form av Fennema-Sherman-skalan (Brandell et al., 2005; McLeod, 1992). 

2.2 Social bakgrund - Pierre Bourdieu, teorier och föregångare 

I detta avsnitt sammanställs de av Bourdieus teorier som använts vid undersökningen 

och analysen bakom artikeln Kapitaltillgångar enligt Bourdieu och synen på mate-

matik. Förutom Bourdieus teorier presenteras också teorier av Marx, Weber och 

Durkheim vilka är några av Bourdieus föregångare och som alla var framstående och 

inflytelserika sociologer av sin tid. Dessa föregångare har influerat Bourdieu i hans 

arbete. Avslutningsvis sammanfattas vilka delar och på vilket sätt Bourdieus teorier 

använts och tolkats i detta arbete. 

2.2.1 Uppkomst och betydelse - habitus, fält och kapital 

Pierre Bourdieu (1930-2002) myntade begreppen habitus, fält och kapital. Han stude-

rade relationer mellan människor, speciellt mellan människor från olika delar av 
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samhället. Bourdieu studerade även vilka individer eller grupper av individer som 

innehar makt samt vilken sorts makt som är värdefull inom olika områden i sam-

hället. I artikeln Kapitaltillgångar enligt Bourdieu och synen på matematik används 

kapital- samt habitusbepreppen medan fältbegreppet behövs främst för förståelsen av 

tidigare och kommande forskning.  

Bourdieu började se symbolers värde i slutet av 1950-talet vid en studie gjord bland 

kabyliska bönder. Hos dessa bönder var symbolers värde kopplat till deras ekonomi. 

Här grundlades för denna studie viktiga begrepp såsom habitus (i början användes 

oftare ordet etos) samt symboliskt kapital (Bourdieu, 1993). Habitus är en form av 

unikt personlighetsavtryck som innefattar en individs samlade kunskap, erfarenheter 

samt förmågor som gör att individen passar in i olika grupper av människor och 

sammanhang i samhället (Bourdieu, 1993).  

Under 1960-talet kartlade Bourdieu studerande vid universitetens filosofiska fakulte-

ter, de så kallade arvtagarna. Studien visade att de studenter som klarade sig sämst 

kom från hem där kultur inte värdesattes eller som Bourdieu uttryckte det:   

… som inte ägde de rätta dispositionerna i förhållande till språket, kulturen 
och framtiden. (Bourdieu, 1993, s 14)  

Han konstaterade att den akademiska kunskapen och den ”makt” den medförde även 

gällde utanför den akademiska sfären. Att inneha denna allmänna förmåga att föra sig 

och vara allmänbildad inom kulturella och samhälleliga sfärer blev till det Bourdieu 

kallade kulturellt kapital. 

Bourdieu studerade också användandet av fotografier vid skapandet av sociala fält. 

Studien syftade till att fastställa olika samhällsskikts förhållande till och användande 

av fotografier. På landet följdes bondetraditionen. Det fanns en trygghet i landsbyg-

dens gemenskap så där användes inte fotografiet som en enande artefakt. I staden 

däremot behövdes ett sätt att bekräfta familjegemenskapen och stärka gruppintegrat-

ionen vilket gjordes genom fotograferandet. Kameran användes vid speciella tillfällen 

som till exempel bröllop, vid besök av vänner och under semestern. (Bourdieu, 1993) 

Fältbegreppet kan definieras som kampfält eller konkurrensfält och gränsar till habi-
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tus- och kapitalbegreppen (Bourdieu, 1992). Bourdieu studerade detta begrepp bland 

annat inom modeindustrin, där det omstridda är ”den goda klädsmaken”, samt det 

litterära fältet, där det omstridda är vad som ska betraktas som ”god litteratur”. Fält 

återfinns inom alla delar av samhället. Det som utmärker ett fält är att en grupp indi-

vider knyts samman av exempelvis gemensamma åsikter, erfarenheter eller yrke. 

Gemensamt för alla fält är att det man knyts samman med eller strider om är värde-

fullt och viktigt inom fältet, menar Bourdieu. Ett annat socialt fält som studerades och 

som anknyter till studien Kapitaltillgångar enligt Bourdieu och synen på matematik 

var fakulteter och institutioner inom den franska universitetsvärlden. Denna studie 

kallades för Homo academicus (Bourdieu, 1996). La distinction. Critique sociale de 

jugement (Distinktionen. En social kritik av omdömet) (Bourdieu, 1984) utgör en 

sammanställning av Bourdieus forskning från 1960/70-talen i kombination med of-

fentlig statistik. I boken konstrueras en ”karta” över det sociala rummet samt över 

livsstilarnas rum för de olika samhällsklasserna.  Kartan illustrerar den insamlade 

statistiken rörande kultur-, mat- och fritidskonsumtion (Bourdieu, 1984). Förutom det 

sociala rummet och livsstilarnas rum framgår även på denna karta fördelningen av 

habitus (Bourdieu, 1984). De förhållanden och olikheter som kartan bygger på gör att 

strukturer framträder som var för sig inte säger mycket men tillsammans ger en större 

förståelse. Relationer mellan människor ger i en förlängning sociala nätverk som 

Bourdieu benämnde socialt kapital. Det sociala kapitalet bygger på individens nät-

verk av personer. Sociala relationer är påtagliga på ett annat sätt än det symboliska 

kapitalet. För att det symboliska kapitalet ska tillskrivas värde krävs att någon - en 

individ eller en grupp av individer - tillskriver något -en sak, en aktivitet, en bok, et-

cetera - ett värde (Bourdieu, 1996). Enligt Bourdieu är det ekonomiska kapitalet i 

Frankrike ofta något som gått i arv och ofta härstammar från industriverksamhet 

(Bourdieu, 1984).  
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2.2.2 Symboliskt våld 

Även om könsaspekten är relativt frånvarande i Bourdieus teorier så har han i boken 

Den manliga dominansen (1999) beskrivit sin syn på den manliga dominansen i värl-

den. Han motsätter sig uppfattningen att den manliga dominansen skulle vara en na-

turlig följd av de biologiska skillnaderna mellan män och kvinnor. Istället myntar han 

begreppet symboliskt våld med vilket han menar:  

… ett milt, omärkligt våld som offren inte ser och som huvudsakligen utövas 
på rent symbolisk väg, via kommunikation och kunskap, …(Bourdieu, 1999, 
s 11)  

Precis som de kapital vi för med oss från barndomen så förs också det symboliska 

våldet vidare mellan generationerna. Familjen, kyrkan, skolan med flera uppfostrar 

pojkar till män och flickor till kvinnor. På det sättet behålls könsuppdelning som en-

ligt Bourdieu är en social konstruktion. Denna teori påminner i delar om Sandra Har-

dings teorier, se Kapitel 2.3.  

2.2.3 Social klass 

Karl Marx som Bourdieu lät sig inspireras av men också kritiserade (Boglind, 

Eliæson, & Månsson, 1995), utvecklade aldrig någon uttalad klassteori. Marx menade 

att det är skillnader i tillgång på ekonomiskt kapital som ger samhället dess uppdel-

ning av individer. Med begreppet kapital avsåg Marx inte enbart pengar utan också 

ett samhälleligt förhållande där kapitalets produktionsprocess styrs av bourgeoisien 

och utförs av proletariatet (Boglind et al., 1995). Detta kan jämföras med Bourdieus 

teorier kring hur tillgång av kapital (ekonomiskt, kulturellt, socialt eller symboliskt 

kapital) påverkar tillgången till makt och hur formen av kapital är beroende av vilket 

fält man befinner sig i.  

En annan av Bourdieus föregångare var Max Weber som till skillnad mot Marx kon-

struerade en komplex klassteori. Denna innefattade kapitalet som en del av stratifie-

ringen men la också vikt vid kulturella och andra mer subjektiva faktorer. Beroende 

på hur ett samhälle gör sin stratifiering - utifrån statusgrupp eller klass - ser Weber 
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dem som ståndssamhälle respektive klassamhälle. (Boglind et al., 1995) Webers klas-

spektra påminner om Bourdieus teorier, där kan en individ ha - olika mycket av olika 

kapital - som också blir en form av klasspektra inom varje kapital.   

Den tredje och här sista, föregångaren är Emilé Durkheim. Hans så kallade arbetsdel-

ning medförde att individens roll blev tydligare och mer specialiserad. Specialise-

ringen sågs inte enbart som något positivt utan visade sig medföra såväl klasskamp 

som hot mot den vetenskapliga debatten i det samtida samhället. Arbetsdelningen 

grundades inte i huvudsak på kompetens utan istället i stor utsträckning på arv, vilket 

naturligt ledde till konflikter. (Boglind et al., 1995) Durkheims specialisering åter-

finns i Bourdieus fältteori exempelvis i form av akademikern. Även Durkheims dis-

kussion kring ärftliga fördelar återfinns hos Bourdieu. Enligt Bourdieu (1984) byggs 

individens habitus upp till stor del i hemmet. Individens ”arv” från föräldrarna inne-

fattar allt från förmögenhet till kulturella värderingar (Bourdieu, 1984).  

2.2.4 Genus 

Kvinnorna och kvinnornas situation och samhällsställning har varit tämligen frånva-

rande i Bourdieus, Marxs, Webers och Durkheims forskning. Den forskning och de 

teorier som publicerats har varit forskning av män om män. Detta är inte unikt för 

denna grupp av män, utan är något genomgående, åtminstone för tiden fram till 1970-

talet då den feministiska vetenskapskritiken fick inflytande. Marx utgick från pro-

duktion i lönearbetet, mervärdesskapande produktion. Därmed uteslöts kvinnors ar-

bete i hemmet. I den mån kvinnor arbetade utanför hemmet var detta med hemarbete 

fast inom den offentliga sektorn. Weber bygger sina samhällsteorier på kompetens, 

rationalitet och förnuft. Dessa begrepp har traditionellt en inbyggd manlig laddning 

och utesluter därmed kvinnor. Webers sociala stratifiering utesluter kvinnan per 

automatik då det talas om ägande, yrke, arbete, förmögenhet och utbildning som sågs 

som en manlig angelägenhet. Även om det fanns kvinnor som var aktiva ägare och 

som drev verksamheter så var det något som Weber inte såg eller tog hänsyn till.  

Durkheim menar att mannens status överförs till kvinnan, vilket medför en viss sam-
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hällsintegrering och ställning. Däremot kan kvinnan inte påverka sin egen status. 

(Månsson, 1995) Gemensamt för Bourdieu, Marx, Weber, Durkheim med flera är att 

i varje teori inom varje klass återskapas könsordningen, alltid med kvinnorna längst 

ner i ordningen. 

2.2.5 Utbildning 

Bourdieu var engagerad i utbildning i stort och speciellt akademin. I Homo Acade-

micus (Bourdieu, 1996) studerade han den parisiska universitetsvärlden. Hans före-

gångare Marx drömde om det absolut jämlika samhället, åtminstone vad gällde män-

nen. Marx menade att akademisk utbildning var viktig men inte den enda vägen till 

jämlikhet. Enligt Weber kan kunskap antingen vara tillskriven eller förvärvad. Uti-

från status tillskrivs individen automatiskt en viss kunskap, ju högre status ju mer till-

skriven kunskap. Genom utbildning kan ytterligare vetskap förvärvas vilket kan ge 

möjligheter för de lägre statusgrupperna att frigöra sig. Webers syn på utbildning är 

mer behovsinriktad än Marx. Durkheim talade om ett funktionellt samhälle som 

byggde på att individerna var experter inom olika områden. För att uppnå ett funge-

rande samhälle förutsattes en social sammanhållning. Universiteten var enligt Durk-

heim, de instanser som skulle förse lärarna och världen med ny kunskap och nya rön. 

(Broady, 1991) 

2.2.6 Sammanfattning - Bourdieu 

I SOMA-studien är Bourdieus kapital- och habitusbegrepp grundläggande. Bourdieus 

kapitalteori kan tolkas på två sätt: kapitalen är antingen fyra eller tre till antalet. Det 

kulturella kapitalet innefattar ”finkultur” och utbildning och bygger mycket på den 

bakgrund individen kommer från. Ekonomiskt kapital består av pengar och andra ma-

teriella tillgångar. Ett brett kontaktnät och mellanmänskliga relationer ger socialt ka-

pital. Det sista och lite osäkra fjärde kapitalet är det symboliska. Skillnaden gentemot 

de andra kapitalen är att det symboliska kapitalet behöver de andra kapitalen för att få 

betydelse. Olika symboler är viktiga inom olika grupper av individer men också inom 

olika kapital. Någon eller några måste ge dessa symboler ett värde för att de ska bli 



21 

 

symboliska. Alla erfarenheter och kunskaper en individ samlar på sig under sin upp-

växt och under sitt liv ger ett unikt habitus. Detta bestäms av vilken kombination av 

kapital en individ har och hur mycket individen har av ett visst kapital. I undersök-

ningen bakom artikeln Kapitaltillgångar enligt Bourdieu och synen på matematik 

uppskattas enskilda individers kombination av kapital (ekonomiskt, kulturellt, socialt 

eller symboliskt), vilket ger en bild av individens unika habitus. 

2.3 Kön – Fennema, Harding och Walkerdine 

I detta avsnitt sammanställs de av Fennemas, Hardings och Walkerdines teorier som 

använts vid undersökningen och analysen bakom artiklarna II och III; Is mathematics 

still a male domain? och Mathematics – a male domain? Artiklarna och framförallt 

GeMa-rapporterna ger mer omfattande genomgångar av de använda teorierna 

(Brandell et al., 2005; Brandell et al., 2003; Brandell, Nyström, & Sundqvist, 2004; 

Sundqvist, 2003). 

Elisabeth Fennema (1990) presenterade i början av 1990-talet tre möjliga tolkningar 

av gender equity eller gender equality (jämställdhet mellan män och kvinnor) inom 

matematikutbildningen. Hon pekar på tre synsätt av equitybegreppet. De tre tolkning-

arna skulle också kunna gälla jämlikhet med avseende på social bakgrund. 

• Den första gäller att flickor och pojkar ges samma möjligheter att studera ma-

tematik (equal opportunity). Eleverna delas inte upp efter kön och alla val är 

öppna för både flickor och pojkar. 

• Den andra innebär att läraren bemöter elever på samma sätt i matematikklass-

rummet (equal treatment). Läraren interagerar med enskilda flickor och pojkar 

på samma sätt utifrån individerna, inte könet. 

• Den tredje betyder enligt Fennema att flickor och pojkar får samma resultat i 

matematikstudierna (equal outcome). Matematikkunskaperna ska vara likartade 

för flickor och pojkar. Jämställdhet i denna mening betyder också att elevernas 

självuppfattning i relation till matematiken och deras känslor och attityder inför 

matematiken inte beror på kön. (Brandell, 2014; Fennema, 1990)  
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Sandra Harding (1986) beskriver tre nivåer i samhället där kön och könsskillnader 

uttrycks och blir synliga; könsstruktur, könssymbolism och individuellt kön. Hon me-

nar att det i varje samhälle finns en könsstruktur som ger en viss plats åt kvinnor re-

spektive män när det gäller exempelvis yrke, utbildning, maktposition och reprodukt-

ion. Harding har myntat ett samlingsbegrepp för vad som uppfattas som maskulint 

respektive feminint - könssymbolism. Det individuella könet speglar en individs psy-

kologiska och sociala utveckling till en person av ett visst kön. De tre nivåerna sam-

spelar och påverkar varandra.  Hardings individuella kön skulle kunna jämföras med 

Bourdieus symboliskt våld som han menar utövas via kommunikation och kunskap, 

se Kapitel 2.2.2. Könsuppdelningen i samhället förs vidare mellan generationer på 

samma sätt som Bourdieus ekonomiska, sociala, kulturella och symboliska kapital. 

Kritik har riktats mot forskning som utesluter kvinnors erfarenheter. Fennema (1995) 

anser att den traditionella forskningen inom matematikdidaktiken byggde på manliga 

perspektiv och tolkningar. Genom att utesluta kvinnliga perspektiv i forskningen blev 

resultaten ofullständiga. För att uppnå jämlik och jämställd forskning inom matema-

tikdidaktik, för kön (med flera), behövdes nya forskningsmetoder och nya forsknings-

frågor med kön i fokus.  

Den postmodernt inspirerade forskningen om kön influerades av poststrukturalismen. 

Där avvisas entydiga grupper (så som pojkar och flickor) och istället ses kön som 

kulturellt och socialt skapat genom diskurser knutna till enskilda situationer. 

(Lerman, 2014) 

Tillsammans med sina kollegor har Valerie Walkerdine med Girls and Mathematics 

Unit bidragit stort till att förändra uppfattningarna kring genusproblematiken menar 

Paul Ernest i sin inledning av hennes bok Counting girls out (Walkerdine, 1998).  

Ernest uttrycker sig på följande sätt rörande hennes bidrag:  

…, by bringing in a powerful post-structuralist analysis of girls, women and 
femininity, and of the construction of their identities through social, educa-
tional and mathematical discourses. (Walkerdine, 1998, s 1) 



23 

 

Ämnet matematik har en manlig laddning, det vill säga att föreställningar om mate-

matik präglas av könssymbolism, vilket Walkerdine har diskuterat ur ett historiskt 

perspektiv (Walkerdine, 1998).  

Women, after all, are clearly irrational, illogical and too close to their 
emotions to be good at Mathematics. Or so the story goes. (Walkerdine, 
1998, s 15) 

En matematiker ska vara logisk, rationell och objektiv. Dessa epitet ses generellt som 

manliga men inte kvinnliga. Flickor och pojkar/kvinnor och män kan därmed uppfatta 

matematiken som ett mer naturligt område för män. Walkerdine talar om hur flickors 

förmågor förringas av samhället. Exempelvis ses inte flickors goda läs- och skriv-

kunnighet eller språkförmåga som ett tecken på intelligens eller begåvning. Flickors 

framgångar i matematik förringas och sägs bero på att klassrummen är feminina och 

att maskulinitet motverkas. (Walkerdine, 1998)  
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3 Tidigare forskning 

3.1 Social bakgrund och matematikutbildning 

Nedan följer först en allmän inledning med nedslag inom den matematikdidaktiska 

forskningen av vikt för detta arbete. Därefter kommer en kort genomgång av vad ett 

socio-politiskt perspektiv på matematikutbildning innebär och slutligen återfinns ett 

avsnitt som exemplifierar hur forskare använt Bourdieus och andra sociologers teo-

rier inom forskning om matematik och lärande. Kapitlet avslutas med en genomgång 

av relevant forskning inom kön och matematik. Bland annat redovisas tre intresseom-

råden för forskning inom området samt MD-skalans utveckling.  

3.1.1 Matematikdidaktiska nedslag  

I mitten och senare delen av 1980-talet börjar forskare att söka samband mellan SES 

(Socioekonomisk status) och prestationer i matematik (Lerman, 2000). Alltsedan dess 

har forskning visat att den sociala bakgrunden har betydelse för prestationerna i ma-

tematik. Forskare och debattörer är oense om vad det egentligen är i den sociala bak-

grunden som resulterar i denna påverkan.  

Med jämna mellanrum görs internationella studier där den sociala bakgrunden finns 

med i olika former. Exempelvis visar TIMSS (Trends in International Mathematics 

and Science Study) (2008) på samband mellan socioekonomisk bakgrund och resultat 

i matematik. I TIMSS används måttet antal böcker i hemmet som indikator på hög 

socioekonomisk bakgrund. Resultaten är tydliga - ju fler böcker (>200 böcker), ju 

bättre matematikresultat. Enligt rapporten är måttet en: 

[…] indikator på andra, icke observerbara, faktorer som i sin tur kan ligga 
till grund för bättre förutsättningar för en elev att lyckas med TIMSS-
uppgifterna. (TIMSS, 2008, s 53)  

PISA (Programme for International Assessment) genomfördes 2012 för femte 

gången. Huvudområdet var denna gång matematik men läsning och naturvetenskap 

ingick också. De svenska resultaten har sjunkit sedan år 2000 då studien startade. Re-

sultaten låg, då undersökningen började, över OECD-genomsnittet i alla undersökta 
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kunskapsområden till att nu ligga under genomsnittet för alla undersökta kunskaps-

områden. Det visar sig att elever på alla prestationsnivåer har presterat sämre i jämfö-

relse med genomsnittet för andra deltagande länder. I PISA-undersökningen definie-

ras ett socialt, ekonomiskt och kulturellt index ESCS (Economic, Social and Cultural 

Status), för att beskriva elevers socioekonomiska nivå. Indexet grundas på föräldrars 

utbildningsnivå och yrke samt på tillgångar i hemmet. Den övergripande effekten av 

elevens socioekonomiska bakgrund på matematikresultaten i Sverige ligger ungefär 

på samma nivå som OECD-genomsnittet. Vilken skola en elev går på kan också på-

verka resultaten. Skolnivåeffekten i Sverige är, med hänsyn till socioekonomisk bak-

grund, signifikant lägre än OECD-genomsnittet. Det inte finns några signifikanta re-

sultatskillnader mellan svenska kommunala skolor och fristående skolor, vare sig in-

nan eller efter att socioekonomiska skillnader inberäknats (PISA 2012, 2013). I en 

rapport från UNICEF (2002) visar det sig att föräldrars ekonomiska situation och för-

äldrars yrkesstatus påverkar barns framgång respektive motgång i skolan, men effek-

ten är inte lika stor för alla deltagande länder.  

Det finns skilda uppfattningar om användandet av problemlösning, i undervisningen, 

med syfte att öka den matematiska förståelsen. Gynnas eller missgynnas barn från 

hem med sämre SES? I en artikel av Sarah Theule Lubienski (2000) argumenteras 

mot användandet av problemorienterat lärande då det missgynnar barn från lägre 

SES-hem. Lubienski är forskande lärare i sitt eget högstadieklassrum. Där studerar 

hon resultaten av att använda en problemorienterad kursplan och pedagogik. Hennes 

slutsats är att skillnader i lärande mellan barn från olika sociala klasser har samband 

med användandet av öppna, kontextualiserade matematikproblem. Vidare menar hon 

att det är för lite forskningsfokus på skillnader i matematikprestationer mellan barn 

med olika bakgrund. Att använda sig av lärarstyrd och strukturerad undervisning må 

vara tråkigt och kanske inte ger samma förståelse, i jämförelse med reformorienterad 

undervisning, men har tydliga regler och lika stort eller litet samband med alla ele-

vers verklighet (Lubienski, 2000). I en artikel av Jo Boaler (2002) argumenteras för 

det motsatta, det vill säga att användandet av problemlösning gynnar alla barn oavsett 
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bakgrund. Denna artikel redovisar två studier gjorda i en mellanstadie- och en hög-

stadieskola i England. Här har lärarna (Boaler är inte forskande lärare) använt sig av 

reformorienterade matematikkursplaner och pedagogik, precis som i studien om-

nämnd ovan. Boalers analys visar att prestationsskillnader beroende på språk, etnici-

tet och klass minskar med användandet av den nya pedagogiken. Lärarna spelade en 

viktig roll för att dessa resultat skulle uppnås. Därför betonar Boaler vikten av att inte 

bara fokusera på kursplan utan inkludera lärarna samt deras pedagogik och syn på 

elevernas lärande.  

William F Tate (1997) försöker visa på förändringar av matematikprestationer i USA 

under 1980- och 1990-talen. Han har använt sig av bakgrundsfaktorerna - ras, socioe-

konomisk bakgrund, kön och språkkunskap. Det visar sig att alla gruppers matema-

tiska färdigheter har förbättrats över tid. Ett viktigt resultat är att kursvalet (hur 

många och vilka kurser) eleverna gör på högstadienivå fungerar som en utjämnande 

faktor över de socioekonomiska gränserna. Robert Teese (2000) beskriver matema-

tikutveckling i Australien från andra världskriget fram till mitten av 1990-talet. Skol-

systemets utveckling som har gått från att enbart rikta sig till en elit till en form av 

massutbildning. Detta har lett till att de ekonomiskt mest utsatta unga människorna 

också är de som främst riskerar att misslyckas i skolan. 

3.1.2 Socio-politiskt perspektiv 

Paolo Freire (1970) har enligt Lerman (2014) inspirerat många med sin marxistiska 

ansats. Lerman menar att Freire är den som först ledde forskare inom matematikdi-

daktik till insikten om att undervisning aldrig är socialt och politiskt värdeneutral. 

Vid millennieskiftet skrev Lerman (2000) om förändingen eller the social turn som 

han kallade det inom matematikdidaktiken. The social turn beskriver det förändrade 

fokus inom den matematikdidaktiska forskningen som inleddes under 1980-talet. 

Förändringen innebar att de matematikdidaktiska forskarna lämnade den individinrik-

tade psykologin som teoretiskt ramverk för sociokulturella teorier. Senare har Lerman 

fortsatt att beskriva the social turns utveckling över tid (t ex Lerman, 2006). 
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Paola Valero (2004) diskuterar i en artikel begreppet socio-politiskt perspektiv. Hon 

menar att den matematikdidaktiska forskningen gått från en psykologiskt-matema-

tiskt orienterad inriktning till en socialt-matematisk orientering ur vilken den socio-

politiska ståndpunkten vuxit fram.  

Adopting a socio-political approach is not only a matter of choosing a par-
ticular set of theories and methodologies. It is an ‘attitude’ that seeks for 
consistency between the former and our activity as researcher. (Valero, 
2004, s 20) 

Valero betonar att den socio-politiska forskningsprocessen har till uppgift att vara 

alternativ. Att studera relationen mellan micro- och macronivå, exempelvis mellan 

det lilla klassrummet till de politiska förutsättningarna på nationell nivå, är nödvän-

digt utifrån ett socio-politiskt perspektiv. Detta ”nya” perspektiv kan enligt Valero 

berika den matematikdidaktiska forskningen och ge svar på frågor som andra per-

spektiv inte lyckats med. Hon ställer frågan om hur vi som forskare påverkar vår 

värld med våra forskningsresultat, det vill säga hur vi använder den makt som vår 

ställning som forskare ger oss. (Valero, 2004)   

3.1.3 Tidigare forskning – social bakgrund  

Teorier framtagna av de båda sociologerna Basil Bernstein och Pierre Bourdieu har 

använts flitigt av allt fler forskare inom matematik och lärande under det senaste de-

cenniet. Bernsteins (t ex 2000) och Bourdieus gemensamma marxistiska arv ger lik-

nande tankar kring bland annat sociala relationer. För mer om Bourdieus teorier se 

kapitel 2.2. I artikeln Structural exclusion through school mathematics: using Bour-

dieu to understand mathematics as a social practice (Jorgensen, Gates, & Roper, 

2013) visas hur matematikundervisning kan förstås utifrån ett vidare socialt samman-

hang med hjälp av Bourdieus habitus-, fält- och kapitalbegrepp. Artikeln innehåller 

två fallstudier som är delar av en större studie. De två eleverna, de olika fallstudierna, 

visar hur elevernas framtid bestäms redan vid den matematiska nivågrupperingen. 

Här studeras även familjens habitus och språkliga kapital parallellt med lärmiljön, det 

vill säga nivågrupperingen. Nivågrupperingen verkar, enligt forskarna, handla om 
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mer än bara matematisk kunskap, det är grupperna som bestämmer vilken matematik 

eleverna ska behärska och inte tvärtom. I England som denna studie genomfördes i, 

ses det som naturligt att nivågrupperingen får en social slagsida. En av eleverna 

kommer från en familj med ett habitus som i stort sammanfaller med skolans och pla-

ceras därför i en högpresterande grupp. Hennes kapitaltillgångar värderas högt inom 

skolans fält. Den andra eleven kommer från ett hem med ett habitus som inte över-

ensstämmer med skolans. Hans kapitaltillgångar eller brist på desamma, gör att han 

placeras in i en grupp med elever som skolan förväntar sig ska klara sig sämre i ma-

tematik. Här följer ett citat som visar på det svåra eller kanske omöjliga problem som 

författarna visar på med sin undersökning.          

[…], those whose class habitus does not resonate or align with the practic-
es of school mathematics are in need of a reconstruction of the familial 
habitus if they are to be successful in school. (Jorgensen et al., 2013, s 3) 

Att elever tidigt nivågrupperas och att denna handling påverkar elevens framtid är 

inte nytt utan konstaterades av Boaler redan i slutet av 1990-talet (Boaler, 1997). I 

den artikeln gör Boaler också en teoretisk och historisk översikt kring nivågruppe-

ring. Jorgensen/Zevenbergen har förutom ovanstående, också bakom sig ett antal in-

tressanta och viktiga arbeten från skolans värld, oftast med utgångspunkt i Australien, 

och inte sällan med hjälp av Bourdieus teorier som analysverktyg. (t ex: 

Zevenbergen, 1999, 2001, 2005). I artikeln från 2005 redovisar Zevenbergen en au-

straliensisk studie gjord med högstadieelever. Hon studerar hur ett matematiskt habi-

tus konstrueras genom den nivågruppering i matematik som skolan gör. Nivågrup-

perna bildar ett eget habitus som antingen inkluderar eller exkluderar elever i förhål-

lande till ämnet. Elever från de högre nivågrupperna trivs bättre och är mer positiva 

till ämnet än de från de lägre nivågrupperna. (Zevenbergen, 2005)       

Ana M Morais och Helena Antunes använder sig i sin studie av Basil Bernsteins teo-

rier (Morais & Antunes, 1994). Målet för Morais och Antunes är att hitta pedagogiska 

sammanhang som kan hjälpa barn - speciellt missgynnade barn - att förbättra sina 

resultat. De kvalitativa studier som redovisats ovan tyder på att klassrumsinteraktion-
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en förmedlar ekonomisk, kulturell och social bakgrund samt prestation. Sambanden 

har också att göra med aspekter av eller olika typer av matematisk kunskap. Jean 

Anyon beskriver i en artikel en fallstudie genomförd i fem olika amerikanska grund-

skolor (Anyon, 1981). Skolorna representerar olika samhällsskikt från arbetarklass till 

elit. Hon menar att det finns såväl subtila som drastiska skillnader mellan skolornas 

styrdokument och dess praktiska användning. Även då styrdokumenten ser likadana 

ut används de olika, beroende på elevernas sociala bakgrund. Barry Cooper och 

Màiréad Dunne har i en omfattande studie studerat elevers arbeten med nationella 

prov (National Curriculum Test in Mathematics) (Cooper & Dunne, 2000). Det visar 

sig att många elever har svårt att förstå problemformuleringarna i kontextuppgifter 

eftersom de inte speglar allas verklighet. Till följd av detta har eleverna svårt att visa 

sin verkliga kunskap och förståelse. Studien visar på skillnader i prestationer mellan 

elever från olika samhällsklasser. Sociologen Dowling har bland annat studerat hur 

matematikböcker utformas på olika sätt för att passa elever från olika sociala klasser 

(Dowling, 2009). Han menar att det är viktigt att lärarna är medvetna om olika socio-

logiska strategier för att kunna motverka differentiering av elever utifrån klasstillhö-

righet eller förutfattade meningar beroende på bakgrund. 

Matematik är en gatekeeper (kritiskt filter) till många studieområden. I Theories of 

mathematics education: Is plurality a problem? betonar Stephen Lerman (2010) vik-

ten av jämlikhet (equity) och inbegripande perspektiv i matematikdidaktisk forskning 

med hänvisning till matematikens funktion som kritiskt filter. Lerman tror att en ökad 

användning av sociologiska teorier ger större möjlighet till forskning av god kvalitet 

med jämlikhetsperspektiv inom matematikdidaktik.    

3.2 Kön och matematikutbildning 

Sedan 1960-talet har många forskningsstudier ägnats skillnader mellan könen när det 

kommer till matematikämnet i skolan (t ex, Epstein, Elwood, Hey, & Maw, 1998; 

Hanna, 1996; Hyde, Fennema, & Lamon, 1990). De tre stora intresseområdena har 

varit skillnader i prestationer, attityder och deltagande. Prestationer handlar om 
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könsskillnader i resultat inom ämnet. Synen på matematik, attityderna till ämnet kan 

skilja mellan könen. Deltagande, berör i vilken utsträckning män/kvinnor läser ma-

tematikintensiva gymnasie- respektive universitetsutbildningar.  

En stor del av den genomförda forskningen fokuserar på problemet varför fler män än 

kvinnor väljer att studera matematik. Drivkraften för många forskare ligger i:  

… alla individers lika rätt till utveckling inom utbildningssystemet… 

(Brandell, 2014, s 1)  

De äldre studierna sökte förklaringar i flickornas tillkortakommanden, att flickor inte 

var lika duktiga, hade låg självtillit och/eller saknade intresse för matematik. Målet 

med den forskningen var att finna vägar för att kompensera flickorna för dessa svag-

heter. Senare forskning är istället kritisk till matematikämnet och hur det lärs ut och 

fokuserar på hur undervisningen kan förändras så att den passar flickor (och pojkar) 

bättre. (Brandell, 2014)  

Internationella jämförelser i form av studier som PISA och TIMSS (och dess före-

gångare) visar att pojkar i många länder tidigare haft ett försprång gentemot flickor, 

när det gäller prestationer i matematik. Idag har detta försprång minskat eller helt för-

svunnit (Brandell, 2013). I PISA 2012 (2013) har som nämnts ovan svenska elevers 

resultat försämrats ytterligare. Försämringen gäller både flickor och pojkar samt inom 

alla kunskapsområden (matematik, läsförståelse och naturvetenskap). Lågpresterande 

pojkar bidrar något mer till resultatnedgången än övriga grupper. Dock syns inga sig-

nifikanta skillnader mellan flickors och pojkars medelresultat.  

Gilah Leder och Helen Forgasz (2008) menar att även om flickorna idag är ikapp el-

ler förbi pojkarna så kan det inte uteslutas att det finns könsskillnader. Detta när det 

kommer till högpresterande elever och/eller avancerad problemlösning och då till 

pojkarnas fördel.  

Könssymbolismen enligt Sandra Harding (1986) är tydlig när det gäller matematiken. 

Matematiken är starkt könskodad som maskulin. Mansdominansen som följer av 

snedrekryteringen till området bidrar till könskodningen. Könskodningen tar sig ut-

tryck i vanliga uppfattningar om matematik och matematiker som speglas exem-
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pelvis i medier (Ernest, 1995). Valerie Walkerdine (och hennes kollegor) har följt 

grupper av engelska barn genom grund- och gymnasieskola. Walkerdine menar att 

det finns skillnader mellan hur flickor och pojkar skapar sina identiteter som ”lärande 

av matematik”. Vidare lyfts den kulturellt överförda synen på flickor, kvinnor och 

femininitet som icke förenlig med matematik och rationalitet. (Walkerdine, 1998)   

Elisabeth Fennema och Julia Sherman utvecklade i mitten av 1970-talet ett instru-

ment med nio attitydskalor som mäter elevers attityder till matematikämnet (Fennema 

& Sherman, 1976). Fennema-Shermans attitydskalor har haft stort inflytande på se-

nare forskning, speciellt rörande könsskillnader. Den skala som visade störst köns-

skillnader var den som handlade om ”matematik som en manlig domän”, MD-skalan 

(Mathematics as a male domain). Om matematik ses som en manlig domän innebär 

det till exempel att matematik betraktas som viktigare för pojkar/män och att man tror 

att pojkar/män är mer framgångsrika i matematik. I en studie av Fennema och Sher-

man, där den då ”nya” MD-skalan användes, konstaterades att matematikämnet sågs 

som en manlig domän av både flickor och pojkar (Fennema & Sherman, 1977). 

Många senare studier under 1970- och1980-talen som använde samma skala visade 

även de stora könsskillnader, detta enligt en metastudie av data från 70 artiklar 

(Hyde, Fennema, Ryan, Frost, & Hopp, 1990). Starkast åsikter hade pojkar och äldre 

elever. 

I MD-skalan från 1970-talet fanns två alternativ: matematik som manlig eller 

könsneutral domän. Trettio år senare var detta inte lika självklart. Studier visade att 

attityderna förändrades så att också flickor kunde uppfattas som starkare i matematik. 

De australiensiska forskarna Gilah Leder, Helen Forgasz och Paul Gardner utveck-

lade därför ett nytt könsneutralt instrument baserat på MD-skalan där det finns tre 

alternativ: matematik som manlig, kvinnlig eller könsneutral domän (Forgasz, Leder, 

& Gardner, 1999; Leder & Forgasz, 2002). Den nya skalan översattes och användes i 

Sverige inom GeMa-projektet i två studier, den ena i grundskolans årskurs nio och 

den andra i årskurs två på gymnasiets samhällsvetenskaplig och naturvetenskapliga 

program. Projektet redovisades, förutom på konferenser, i en grundskolerapport, en 
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gymnasie- tillika slutrapport samt i tidskriftsartiklar (Brandell, 2014; Brandell et al., 

2005; Brandell et al., 2007; Brandell et al., 2003; Brandell & Staberg, 2008). GeMa-

projektet redovisas delvis i denna avhandling, i form av två konferensbidrag.  Så sent 

som 2012 publicerades i Towards equity in mathematics education, nya resultat base-

rade på Fennemas och Shermans Mathematics Attitude Scale. Det var en tysk studie 

gjord av Gabriele Kaiser, Maren Hoffstall och Anna B Orschulik (2012). Studien om-

fattade elever i åldrarna 11 till 17 år och visade tydligt att eleverna med ökande ålder, 

tvivlar mer och mer på att flickor och pojkar presterar lika bra i matematik. Bilden är 

att flickor är mindre begåvade och inte lika intresserade som pojkar, när det kommer 

till matematik (Kaiser et al., 2012). Utvecklingen har från 1976 gått från att inte alls 

kunna se matematik som en kvinnlig domän till att grupper av elever ser matematik 

som en kvinnlig domän. Trots de resultat som visar att flickor presterar lika bra, om 

inte bättre, än pojkar så finns denna manliga stämpel kvar på matematikämnet än idag 

nära 30 år senare.     
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4 Metod 
Avhandlingen består av tre artiklar, från två skilda projekt. Nedan följer en översikt-

lig presentation av använda metoder, för en mer detaljerad information hänvisas till 

respektive artikel. 

4.1 Kvantitativa och kvalitativa ställningstaganden  

I artikel I, Kapitaltillgångar enligt Bourdieu och synen på matematik används en en-

kät som huvudsakligt mätverktyg. Enkäten för Naturvetenskapseleverna återfinns 

som bilaga (skillnaderna mellan enkäterna beror på att de riktar sig mot olika pro-

gram). Den första delen av enkäten består av frågor som har till uppgift att fastställa 

elevens kapitaltillgångar med hjälp av Bourdieus kapitalteorier. I den andra delen 

ställs frågor med syfte att bedöma elevernas matematiska kunskap med utgångspunkt 

i de tre aspekterna. Frågorna under enkätens inledande del har i huvudsak fasta svars-

alternativ medan den andra delen i huvudsak innehåller frågor med öppna svarsalter-

nativ. Enkäten konstruerades med syftet att utveckla en ny metod som var tänkt att 

mäta social bakgrund samt den matematiska kunskapen, den senare utifrån de tre 

aspekterna. Vid analysen har de öppna frågorna bedömts och kvantifierats. I en sam-

manställning av enkätsvaren har olika mönster kunnat urskiljas. Ursprungligen var 

tanken att enkäten skulle följas av en intervjustudie med ett urval av elever. Detta för 

att söka kompletterande uppgifter och förtydliganden. Om en student exempelvis 

hade svaga Bourdieu-kapital, skulle en intervju kunna skapa en tydligare bild av 

denna person och kanske också förklara elevens mindre och färre kapitaltillgångar. 

Det visade sig att den enkät som togs fram gav tillräckligt mycket information för en 

analys. Därför fattades beslutet att avstå från en intervjustudie. SOMA-studien är en 

liten studie (62 deltagare) vilket innebär att inga långtgående slutsatser kan dras men 

att undersökningen får ses som ett första försök med denna metod. 

 

Artiklarna II och III, Is mathematics still a male domain? samt Mathematics – a male 

domain? är till största delarna kvantitativa. Resultaten samlades in med hjälp av en 
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enkät för att kunna inbegripa ett stort antal individer. Motiveringen för en stor kvanti-

tativ studie är möjligheten att kunna göra generaliseringar. I detta fall gav metoden 

också en möjlighet att jämföra de svenska resultaten med australiensiska, vilket var 

en del av syftet. I GeMa-projektet ingår även en kvalitativ intervjustudie. Intervjuerna 

gjordes för att söka fördjupad förståelse av elevernas/studenternas svar.  
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5 Sammanfattning av artiklarna 
Avhandlingen är en sammanläggning både utifrån att den innefattar artik-

lar/konferensbidrag och utifrån att den presenterar två olika forskningsområden – 

social bakgrund och kön. Först sammanfattas artikel I, den studie som utgår från 

Bourdieus kapitalbegrepp. Artikel II och III, bygger båda på GeMa-projektet och har 

därför en gemensam grund. Den gemensamma grunden presenteras därför först i ett 

eget avsnitt. Därefter följer två avsnitt där det som är artikelspecifikt presenteras.  

5.1 Artikel I, Kapitaltillgångar enligt Bourdieu och synen på matematik 

I denna studie söktes svar på om sambanden mellan den ekonomisk, kulturella och 

sociala bakgrunden och elevers matematikframgång förmedlades genom synen på 

och relationen till matematikämnet och matematisk kunskap. Frågorna som behand-

lades var: Hur ser elevernas kapitaltillgångar ut?, Hur kan elevernas kapitaltill-

gångar uppskattas metodiskt? samt Vilka samband finns mellan kapitaltillgångar och 

kunskap/uppfattningar rörande de tre aspekterna (matematisk modellering, matema-

tikens historia och matematikens inre struktur)? Studien är en enkätstudie som riktar 

sig till gymnasieungdomar med det gemensamt att alla läser (2009 då studien genom-

fördes) mer matematik än vad deras utbildningsprogram kräver. Totalt 62 elever be-

svarade enkäten, alla elever som var närvarande deltog. Enkätens första del fokuserar 

på elevernas bakgrund med hjälp av Bourdieus kapitalteori, medan den andra delen 

avser att kartlägga elevernas kunskap om/syn på de tre aspekterna. Slutligen koppla-

des kunskap ihop med kapitaltillgång alternativt brist på kapital. 

Enkätens första del, inledningsvis identifierades elever med högt respektive lågt kapi-

tal (för varje kapital) symboliskt (Sy), ekonomiskt (Ek), kulturellt (Ku) och socialt 

(So). Detta gjordes med hjälp av två enkätfrågor per kapital. Elevernas svar värdera-

des och två ytterlighetsgrupper för varje kapital utkristalliserades, fyra grupper med 

högt kapital (som döptes till: Sy+, Ek+, Ku+ och So+) och fyra med lågt kapital (som 

döptes till: Sy-, Ek-, Ku- och So-). En individ kunde inte tillhöra både den höga och 

låga gruppen inom samma kapital, exempelvis Sy+ och Sy-, däremot kunde samma 
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individ tillhöra flera olika kapitalgrupper, exempelvis Ek+, Ku- och So+. Av de 62 

elever som deltog i studien var det tre som inte ingick i någon av de åtta kapitalgrup-

perna. Flest elever, 20 stycken, hade kapitalgrupperna Sy+, Ek- samt Ku-. En statist-

isk analys visade att det inte fanns något samband mellan tillgång på ekonomiskt- och 

symbolisk kapital, varken för de höga eller låga. Detsamma gällde för det kulturella- 

och symboliska kapitalen. För de övriga kapitalkombinationerna kunde ett beroende 

inte uteslutas, det vill säga hög tillgång av ett kapital ökade sannolikheten för hög 

tillgång av ett annat. 

Utifrån svaren på enkätens andra del, matematikframgång utifrån de tre aspekterna, 

värderades elevernas svar på frågor med anknytning till varje aspekt. Frågorna för 

matematikens historia var: Hur tror du att det gick till när matematiken du lär dig på 

gymnasiet uppfanns/upptäcktes? och Vad tror du är orsaken till att ny matematik 

uppfinns/upptäcks?. De kapitalgrupper som hade bäst resultat på frågorna om mate-

matikens historia var Sy- och Ek+. Frågorna för matematisk modellering var: Hur 

skulle du vilja beskriva vad en matematisk modell är? Och Ge exempel på vad du an-

ser att matematik kan användas till. De kapitalgrupper som hade bäst resultat på frå-

gorna om matematisk modellering var So+ och Ku+. Frågorna för matematikens inre 

struktur var: Skulle du säga att den matematik, som finns i gymnasiets läroböcker, 

uppfunnits eller upptäckts? (kryssfråga) Förklara gärna hur du tänker om detta. Frå-

gans första del plockas bort då nio elever markerat både uppfunnits och upptäckts 

trots instruktioner om att välja ett alternativ. Den andra frågan var, Anser du att ma-

tematik är en vetenskap? Om ja, vad för slags vetenskap? Om nej, vad är den då? De 

kapitalgrupper som hade bäst resultat på frågorna om matematikens inre var Ku+ och 

So+. Vid en sammanställning av alla kapitalgruppers svar på aspektfrågorna hade 

kapitalgruppen So+ bäst resultat följt av Ku+. Sämst resultat hade So- följt av Ku-, 

det vill säga motsatskapitalen till de som var bäst.  Sammanfattningsvis kan sägas att 

det finns samband mellan (+)-kapital och framgång, utifrån svaren på frågorna rö-

rande de tre aspekterna.  
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5.2 GeMa-projektet: Gemensamt för artikel II och III, Is mathematics still 
a male domain? samt Mathematics – a male domain?  

Gender and Mathematics (GeMa-projektet) inriktades på vilken syn svenska nionde-

klassare och elever i gymnasiets årskurs två hade på matematikämnet. Frågorna som 

behandlades var: Ser eleverna matematikämnet i Sverige som ett manligt, kvinnligt 

eller könsneutralt område? Finns det könsskillnader i synen på matematik som ett 

könsneutralt område eller inte? Finns det samband mellan det faktum att flickor, när 

möjlighet ges, studerar mindre matematik än pojkar - och en syn på matematikämnet 

som ett manligt område? Målet med undersökningen var inte att tala om varför grup-

per av individer visade olika attityder, utan vilka attityder individer/grupper av indi-

vider visade.  

I undersökningen, som genomfördes år 2001 – 2003, ingick totalt 1 268 elever från 

grundskolans år nio samt från år två på det Samhällsvetenskapliga- och det Naturve-

tenskapliga programmet, fördelade på tre kommuner från olika regioner och från 

både storstad och mindre ort. Skolorna var slumpmässigt framtagna inom bestämda 

regioner.  

GeMa-projektet använde sig av den reviderade MD-skalan från Mathematics Attitude 

Scale (MAS) (Fennema & Sherman, 1976) enligt Leder et al (1999). Skalan mäter 

attityder rörande matematik som ett manligt, kvinnligt eller könsneutralt ämne. Enkä-

terna kompletterades med intervjuer för att fördjupa förståelsen av svaren. 

Hela enkäten bestod av fyra delar; bakgrundsfrågor, frågor kring ”andra och mate-

matik”, frågor kring ”individen och matematik” och elevkommentarer. Avsnittet 

”andra och matematik” var en översättning av den reviderade MD-skalan. Den be-

stod av ett antal påståenden där eleverna/studenterna skulle bedöma om påståendet 

stämde in mer eller mindre på pojkar/män respektive flickor/kvinnor eller om det inte 

var någon skillnad. I konferensbidragen (artikel II och III) låg tonvikten på de två 

första delarna av enkäten. Intervjuernas syfte var främst att underlätta tolkningen av 

enkätresultaten och redovisas inte explicit här.  
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Det fanns, vid resultatsammanställningen, grupper som inte könsmärkte matema-

tikämnet. De såg matematik som en könsneutral domän. Den gruppen var ganska 

stor, speciellt bland grundskolans elever. Frågan var också hur vi skulle presentera 

resultat där det förekom könsmärkning både åt det kvinnliga som det manliga hållet. 

Vi valde här att tala om en betydande minoritet (20-50%) för att inte förlora viktig 

information. Detta gav oss möjligheten att ge en mer rättvisande bild av resultaten.  

5.3 Artikel II, Is mathematics still a male domain? 

Konferensbidraget (presenterat vid PICME 10, Växjö, 2003) redovisar resultat från 

GeMa:s grundskolestudie. Resultaten visade att en majoritet av eleverna betraktade 

matematiken som könsneutral. Det fanns grupper av elever som könsmärkte delar av 

matematiken som manlig eller kvinnlig. Fler än hälften av de svarande ansåg att poj-

kar i högre grad än flickor stör andra elever på matematiklektionerna och tycker om 

att använda dator för att lösa matematikproblem. Motsvarande påståenden som sågs 

som kvinnliga är exempelvis arbetar bra på matematiklektionerna och uppmuntras 

av läraren i matematik. För flickor fanns inget samband mellan könsmärkningen av 

ämnet som kvinnligt och valet av gymnasieprogram. Däremot fanns det ett samband 

för pojkarna mellan synen på matematiken som ett manligt område och valet av ma-

tematikintensiva gymnasieprogram.  

5.4 Artikel III, Mathematics – a male domain? 

Konferensbidraget (presenterat vid ICME 10, Köpenhamn, 2004) redovisar resultat 

från både GeMa-projektets grundskole- och gymnasieundersökning. Det framkom 

intressanta mönster när de tre undergrupperna (år 9, Samhälls- och Naturvetenskaps-

programmen år 11) studerades. Exempelvis var det vanligt bland båda könen och alla 

undergrupper att se matematik som ett manligt område när det kom till att tycka om 

utmanande matematikproblem, tycka att matematik är lätt och behöva matematik i 

det framtida yrkeslivet. Flickorna/kvinnorna däremot associerades, främst av sig 

själva, med negativa påståenden som tycker att matematik är tråkigt och svårt. Å 

andra sidan sågs flickorna/kvinnorna arbeta hårt med matematiken och att oroa sig 
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över att inte prestera bra. Bland de manliga eleverna på naturvetenskapsprogrammet 

fanns en tendens att i högre utsträckning än de andra grupperna se positiva matema-

tikpåståenden som mer manliga. 
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6 Diskussion och slutsatser 

6.1 Inledning 

Avhandlingens båda huvudområden, hur social bakgrund och kön hänger samman 

med utbildning i matematik, handlar i grunden om jämlikhet/jämställdhet i utbild-

ningen. Alla individer ska ha samma möjlighet att utbilda sig, oberoende av social 

bakgrund och kön. Det framgår i kapitel 1.4 Snedrekrytering att verkligheten inte ser 

ut så. Både SOMA- (Artikel I) och GeMa-projektet (Artikel II och III) försöker bidra 

till förståelsen kring hur ojämlikhet uppstår inom dessa områden. SOMA-projektet 

genom att förfina analysen av bakgrunden med hjälp av begreppet kapitaltillgångar, 

för att se vilka skillnader som uppkommer var. GeMa-projektet genom att visa på att 

könsskillnader finns och inom vilka grupper dessa är starkast.    

Statistik bekräftar att det finns en koppling mellan låg socioekonomisk bakgrund och 

matematikprestationer och man argumenterar för förändring både bland lärare, ut-

bildningspolitiker och från skolmyndigheterna. Forskningen visar tydligt att elevers 

bakgrund förs med in i skolans värld. Skolan i sin tur både nyanserar och förstärker 

de skillnader som finns i möjligheterna till lärande. I detta projekt har SES-begreppet 

lämnats eller fördjupats, beroende på hur man ser på det. Detta till förmån för Bour-

dieus kapitalbegrepp.  

GeMa-projektets slutrapport publicerades 2005 (Brandell et al., 2005). Trots att den 

undersökningen gjordes för några år sen så är resultaten fortfarande aktuella vilket 

också Kaisers, Hoffstalls och Orschuliks artikel bekräftar (Kaiser et al., 2012). De har 

i sin undersökning använt samma mätverktyg som i GeMa-projektet med elever i 

Tyskland. 
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6.2 Metodval 

6.2.1 Artikel I, Kapitaltillgångar enligt Bourdieu och synen på matematik 

SOMA-projektet gjordes med hjälp av en enkät speciellt framtagen för denna under-

sökning. Frågorna i enkätens första del var till viss del beprövade, i den bemärkelsen 

att de tidigare använts av exempelvis SCB i deras undersökningar. Frågorna berörde 

elevernas bakgrund till exempel föräldrars arbete och utbildning samt elevers fritids-

sysselsättningar. Frågorna i enkätens andra del växte till stor del fram med hjälp av 

Jankvists (2008) undersökning och elevsvar därifrån.   

Efter insamlandet av enkäter och en första analys av dessa beslutades att inte göra 

några intervjuer. Tanken, vid en planerad intervjuuppföljning hade exempelvis varit 

att välja elever med olika variationer av kapital, exempelvis många (+)- respektive 

många (-)-kapital. Avsikten hade varit att bedöma om tolkningarna av enkätresultaten 

fick stöd i intervjuerna.  

Metoden att söka Bourdieu-kapital med hjälp av dessa enkätfrågor utvecklades för 

denna undersökning. Även användandet av de tre aspekterna på detta sätt är speciellt 

för denna undersökning. SOMA-projektet får därför ses som ett test av en ny metod.  

6.2.2 Artikel II och III, Is mathematics still a male domain?                  
samt Mathematics – a male domain? 

GeMa-projektet var en omfattande studie. Det fanns därför utrymme för både en en-

kät- och en intervjuundersökning. Genom att projektet var ett återskapande av en re-

dan genomförd australiensisk studie (Forgasz, Leder, & Gardner, 1996; Forgasz et 

al., 1999) så var metodvalen när det gällde enkätdelen i stort redan gjorda. Undersök-

ningen inleddes med en översättning av den engleska enkäten Who and mathematics? 

Det var viktigt att frågorna i så hög grad som möjligt överensstämde med originalet. 

Gruppen hade här förmånen att kunna diskutera frågornas verkliga innebörd med Gi-

lah Leder, en av de forskarna som arbetat med projektet i Australien. Den svenska 

enkäten distribuerades av GeMa-gruppens medlemmar från Skåne i söder till Norr-

botten i norr. Enkäten analyserades och följdes upp av intervjuer. Frågor som behand-
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lades under intervjuerna utgick från enkätresultaten och svaren konkretiserade bland 

annat vad könsmärkningen av matematikämnet som manligt respektive kvinnligt 

kunde betyda (Brandell et al., 2005). I artikel I, Mathematics – a male domain? pre-

senterades bland annat en intressant åsikt som framkom under intervjuerna. Det var 

att vissa elever var negativa till hela idén med att ställa frågor om könsskillnader. 

Dessa elever hade antagligen kommit längre än andra när det kommer till synen på 

jämställdhet. Å andra sidan kan hävdas att så länge det finns individer som ser mate-

matikämnet som något annat än könsneutralt behöver vi ställa dessa frågor.  

6.3 Det symboliska kapitalets vara eller inte vara. 

Alla kapitaltillgångar är sammanbundna och beroende av varandra på något plan. Det 

gäller särskilt det symboliska kapitalet som är beroende av de tre andra kapitalen för 

att vara meningsfullt. En person med mycket kulturellt kapital kanske värderar resor 

och böcker som goda symboler medan en person med mycket ekonomiskt kapital kan 

se en dyr klocka som en viktig symbol. Symboliskt kapital är alltså inte detsamma i 

alla delar av vårt samhälle eller inom olika fält eller grupper av individer. En motsva-

rande variation gäller inte de andra tre kapitalformerna som kan ges tydligare ramar. 

Valet i studien blev trots detta att försöka bedöma även individernas tillgång till sym-

boliskt kapital. Valet av frågor gjordes utifrån dessa premisser och blev en generell 

fråga kring arbetsgivare där SCB (Statistiska Centralbyrån, dvs det svenska sam-

hället) bestämt hur vi kategoriserar arbetsgivare samt en fråga som innefattade olika 

förslag på vad individen vill ha uppnått vid 35-års ålder. Här gjordes en jämförelse 

mellan alla elevers svar för att gruppera svaren. Det visade sig att resultaten för det 

symboliska kapitalet var det mest svårtolkade. På frågorna kring aspekterna bedöm-

des gruppen elever med mindre symboliskt kapital (Sy-) ha presterat bättre än grup-

pen med mer symboliskt kapital (Sy+) på två av tre aspekter. Vidare samvarierade det 

symboliska kapitalet med både det kulturella och det ekonomiska kapitalen vid ett 

X²-test (Chi-två-test). De nyss nämnda resultaten visar att metoden för att få fram det 
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symboliska kapitalet inte fungerat som önskat och bör vid en liknande undersökning 

omarbetas, alternativt strykas.  

6.4 De tre aspekterna 

Det finns olika förmågor som en forskare kan välja att mäta inom matematiken, ex-

empelvis räknefärdighet och problemlösning vilka är två vanliga förmågor att under-

söka. Inspiration till användandet av de tre aspekterna (matematikens historia, mate-

matisk modellering, matematikens inre struktur) som sätt att mäta matematikfram-

gång i SOMA-projektet, hämtades från Jankvist och Niss och Jensen (Jankvist, 2008; 

Niss, 1980; Niss & Jensen, 2002). De tre aspekterna handlar mer om förståelse på ett 

djupare och ibland filosofiskt plan till skillnad från räknefärdighet eller problemlös-

ning. För att bli en kunnig och kapabel matematiker bör det finnas ett intresse för vad 

som ligger bakom den matematik som används i våra läroböcker exempelvis ”vad är 

egentligen en matematisk modell” eller ”hur matematik blir till”. Valet att bli mate-

matiker bottnar troligen i något mer än enbart goda prestationer därför betonas vikten 

av de tre aspekterna.  

6.5 Slutsatser - Artikel I, Kapitaltillgångar enligt Bourdieu och synen på 
matematik 

Utifrån Bourdieus teorier kring de fyra kapitalen (symboliskt, ekonomiskt, kulturellt 

och socialt kapital) samt den konstruerade enkäten presenterades elevernas kapital-

tillgångar. Med hjälp av X²-test (Chi-två-test) analyserades hur tillgångarna på olika 

kapital hänger samman. De olika kapitalen enligt Bourdieu mäter olika dimensioner i 

en individs totala tillgångar. Frågan är om de olika kapitaltillgångarna i denna studie 

påverkar varandra så att de samvarierar eller om de är oberoende av varandra. Mäter 

enkätinstrumentet faktiskt helt olika dimensioner eller delvis samma? Testet visar att 

tillgången på ekonomiskt- och symboliskt kapital inte visar på samvariation. Samma 

sak gäller för kulturellt- och symboliskt kapital. Här mäter instrumentet alltså olika 

dimensioner. Skillnaderna i data kan i dessa fall sägas bero på slumpen. För de andra 
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kapitalen kan ett beroende inte uteslutas, det vill säga att ett högt kapital av en sort 

ökar sannolikheten för ett högt kapital av ett annat kapital.  

Resultaten visar att elevernas olika kapitaltillgångar till viss del kommer till uttryck i 

synen på matematik ur ett kulturellt, praktiskt och teoretiskt ämne. Exempelvis, bäst 

kunskap kring matematikens historia hade grupperna med mindre symboliskt- samt 

med mer ekonomiskt kapital, bäst kunskap kring matematisk modellering hade grup-

perna med mer socialt- respektive kulturellt kapital och bäst insikt i matematikens 

inre struktur hade grupperna med mer kulturellt- och socialt kapital. Med undantag 

för gruppen med mindre symboliskt kapital så har kapitalgrupperna med mer kapital 

lyckats bättre än de med mindre kapital. Diskussionen kring det symboliska kapitalets 

vara eller inte vara har redovisats ovan.  

Genom att söka elevers tillgångar av kapital framträder delar av varje elevs unika ha-

bitus. Det är tydligt att kapitalen inte är helt fristående eller oberoende av varandra 

utan samvarierar i olika grad. I SOMA-studien ingick endast 62 personer och därför 

gjordes inte några försök att hitta samband mellan elevers olika kombinationer av ka-

pital. Vid en större undersökning hade detta kunnat ge intressanta resultat.  

6.6 Slutsatser - Artikel II och III, Is mathematics still a male domain? 
samt Matehamtics – a male domain? 

Då artikel II och III kommer från samma studie, redovisas dessa i samma kapitel. Vid 

kvantitativa studier arbetas det ibland med medelvärden, typvärden eller liknande, det 

vill säga med ett lägesmått. Detta riskerar att spridningen av materialet försummas. 

Vi valde här att tala om en betydande minoritet (20-50%) för att inte förlora viktig 

information. Detta gav oss möjligheten att ge en mer rättvisande bild av resultaten.  

Resultaten redovisade i artikel II visar att en majoritet av eleverna som deltog i stu-

dien inte könsmärker matematikämnet. Det finns vissa grupper av elever som köns-

märker delar av matematiken som manlig eller kvinnlig. Exempelvis har pojkar-

na/männen en tendens att se sig själva som bättre i matematik än flickorna/kvinnorna. 
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Vidare så visar det sig att duktiga flickor/kvinnor inte i lika hög grad som duktiga 

pojkar/män väljer matematikintensiva studieprogram.  

Resultaten redovisade i artikel III lyfter liknande resultat som i artikel II, det vill säga 

att de flesta inte könsmärker ämnet men att det finns grupper som fortfarande gör det. 

Det finns könsskillnader mellan de både åldersgrupperna, årskurs 9 samt gymnasiets 

år 2. Generellt så ökar könsmärkningen åt det manliga hållet med åldern, vilket meta-

studien från 1990 också visade (Hyde, Fennema, & Lamon, 1990). I Australien finns 

en starkare tendens att könsmärka matematiken åt det kvinnliga hållet än i Sverige.  

6.7 Sammanfattande slutsatser 

Artikel I, Kapitaltillgångar enligt Bourdieu och synen på matematik bekräftar det 

många konstaterat tidigare (t ex, Cooper & Dunne, 2000; PISA 2012, 2013; TIMSS, 

2008; Zevenbergen, 2001), det vill säga att den sociala bakgrunden har betydelse för 

hur framgångsrik, i detta fall utifrån det tre aspekterna, en elev blir i matematik.   

Syftet var följande: Förmedlas sambanden mellan matematikframgång och den eko-

nomiska, kulturella och sociala bakgrunden genom synen på och relationen till ma-

tematikämnet och matematisk kunskap? Svaret är i stort - ja. Resultaten visar hur ele-

verna med mer kapital (med undantag för det symboliska) i stort klarar sig bättre på 

aspektfrågorna än de eleverna med mindre kapital. 

 

Artikel II och III, Is mathematics still a male domain? och Mathematics – a male do-

main? visar att matematikämnet ses som manligt inom vissa grupper och som kvinn-

ligt inom andra grupper. Att pojkar/män värderar sina matematikkunskaper högre än 

flickornas/kvinnornas bekräftas även i andra studier (t ex PISA 2000, 2001; 

Reuterberg & Svensson, 2000). En majoritet ser dock ämnet som könsneutralt. När 

det kommer till val av matematikintensiva utbildningar så ”förlorar” dessa utbild-

ningar många duktiga flickor/kvinnor som istället väljer andra utbildningar.  



49 

 

7 Kommande forskning 
En större SOMA-studie (med en större geografisk spridning, med fler elever och fler 

program) som i huvudsak upprepar denna, skulle kunna bekräfta om resultaten är 

hållbara och generaliserbara. En uppföljande studie skulle vara med doktorander i 

matematik vid svenska universitet och högskolor som undersökningsgrupp. I och med 

att individerna då kommit längre i sitt val av matematik som ämne, finns större möj-

ligheter att söka generaliserbara skillnader i kapitaltillgångar. Det skulle vara intres-

sant att se om individer inom olika delar av matematiken (ren/tillämpad) är mer eller 

mindre ”kulturella” eller ”allmänbildade”, förfogar över ”mer” eller ”mindre” eko-

nomiskt kapital, har olika sociala nät och förmågor samt finner olika former av sym-

boler som mer eller mindre viktiga. I en uppföljande studie skulle det vara intressant 

att söka efter det matematiska fältet, om det finns ett ... Vad kännetecknar de indivi-

der som tillhör det matematiska fältet? Det skulle innebära ett sökande efter vad som 

förenar individernas habitus. En intressant fråga är också hur ett matematiskt fält 

skulle skilja sig åt från andra akademiska fält?  
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JAG och min bakgrund 
 
 
1. Är du man eller kvinna?      Kvinna  Man 2. Födelseår  
 
 
3. I vilket land/del av världen är du och dina föräldrar födda? (När vi ställer frågor om dina föräldrar vill vi 
att du ska tänka på dina biologiska föräldrar, eller om du är adopterad, på dina adoptivföräldrar. Om du vuxit upp 
med en förälder svara enbart för denna.) 
 Jag         Mamma Pappa   
Sverige          
Danmark/Finland/Island/Norge    
Övriga Europa    
Utanför Europa    
 
 
4. Hur bodde du till dess du fyllde 16 år? (fler än ett alternativ är möjligt) 
 Jag bodde tillsammans med min mamma och pappa. 
 Jag delade min tid mellan båda mina föräldrar, så att det blev lika mycket tid hos båda. 
 Jag bodde mer än halva tiden hos mamma. 
 Jag bodde mer än halva tiden hos pappa. 
 Jag bodde hela tiden hos mamma. 
 Jag bodde hela tiden hos pappa. 
 Jag bodde större delen av tiden hos andra än mina föräldrar. 
 Annat  ________________________________________________________________ 
 
 
5. Vilken form av boende har du/din familj nu? (välj ett alternativ) 
 Småhus (villa, kedjehus eller radhus) som någon i din familj äger. 
 Bostadsrättslägenhet i flerfamiljshus 
 Hyreslägenhet i flerfamiljshus 
 Studentlägenhet 
 Andrahandsboende 
 Inneboende 
 Annat boende 
 Vet ej 
 
 
6. Vilket yrke har dina föräldrar, alternativt har haft? 
Om dina föräldrar inte yrkesarbetar nu, ange det yrke de haft senast. Försök att lämna en så detaljerad 
yrkesbeskrivning som möjligt. Här följer några exempel. Skriv istället för assistent t ex inköpsassistent. Skriv 
istället för lärare t ex förskollärare. Skriv istället för chaufför t ex lastbilschaufför.  
 
 
Mamma __________________________________   Pappa_______________________________________ 
 
 
7. Arbetar dina föräldrar heltid eller deltid eller … ?  
Mamma  Heltid  Deltid  Arbetar inte     Pensionär (ålders-, sjuk- …) 
Pappa  Heltid  Deltid  Arbetar inte     Pensionär (ålders-, sjuk- …) 
 
 
Om du svarat ”Arbetar inte” eller ”Pensionär” gå vidare till fråga 9. 
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8. Vilken typ av arbetsgivare har dina föräldrar? 
Mamma  Stat              Pappa 

 Landsting   
 Kommun   
 Privat   
 Egen företagare            
 Intresse-/idéburen organisation  
 Annan   
 Vet ej   

 
 
9. Bedömer du att din mamma/pappa är låg-, medel- eller höginkomsttagare? 

Mamma      Pappa 
 Låg      
 Medel      
 Hög      
 Ingen inkomst      
 Ingen åsikt      
 
 
10. Vad har dina föräldrar för högsta utbildning? 
Mamma                  Pappa 

 Inte avslutad grundskola   Inte avslutad grundskola 
 Grundskola (eller motsvarande)  Grundskola (eller motsvarande) 
 Gymnasium med praktisk inriktning  Gymnasium med praktisk inriktning 
 Gymnasium med teoretisk inriktning  Gymnasium med teoretisk inriktning 
 Yrkesutbildning utanför gymnasiet  Yrkesutbildning utanför gymnasiet 
 Högskola/universitet mindre än tre år  Högskola/universitet mindre än tre år 
 Högskola/universitet tre år eller mer  Högskola/universitet tre år eller mer 
 Annat    Annat 
 Vet inte, inte aktuellt    Vet inte, inte aktuellt 

 
 
11. Hur viktigt är det att du när du är 35 år…? 
Markera ett svar per rad. Inte alls viktigt ………………….. Mycket viktigt 

1 2 3 4 5 6 7 
Har skaffat eget boende        
Har bildat familj och skaffat barn        
Har en fast anställning        
Arbetar i eget företag        
Har en god ställning i samhället        
Har hunnit resa och se dig om i världen        
Har mycket fritid        
Har en hög levnadsstandard        
Lever ett lugnt och stabilt familjeliv        
Engagerar dig i samhället        
 
 
12. Hur ofta ägnar du dig åt nedanstående aktiviteter? Markera ett svar per aktivitet.  
Går på … Varje 

vecka 
Varje 
månad 

Varje år Aldrig 

Teater     
Konsert      
Bibliotek     
Museum     
Konstutställning     
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13. Har du besökt länder utanför Sverige, i så fall i vilka delar av världen? (fler än ett alternativ är möjligt) 
 Danmark 
 Finland  
 Norge 
 Övriga Europa 
 Utanför Europa 
 
 
14. Markera ditt engagemang för de olika aktiviteterna, under det senaste året. 
 Jag ägnar mig åt … Flera gånger 

varje 
veckan 

En gång 
varje 
veckan 

Någon/några 
gånger varje 
månad 

Någon/några 
gånger varje 
år 

Aldrig 

Politik (organiserat)      
Lagidrott      
Individuell idrottsgren      
Läser litteratur på svenska      
Läser litteratur på andra språk än svenska      
Spelar instrument       
Sjunger (kör, band, etc)      
Skriver (böcker, dikter, etc)      
Målar, drejar, skulpterar eller liknande      
 
 
MATEMATIKEN utifrån mig och mina tankar 
 
 
15. Besvara nedanstående påståenden utifrån vad du själv tycker och inte utifrån  
någon allmän uppfattning. 
Med extra matematik menas matematik utöver det som är 
obligatoriskt på programmet. 

Instämmer 
absolut 

Instämmer Har ingen 
uppfattning 

Instämmer 
inte 

Instämmer 
absolut 
inte 

De utbildningar som är mest attraktiva för mig, kräver 
minst matematik C.  

     

Jag behöver ofta lång tid för att klara ett 
matematikproblem.  

     

Jag har lätt för matematik. 
   

     

Jag är inte den typ av person som är bra på matematik. 
  

     

Min framtida arbetsgivare kommer att uppskatta att jag 
har läst extra matematik.  

     

Om matematiken går dåligt, beror det oftast på att den är 
för svår.  

     

Goda matematikkunskaper har nästan ingen betydelse för 
min framtida yrkeskarriär.  

     

Om matematiken går dåligt, beror det oftast på att jag 
jobbat för lite.  

     

Jag ber ganska ofta någon klasskompis om hjälp med 
matematiken.  

     

Jag brukar klara matematikproblemen snabbt.  
 

     

Mina kompisar, som jag umgås med på fritiden, tycker att 
jag är smart eftersom jag klarar av att läsa extra 
matematik.  

     

De utbildningar som är mest attraktiva för mig, kräver 
inga förkunskaper i matematik utöver matematik A.  

     

Det är ovanligt bland mina kompisar, som jag umgås med 
på fritiden, att läsa extra matematik.  

     

Det finns ett eller flera skolämnen som känns viktigare för 
mig än matematiken.  

     

Det är viktigare att få bra betyg i matematik än i andra 
ämnen.  

     

Jag tycker inte om att visa för de andra i klassen när jag 
inte förstår matematiken.  
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16. Varför läser du matematik E, diskret och/eller breddning? (fler än ett alternativ är möjligt) 
 Matematik är kul  
 Matematik är intressant 
 Jag är duktig i matematik 
 Mina föräldrar tycker att jag ska läsa den här kursen 
 Mina kompisar läser den här kursen 
 Behövs för att komma in på den utbildning jag vill gå 
 Annat, nämligen ___________________________________________________________________ 
 
 
17. Ange betyg på de kurser du läst?  
Ma A   ______  glömt betyg   ej läst    Ma B  ______  glömt betyg   ej läst    
Ma C   ______  glömt betyg   ej läst    Ma D  ______    glömt betyg   ej läst    
Eng A  ______  glömt betyg   ej läst    Sv A   ______    glömt betyg   ej läst    
 
 
18.  A) Kan du få hjälp med matematikproblem utanför skolan?            Ja  Nej 
  

 B) I så fall av vem?  Mamma 
    Pappa 
    Syskon 
    Kompis/kompisar 
    Annan, nämligen ____________________________ 

 
 
19. Hur skulle du vilja beskriva vad en matematisk modell är? 
 
___________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________ 
 
 
20. Ge exempel på vad du anser att matematik kan användas till? 
 
___________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________ 
 
 
21. A) Skulle du säga att den matematik, som finns i gymnasiets läroböcker, uppfunnits eller upptäckts?  
Välj ett alternativ. 
 
 Uppfunnits 
 Upptäckts 
 
 B) Förklara gärna hur du tänker om detta. 
 
___________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________ 
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22. Anser du att matematik är en vetenskap? Om ja, vad för slags vetenskap? Om nej, vad är den då?  
 
__________________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________________ 
 
 
23. Följande tre delfrågor handlar om den matematik som finns i gymnasiets läroböcker.  
 
 
 A) Under vilken tidsepok eller århundrade tror du att denna matematik uppfanns/upptäcktes? 
 
Andragradsekvationens lösning _______________________________________________________________ 
 
Beräkning av en cirkels area _________________________________________________________________ 
 
Derivata __________________________________________________________________________________ 
 
Logaritmer ________________________________________________________________________________ 
 
Pythagoras sats ____________________________________________________________________________ 
 
 

B) Hur tror du att det gick till när matematiken du lär dig på gymnasiet uppfanns/upptäcktes? 
Skriv det du tror och kommer att tänka på!  

 
___________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________ 
 
 

C) Vad tror du är orsaken till att ny matematik uppfinns/upptäcks?   
Skriv det du tror och kommer att tänka på! 

  
___________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________ 
 
 
24. Många gånger är det svårt att svara på färdiga frågor. Om du med egna ord vill beskriva eller 
kommentera något som är matematikrelaterat, var snäll och gör det på raderna nedan.  
 
__________________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________________ 
 
 
Tack för att du svarade på enkäten! 



Artikel I 





1 
 

Kapitaltillgångar enligt Bourdieu och synen på 

matematik 

Sammanfattning 

Elevers bakgrund har tidigare visat sig ha stor betydelse för hur väl de lyckas i skolan. Denna 

studie söker svar på om sambanden mellan den ekonomiska, kulturella och sociala 

bakgrunden och elevers matematikframgång förmedlas genom synen på och relationen till 

matematikämnet och matematisk kunskap. En enkätstudie har genomförts på ett urval av 

elever från olika gymnasieprogram där deras bakgrund sätts i samband med deras uppfattning 

om olika aspekter av matematikämnet. Bakgrunden, här i form av kapitaltillgångar enligt 

Bourdieus teori, har bedömts/värderats med hjälp av svaren på enkätfrågorna. 
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Inledning 

Elevers bakgrund är viktig för hur framgångsrika de blir i olika skolämnen och för deras 

framtida yrkesval. I denna artikel redovisas en studie med fokus på elevers relation till och 

syn på matematikämnet i förhållande till deras socioekonomiska bakgrund. För att kartlägga 

undersökningsgruppens bakgrund används Bourdieus kapital- och habitusteorier (t ex 

Bourdieu, 1984, 1993). Bourdieu utgår från att skolan som helhet, och därmed även 

matematikutbildningen, reproducerar sociala strukturer. Detta sker oberoende av länders 

ekonomiska och politiska status. En fråga är hur de sociala strukturerna överförs eller 

förmedlas. Det har dels att göra med klassrumsdiskursen, det vill säga det som sker i skolan, 

men det har också att göra med identiteter. Olika intressen och olika syn på kunskap utvecklas 

i speciella sociala kontexter, vilket skapar skilda identiteter. Denna studie fokuserar på det 

senare, det vill säga uppkomsten av skilda identiteter. Studiens fokus på matematik föranleds 

dels av att matematikämnet i samhället används som ett selektionsverktyg vid antagning till 

högre studier, dels av ett samband mellan prestation i matematikämnet och framgång i skolan. 

Det vill säga att elever med ett högt matematikbetyg, generellt lyckas bra även i andra 

skolämnen såväl teoretiska som praktiska (Stenhag, 2010). Att den socioekonomiska 

bakgrunden har betydelse har visats i ett antal undersökningar och rapporter både nationellt 

och internationellt. Under hösten 2009 publicerade Skolverket en rapport där det visar sig att 

elevernas sociala bakgrund spelar stor roll (Skolverket, 2009b). SCB har jämfört föräldrars 

utbildningsnivå för olika grupper av nya studerande vid högskola och universitet (SCB, 

2010). Undersökningen visar genomgående på hur föräldrars utbildningsnivå påverkar 

sannolikheten att läsa vidare, detta på alla nivåer från gymnasiestudier till forskarstudier. En 

longitudinell studie med data från National Child Development Study studerar effekten av 

social klass (Werfhorst, Sullivan, & Cheung, 2003). Deras hypotes är att barn reproducerar 
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sina föräldrars sociala position. Till exempel visar det sig att barn till läkare och advokater i 

högre utsträckning blir läkare och advokater, vilket Werfhorst med flera förklarar med att 

barnen vill bibehålla föräldrarnas sociala statusnivå. Vid Uppsala universitet finns 

forskningsgruppen för utbildnings- och kultursociologi (SEC) som leds av Donald Broady 

och Mikael Börjesson. Gruppen har bidragit stort med kunskap om Bourdieus teorier i 

Sverige (ex genom:  Bourdieu, 1992, 1993; Börjesson, 2005).  

Övergripande forskningsfråga 

Förmedlas sambanden mellan matematikframgång och den ekonomiska, kulturella och sociala 

bakgrunden genom synen på och relationen till matematikämnet och matematisk kunskap?  

Med hänsyn till den teoretiska bakgrunden kan frågan specificeras enligt följande: På vilket 

sätt kommer elevernas olika kapitaltillgångar (i enlighet med Bourdieus teorier) till uttryck i 

synen på matematik som ett kulturellt, praktiskt eller teoretiskt ämne? Antagandet är att synen 

på matematik som ett viktigt kulturellt arv, som praktisk eller teoretisk kunskap, påverkar val 

av kurser genom relationen till olika aspekter av matematikämnet i skolan.  

Teoretisk bakgrund 

Bourdieus kapitalbegrepp 

I denna artikel används Pierre Bourdieus (1930-2002) teorier, i huvudsak kapitalbegreppen 

och till viss del även habitusbegreppet. Det finns andra sätt att söka individens 

socioekonomiska bakgrund, vilket är ett i Sverige vedertaget begrepp. Ofta används föräldrars 

utbildning och ekonomiska bakgrund, så även här, men det finns även andra viktiga faktorer 

som påverkar identiteten. Bourdieus kapital kommer in med ytterligare dimensioner för en 
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individs bakgrund. Bourdieu avsåg att beskriva relationer mellan social klass, deltagande i 

utbildning, kulturell kompetens, kulturell praxis och skilda livsstilar. I Distinction: a social 

critique of the judgement of taste (Bourdieu, 1984) ger han en omfattande etnografisk bild av 

det då samtida franska samhället. Bourdieu menade att varje individ under sin uppväxt och 

under sitt liv samlade olika kapital. Det symboliska kapitalet handlar om vilka markörer som 

ger status inom olika delar av samhället. Ekonomiskt kapital innefattar tillgång till pengar och 

materiella resurser. Genom utbildning och olika former av kulturell aktivitet ackumuleras ett 

kulturellt kapital. Socialt kapital visar på möjlighet att utnyttja kontakter, allt från släkt och 

vänner till skol- och studiekamrater. Bourdieu utvecklade habitusbegreppet som enkelt 

uttryckt är en individs personlighetsavtryck. Varje individ utbildas, påverkas och utvecklas 

under sin livstid, samlar olika kapital och lär sig passa in i olika sammanhang i samhället. Allt 

detta tillsammans skapar varje individs personliga habitus (Bourdieu, 1984).  

Kapitaltillgångar inom matematiken 

I den akademiska världen finns tydliga hierarkier (Bourdieu, 1996). Det matematiska 

forskningsområdet är ett exempel på hur en hierarki fungerar. Högst upp placerar sig de 

teoretiska forskningsområdena och längst ner i hierarkin återfinns de tillämpade 

forskningsområdena. Inom akademin anses de rent teoretiska områdena som de förnämsta och 

utifrån Bourdieus begreppsbild renderar dessa högre kulturellt och symboliskt kapital. Den 

tillämpade matematiken ses som mindre värdefull men kan ge högre ekonomiskt kapital. 

Bergsten med flera (Bergsten, Jablonka, & Klisinska, 2010) konstaterar att gränsen mellan 

teoretisk och tillämpad matematik alltid varit ett ideologiskt slagfält. Med utbildningen till 

teoretisk matematiker följer ett kulturellt kapital. Inom akademin innebär detta också ett högt 

symboliskt kapital. Detta kulturella kapital ger inte automatiskt ett ekonomiskt kapital och den 

som skaffar sig ekonomisk utdelning riskerar att förlora det symboliska kapitalet.  
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I undersökningen frågas efter kunskap kring tre aspekter: den historiska aspekten, 

modellaspekten samt matematikens inre struktur. Dessa är viktiga delar av matematikämnet 

och finns med i gymnasieskolans matematikutbildning (Skolverket, 2009a). I kursplanen 

betonas aspekterna: ”Problemlösning, kommunikation, användning av matematiska modeller 

och matematikens idéhistoria är fyra viktiga aspekter av ämnet matematik som genomsyrar 

undervisningen.” (Skolverket, 2009a, Kursplan matematik). Eftersom matematik är ett 

obligatoriskt ämne i gymnasieskolan berör texten alla gymnasieelever. De tre aspekterna 

användes av Niss (Niss, 1980) som en beskrivning av matematisk kompetens och återfinns i 

KOM-rapporten (Niss & Jensen, 2002). Jankvist beskriver vilka uppfattningar och kunskaper 

2g’ere - elever som valt den mest avancerade matematiken i det danska gymnasiet - har 

rörande de tre aspekterna (Jankvist, 2008). Dessa olika aspekter av matematisk kunskap bör 

enligt det teoretiska resonemanget särskilja eleverna i förhållande till deras kapitaltillgångar. 

Läroplansforskning visar att på olika utbildningsprogram fokuseras på olika dimensioner av 

matematisk kunskap (t ex Dowling, 2009). Exempelvis inkluderar yrkesutbildningar i 

Storbritannien mer praktisk användbar och yrkesspecifik matematik medan teoretiska 

program syftar till att elever förstår matematiska samband och generaliseringar. I kursplaner i 

matematik på gymnasiet i Danmark och Sverige inkluderas matematikens kulturhistoria som 

ett syfte (Niss, 1980; Niss & Jensen, 2002; Skolverket, 2009a).  

 

Det historiska perspektivet kan kopplas till det kulturella kapitalet medan modellaspekten, det 

vill säga tillämpad matematik, kan knytas till ekonomiskt kapital. Matematikens inre struktur 

kan främst knytas till det symboliska kapitalet men berör även de andra tre kapitalen. Hur 

elever införlivar olika kapitalaspekter från matematikundervisningen beror på de egna 

kapitaltillgångarna.  



6 
 

Tidigare forskning 

Flera studier bekräftar att det finns samband mellan matematikkunskap och elevers 

socioekonomiska bakgrund. Exempelvis visar TIMSS (TIMSS, 2008) på samband mellan 

socioekonomisk bakgrund och resultat i matematik. I TIMSS används måttet antal böcker i 

hemmet som indikator på hög socioekonomisk bakgrund. Resultaten är tydliga - ju fler böcker 

(>200 böcker), ju bättre matematikresultat. Enligt rapporten är måttet en ”[…] indikator på 

andra, icke observerbara, faktorer som i sin tur kan ligga till grund för bättre förutsättningar 

för en elev att lyckas med TIMSS-uppgifterna.” (TIMSS, 2008, s 53) PISA-undersökningen 

(PISA 2009, 2010) för Sverige, visar bland annat att den socioekonomiska bakgrunden har 

fått ökad betydelse både på individ- och skolnivå. I en rapport från UNICEF (UNICEF, 2002) 

visar det sig att föräldrars ekonomiska situation och föräldrars yrkesstatus påverkar barns 

framgång respektive misslyckande i skolan, men effekten är inte lika stor i alla länder som 

ingick i studien. Tate försöker visa på förändringar av matematikprestationer i USA under 

1980- och 1990-talen (Tate, 1997). Han har använt sig av bakgrundsfaktorerna ras, 

socioekonomisk bakgrund, kön och språkkunskap. Det visar sig att alla gruppers matematiska 

färdigheter har förbättrats över tid. Ett viktigt resultat är att kursvalet (hur många och vilka 

kurser), eleverna gör på högstadienivå, fungerar som en utjämnande faktor över de 

socioekonomiska gränserna.  

 

Teese beskriver matematikutveckling i Australien från andra världskriget fram till mitten av 

1990-talet (Teese, 2000). Skolsystemets utveckling, som gått från att enbart rikta sig till en 

elit till en form av massutbildning, har lett till att de ekonomiskt mest utsatta unga 

människorna också är de som främst riskerar att misslyckas i skolan. Lubienski ser bland 

annat att elever med lägre socioekonomisk bakgrund har svårt att aktivt delta i öppna 
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matematiska diskussioner medan barn med högre socioekonomisk bakgrund gärna testar sina 

teorier vid diskussioner i helklass. De från hem med lägre socioekonomisk standard lär sig 

bättre och känner sig mer hemma vid auktoritär och styrd undervisning. Zevenbergen 

använder sig av Bourdieus habitus-, kulturellt kapital- och fältbegrepp (Zevenbergen, 2001). I 

en ett år lång etnografisk studie visar det sig att medelklasseleverna bättre än 

arbetarklasseleverna förstår eller rättar in sig i klassrumssamtalet. Detta menar Zevenbergen 

beror på att det habitus som de har med sig hemifrån är närmare besläktat med det språk och 

sätt som tillämpas i skolan. Denna språkliga tillgång för medelklasseleverna blir till en form 

av kulturellt kapital som i viss mån kan bytas ut mot betyg och i en förlängning akademisk 

framgång (Zevenbergen, 2001). Morais och Antunes använder sig i sin studie av Basil 

Bernsteins teorier (Morais & Antunes, 1994). Målet för Morais och Antunes är att hitta 

pedagogiska sammanhang som kan hjälpa barn - speciellt missgynnade barn - att förbättra 

sina resultat. De kvalitativa studier som redovisats ovan tyder på att klassrumsinteraktionen 

förmedlar ekonomisk, kulturell och social bakgrund samt prestation. Sambanden har också att 

göra med aspekter av eller olika typer av matematisk kunskap. Anyon beskriver i en artikel en 

fallstudie genomförd i fem olika amerikanska grundskolor (Anyon, 1981). Skolorna 

representerar olika samhällsskikt från arbetarklass till elit. Hon menar att det finns såväl 

subtila som drastiska skillnader mellan skolornas styrdokument och dess praktiska 

användning. Även då styrdokumenten ser likadana ut används de olika, beroende på elevernas 

sociala bakgrund. Cooper och Dunne har i en omfattande studie studerat elevers arbeten med 

nationella prov (National Curriculum Test in Mathematics) (Cooper & Dunne, 2000). Det 

visar sig att många elever har svårt att förstå problemformuleringarna i kontextuppgifter, 

eftersom den inte speglar allas verklighet. Till följd av detta har eleverna svårt att visa sin 

verkliga kunskap och förståelse. Studien visar på skillnader i prestationer mellan elever från 

olika samhällsklasser. Sociologen Dowling har bland annat studerat hur matematikböcker 
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utformas på olika sätt för att passa elever från olika sociala klasser (Dowling, 2009). Han 

menar att det är viktigt att lärarna är medvetna om olika sociologiska strategier för att kunna 

motverka differentiering av elever utifrån klasstillhörighet eller förutfattade meningar 

beroende på bakgrund. Sammanfattningsvis kan vi konstatera att den sociala bakgrunden 

påverkar resultaten i matematik och att påverkan sker genom individens habitus.  

Specifika frågeställningar och metod 

Under hösten 2009 genomfördes en enkätundersökning. Syftet var att studera om sambanden 

mellan matematikframgång och den ekonomiska, kulturella och sociala bakgrunden förmedlas 

genom synen på och relationen till matematikämnet och matematisk kunskap. 

Undersökningen gjordes i en svensk kommun med en kommunal gymnasieskola. Enkäten 

delades ut till fyra olika grupper. Två grupper bestod av elever från 

Naturvetenskapsprogrammet (NV), år 3, som valt att läsa matematik utöver vad deras 

respektive program kräver. Samma enkät delades ut till en blandad grupp (BG) bestående av 

elever från några olika gymnasieprogram (Samhälls-, Media-, Frisör- samt Estetiska- 

programmen), år 3, där samtliga valt att läsa mer matematik än vad deras respektive program 

kräver. Slutligen har en enkät lämnats till en grupp elever som läser en så kallad nationell 

spetsutbildning, Matematik & naturvetenskapsprogrammet (Ma & NV), år 1. På så sätt deltar 

elever som skiljer sig åt när det gäller program och aktuell matematikkurs, men som har det 

gemensamt att de alla valt mer matematik i någon form. Alla elever som deltar bedöms ha ett 

intresse för högre/svårare matematikkurser. Om intresset beror på matematiskt fallenhet, en 

vilja att komma in på en speciell högre utbildning som kräver mer matematik, eller annat, 

lämnas därhän.  
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Specifika frågeställningar 

Min hypotes är att det finns skillnader vad gäller kunskap om de tre aspekterna beroende på 

vilka kapital en elev bedöms ha. Nedanstående specifika frågeställningar syftar till att bekräfta 

hypotesen: 

• Hur ser elevernas kapitaltillgångar ut? 

• Hur kan elevernas kapitaltillgångar uppskattas metodiskt? 

• Vilka samband finns mellan kapitaltillgångar och kunskap/uppfattningar rörande de tre 

aspekterna (matematisk modellering, matematikens historia samt matematikens inre 

struktur)? 

Metod 

För att undersöka elevernas bakgrund konstruerades en enkät. Enkäten innefattar dels frågor 

rörande de fyra kapitalen, de tre aspekterna, frågor kring matematikämnets status samt 

individens matematiska självkänsla. Frågorna rörande status och självkänsla redovisas inte i 

denna artikel. De frågor som syftar till att fastställa kapitaltillgången bestod till största delen 

av frågor med svarsalternativ. De tre aspekterna undersöktes med hjälp av frågor där eleverna 

fritt fick formulera sig. 

 

Enkätens första del - JAG och min bakgrund - hade som uppgift att visa elevernas sociala 

bakgrund. Vissa frågor var standardfrågor som rörde exempelvis utbildning, ekonomi och 

boende. De flesta av dessa var traditionella/beprövade frågor som använts tidigare av 

exempelvis Ungdomsstyrelsen i samarbete med SCB (t ex Ungdomsstyrelsen, 2007). 

Frågorna under JAG-delen syftade även till att söka kapitalindikatorer utifrån Bourdieus 

kapitalbegrepp 
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Enkätens andra del - MATEMATIKEN utifrån mig och mina tankar - avsåg att kartlägga 

elevernas kunskap om/syn på de tre aspekterna. Aspektfrågorna hade inspirerats av Jankvist 

(2008) som i sin tur inspirerats av Niss och Jensen (2002). Förhoppningen var att de i enkäten 

ställda frågorna skulle fånga skillnader i synen på- och kunskap kring aspekterna. Till hjälp 

för val och formulering av enkätfrågor användes Jankvists undersökning samt tidigare 

forskning som omnämnts ovan. Frågorna som berörde matematiska modeller var konkreta, 

historieaspekten söktes med hjälp av frågor kring matematikens uppkomst och frågorna kring 

matematikens inre struktur handlade om ämnets filosofi. På vilket sätt blir ny matematik till 

och vad är matematik egentligen?  

 

Då många frågor i enkäten tidigare använts i olika sammanhang men inte tillsammans, 

granskades slutversionen professionellt, ur ett statistiskt perspektiv. Totalt inkom 64 

besvarade enkäter. Huvuddelen av eleverna, 36 stycken läste NV, sammanlagt 14 elever läste 

något av programmen i den blandade gruppen och 12 elever läste Ma & NV. Två elever från 

BG togs bort från undersökningen då de inte uppfyllde kravet att de skulle läsa mer matematik 

än vad programmet de studerade krävde. Slutligen ingick 62 elever i undersökningen. Alla 

elever som var närvarande vid undersökningstillfället deltog. Bedömningen av elevsvar 

rörande aspekterna kontrollerades vid olika tillfällen med tid emellan. Enkätresultaten har 

bearbetats statistiskt, med hjälp av Excel.  

Resultat 

Indelning i kapitalgrupper  

Utifrån Bourdieus grundtankar identifieras elever med högt respektive lågt kapital. För varje 

kapital (symboliskt, ekonomiskt, kulturell och socialt) bestäms två utslagsgivande 
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enkätfrågor. Elever vars svar ger höga respektive låga värden för dessa två frågor bildar två 

ytterlighetsgrupper, det vill säga en grupp av elever med högt kapital och en grupp med lågt 

kapital. Kapitalgrupperna betecknas i det följande med Sy+ (högt symboliskt kapital) 

respektive Sy- (lågt symboliskt kapital) och motsvarande. Kapitalgrupperna överlappar delvis 

varandra, det vill säga en enskild elev kan tillhöra mer än en kapitalgrupp. En av eleverna 

tillhör exempelvis Sy+, Ek-, Ku- och So- medan en annan tillhör Sy-, Ek+ och Ku+. Totalt är 

det tre (av 62) elever som inte ingår i någon av de åtta kapitalgrupperna. Övriga elever ingår i 

en till fyra kapitalgrupper, vissa endast (+)-kapital eller endast (-)-kapital andra en blandning 

av (+)- och (-)-kapital. 

 

Symboliskt kapital 

För det symboliska kapitalet används frågor rörande föräldrars arbetsgivare samt vikten av tio 

”mål/saker” (på en skala 1-7) att ha uppnått vid 35-års ålder. Svaren kodades och summerades 

för varje elev. De elever som svarat så att deras summa blev ≥ 50 (35 elever) samt har minst 

en förälder med eget företag eller privat arbetsgivare (30 elever) innefattas i gruppen Sy+. 

Tjugo elever uppfyller båda dessa krav. Gruppen Sy- grundar sig på samma frågor som Sy+. 

De elever som svarat så att deras summa blev ≤ 49 på ”uppnått vid 35-frågan” (27 elever) 

samt vars mamma och/eller pappa är kommun- eller landstingsanställd (31 elever) ingår i 

gruppen Sy-. Totalt 15 elever uppfyller båda dessa krav. Samma elev kan tillhöra både 

gruppen med såväl egen företagare/privat- som kommun/landstingsanställd. Den slutliga 

sorteringen kommer då an på ”uppnått vid 35-frågan”. Det innebär att det inte blir något 

överlapp mellan (+)- och (-)- kapitalen (inget överlapp mellan (+/-)-kapital gäller 

genomgående för varje enskilt kapital). 
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Ekonomiskt kapital 

För det ekonomiska kapitalet används frågor om föräldrars yrkesstatus samt bedömd inkomst. 

De elever vars ena förälder är högre tjänsteman, har ledande befattning, är företagare 

exklusive lantbrukare eller militär (enligt SSYK-koden, Standard för svensk 

yrkesklassificering1) (30 elever) samt vars ena förälder av eleven bedömts vara 

höginkomsttagare (22 elever) innefattas i gruppen Ek+. Sjutton elever uppfyller båda dessa 

krav. Gruppen Ek- grundar sig på samma frågor som Ek+. De elever vars mamma eller pappa 

är arbetare eller lantbrukare (23 elever) samt vars båda föräldrar av eleven uppskattats vara 

låg- eller medelinkomsttagare (38 elever) ingår i gruppen Ek-. Totalt 20 elever uppfyller båda 

dessa krav.  

 

Kulturellt kapital 

För det kulturella kapitalet används frågor rörande föräldrars utbildning samt elevers 

finkulturella aktiviteter. De elever vars båda föräldrar har högskole- eller 

universitetsutbildning, oberoende av längd på utbildningen (25 elever), samt där eleven utövar 

3-5 olika finkulturella aktiviteter (teater, konsert, bibliotek, museum eller konstutställning) 

minst varje år (33 elever) innefattas i gruppen Ku+. Sjutton elever uppfyller båda dessa krav. 

Gruppen Ku- grundar sig på samma frågor som Ku+. De elever vars föräldrar inte har 

högskole- eller universitetsutbildning alternativt endast har en förälder med högskole- eller 

universitetsutbildning (34 elever) samt utövar högst två finkulturella aktiviteter varje år (29 

elever) ingår i gruppen Ku-. Totalt 20 elever uppfyller båda dessa krav. 

 

 

 

                                                 
1 SSYK används för att klassificera personer utifrån det arbete som de utför. (SCB, 2012) 
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Socialt kapital 

För det sociala kapitalet används frågor rörande vilka elever som är mest beresta samt 

deltagande i olika kulturella2 aktiviteter. Svarsalternativen, för resmål, har poängsatts enligt 

följande; Danmark/Finland/Norge en poäng vardera, övriga Europa två poäng vardera samt 

utanför Europa tre poäng. De elever som uppnått 6-8 poäng och därmed ses som mer beresta 

än övriga (27 elever) samt utövar minst tre kulturella aktiviteter (politik, lagidrott, individuell 

idrottsgren, läser litteratur på svenska, läser litteratur på andra språk än svenska, spelar 

instrument, sjunger, skriver alternativt målar, drejar, skulpterar eller liknande) minst 

någon/några gånger varje månad (40 elever) innefattas i gruppen So+. Arton elever uppfyller 

båda dessa krav. Gruppen So- grundar sig på samma frågor som So+. De elever som uppnått 

0-5 resepoäng (35 elever) samt utövar högst två kulturella aktiviteter (22 elever) minst 

någon/några gånger varje månad ingår i gruppen So-. Totalt 13 elever uppfyller båda dessa 

krav.  

Kapitalgrupperna 

Eleverna har grupperats efter sina kapitaltillgångar för vart och ett av kapitalen. En grupp har 

högt kapital och en grupp har lågt kapital relativt övriga elever. Totalt är det 19 elever som 

inte har något (+)-kapital och 24 elever som inte har något (-)-kapital.  Antalet i varje 

kapitalgrupp sammanställs i tabell 1. 

  

Tabell: 1 Antal elever med högt respektive lågt kapital. 

Kapital Antal med högt kapital Antal med lågt kapital 
Symboliskt 20 15 
Ekonomiskt 17 20 
Kulturellt 17 20 
Socialt 18 13 
 

                                                 
2 Observera skillnaden mot finkulturella aktiviteter som ingår i det kulturella kapitalet. 
 



14 
 

För att få en uppfattning om i vilken grad kapitalgrupperna samvarierar används ett X²-test 

(Chi-två-test) (t ex Rudberg, 1993). Beräkningarna blir endast en approximation då 

datamängden är för liten för att vara statistiskt säkerställd. Vid ett X²-test kontrolleras om de 

båda kategoriseringarna är oberoende av varandra. Förutom de observerade värdena behövs 

den så kallade frihetsgraden (fg). För en fyrfältstabell (som i detta fall) är fg alltid 1 (Rudberg, 

1993). I nedanstående tabell 2 visas antal överlapp mellan kapitalgrupperna och X²-värdet för 

varje kombination av två kapital.  

 

Tabell: 2 Överlapp mellan kapitalgrupperna samt X²-värdet för varje kapitalkombination  

 Ek+ Ek- Ku+ Ku- So+ So- 
Sy+ 6 7 4 9 8 1 
Sy- 6 3 7 4 4 4 
Sy/Ek: X² ≈ 0,9 
Sy/Ku: X² ≈ 2,6 
Sy/So: X² ≈ 3,1 

Ek+ 7 3 5 2 
Ek- 0 12 3 7 
Ek/Ku: X² ≈ 12,3 
Ek/So: X² ≈ 2,8 

Ku+ 7 2 
Ku- 2 9 
Ku/So: X² ≈ 7,1 

Antal elever i kapitalgrupperna är Sy+ (20), Ek+ (17), Ku+ (17), So+ (18), Sy- (15), Ek- (20), Ku- (20), So- (13). 

 

Enligt de approximativa beräkningarna finns inget samband mellan tillgången på ekonomiskt- 

och symboliskt kapital, det vill säga skillnaden mellan tillgång på ekonomiskt kapital i de 

symboliskt starka och svaga grupperna beror på slumpen. Samma sak gäller för kulturellt- och 

symboliskt kapital. För övriga kapitalkombinationer kan inte ett beroende uteslutas, det vill 

säga högt kapital av en sort ökar sannolikheten för högt kapital av en annan. 

Signifikansnivåerna är som följer: kulturellt- och ekonomiskt kapital (signifikansnivån 

α<0,1%), socialt- och ekonomiskt kapital (5%< α <10%), kulturellt- och socialt kapital (0,1< 

α <1%) samt symboliskt- och socialt kapital (5%< α <10%).  
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Samband mellan kapitaltillgångar och uppfattningar rörande de tre aspekterna 

För att undersöka sambanden mellan kapitaltillgångar och synen på de tre aspekterna - 

matematikens historia, matematisk modellering och matematikens inre struktur - används 

indelningen i kapitalgrupper enligt ovan. Svaren rörande de tre aspekterna har kodats och 

poängsatts. Datamängden är av ordinaltyp, det vill säga att den bygger på en ordning där 

högre poäng anger ett svar av högre kvalitet.  

 

Aspekt 1 – Matematikens historia  

För att få en bild av aspekten matematikens historia sammanfördes svaren på frågorna ”Hur 

tror du att det gick till när matematiken du lär dig på gymnasiet uppfanns/upptäcktes?”  

och ”Vad tror du är orsaken till att ny matematik uppfinns/upptäcks?” Den andra delen av 

frågan bedöms väga tyngst då den kräver mer eftertanke och är viktigare ur ett matematiskt 

perspektiv. Eleverna fick noll poäng om de lämnat den första frågan blank alternativt lämnat 

ett nonsenssvar, se nedan för exempel. De fick ett poäng om de försökt att svara och två 

poäng om de utvecklat sina tankar kring ämnet. Elevsvaren för den andra frågan delades upp i 

två grupper. Den första består av de elever som gjort ett försök att svara allt från ”tekniken 

går framåt” till ”Det finns gamla lösningar och räknesätt som kan förbättras, utvecklas och 

bli mer hanterbara. Teknologin växer, det gör också att vi är i behov av en annan sorts 

matematik”. Dessa elever får tre poäng. I den andra gruppen ingår de elever som lämnat 

blankt, svarat vet ej eller givit ett nonsenssvar exempelvis ” Ärligt talat – jag bryr mig inte”. 

Dessa elever får noll poäng. De två frågornas svarspoäng summerades och resultaten 

presenteras i tabell 3 där poängsumman redovisas för varje kapitalgrupp. 
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Tabell: 3 Matematikens historia sammantaget 

Antal elever 
Poäng Sy+ Sy- Ek+ Ek- Ku+ Ku- So+ So- Antal 

olika 
elever 

0 4 1 2 5* 4 5 3 5 11 
1 2 1 1 1 1 1 2 1 3 
2 0 0 1 2 0 1 0 0 3 
3 4 3 2 5 4 3 3 2 12 
4 3 2 2 1 2 4 3 1 10 
5 7 8 9 6 6 6 7 4 23 
Antal i 
kap gr 

20 15 17 20 17 20 18 13 62** 

Medelp/ 
Kap 

3,05 3,87 3,65 2,70 3,00 2,90 3,22 2,38 3,10 

*De tal som är markerade med fet stil i tabellen utgör antingen hälften eller mer av antalet i kapitalgruppen eller 
hälften eller mer än antalet elever i poänggruppen (hälften avrundat nedåt). 
** Observera att flera elever förekommer i mer än en kapitalgrupp. 
 

Medelvärdet för hela gruppen är 3,10 poäng av fem möjliga. För Ek, Ku och So får gruppen 

med högt kapital fler poäng i genomsnitt än gruppen med lågt kapital. Gruppen Sy- svarar i 

genomsnitt bättre än gruppen Sy+. De kapitalgrupper som har mer kunskap om matematikens 

historia, alternativt är mer svarsbenägna än andra grupper är Sy- och Ek+. Eftersom det gäller 

en ordinalskala är medelvärdesberäkningar inte helt relevanta även om de är illustrativa. 

Därför har Wilcoxon-rangsummetest (också kallad Mann-Whitney) använts för analysen (t ex 

Black, 1999). Testet visar samma resultat för vilken av plus- respektive minus-grupperna som 

svarat bäst för ett visst kapital. Emellertid är inte skillnaden mellan plus- respektive 

minusgrupperna statistiskt säkerställd för något kapital. 

 

Aspekt 2 - Matematisk modellering 

För att få en bild av aspekten matematisk modellering sammanfördes svaren på frågorna ”Hur 

skulle du vilja beskriva vad en matematisk modell är?” och ”Ge exempel på vad du anser att 

matematik kan användas till.” Den första delen av frågan bedöms väga tyngst därför att den 

har tydligast koppling till aspekten. Svaren på modellfrågan kvantifieras enligt följande. De 
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elever som lämnat blankt, svarat vet ej alternativt svarat helt fel eller kort och ospecifikt får 

noll poäng. De elever som gjort ett oklart försök får tre poäng, exempel på ett sådant svar är: 

”Py[t]hagoras sats något som förklarar olika samband och kan tillämpas på trianglar (etc) 

med en matematisk formel.” och de elever som gjort ett tydligare försök får sex poäng, 

exempel på ett sådant svar är: ”Ett sätt att med siffror och variablar [variabler] beskriva ett 

problem?” . Den andra frågan som räknas till aspekten om modellering handlar om 

matematikens användningsområden. Eleverna fick noll poäng om de lämnat frågan blank, 

svarat vet ej eller nej. De fick ett poäng för ett oklart försök till svar, exempelvis Lösa 

problem och få fram uträkningar. För två poäng ska eleven presentera ett exempel där ett 

annat ämne ingår, exempelvis Förstå andra ämnen, t ex fysik. Ett konkret exempel ger tre 

poäng, exempelvis Kan användas inom olika yrken för att räkna ut t ex hur man ska 

konstruera en byggnad för att den ska hålla. Det fanns också en möjlighet att få ett extra 

poäng genom att i svaret ha något extra, som att träna hjärnan eller roa, exempelvis I 

vardagen självklart, affärsliv, ekonomi, för att träna hjärnan (detta svar ingår under två-

poäng plus ett, totalt tre poäng). Poängen för de båda frågorna summerades, första frågan gav 

noll, tre eller sex poäng och den andra frågan gav noll till fyra poäng. Nedan följer tabell 4 

med kapitalgruppernas poängfördelning. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



18 
 

Tabell: 4 Matematisk modellering sammantaget 
Antal elever 
 Poäng Sy+ Sy- Ek+ Ek- Ku+ Ku- So+ So- Antal 

olika 
elever 

0 2 4 6* 3 3 5 1 4 13 
1 0 2 2 2 2 0 3 1 5 
2 7 4 2 8 3 7 5 4 16 
3 5 0 3 3 3 4 2 1 11 
4 1 0 0 0 1 0 1 0 1 
5 3 1 2 2 2 3 3 2 7 
6 0 1 0 1 0 0 1 0 1 
7 0 1 0 0 0 1 0 1 1 
8 2 0 1 0 1 0 1 0 3 
9 0 2 1 1 2 0 1 0 4 
10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Antal i  
kap gr 

20 15 17 20 17 20 18 13 62** 

Medelp/ 
Kap 

3,20 3,07 2,47 2,60 3,35 2,40 3,39 2,23 2,84 

*De tal som är markerade med fet stil i tabellen utgör antingen hälften eller mer av antalet i kapitalgruppen eller 
hälften eller mer än antalet elever i poänggruppen (hälften avrundat nedåt). 
** Observera att flera elever förekommer i mer än en kapitalgrupp. 
 

Medelvärdet är 2,84 poäng av tio möjliga, ingen elev har tio poäng. För Sy, Ku och So får 

gruppen med högt kapital fler poäng i genomsnitt än gruppen med lågt kapital. Gruppen Ek- 

svarar i genomsnitt bättre än gruppen Ek+. De kapitalgrupper som har mer kunskap om 

matematikens historia, alternativt är mer svarsbenägna än andra grupper är So+ och Ku+. 

Både Sy+ och Sy- ligger över medel för undersökningsgruppen medan Ek+ och Ek- båda 

ligger under medel för undersökningsgruppen. Wilcoxon-rangsummetest visar inte på någon 

statistiskt säkerställd skillnad mellan respektive plus- och minusgruppen för något kapital. 

 

Aspekt 3 – Matematikens inre struktur 

För att söka kunskap kring elevernas syn på matematikens inre struktur sammanfördes svaren 

på två frågor. Den första lyder ”Skulle du säga att den matematik, som finns i gymnasiets 

läroböcker, uppfunnits eller upptäckts? (kryssfråga) Förklara gärna hur du tänker om detta.” 

Frågans första del plockas bort då nio elever markerat både uppfunnits och upptäckts trots 
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instruktioner om att välja ett alternativ samt för att de flesta besvarat frågan (endast två elever 

har lämnat blankt). Den andra frågan handlar om matematikens vetenskaplighet och lyder 

”Anser du att matematik är en vetenskap? Om ja, vad för slags vetenskap? Om nej, vad är den 

då?” Den andra frågan bedöms viktigare både vad gäller innehåll samt att frågan fungerade 

bättre än den första. Motiveringarna till om matematiken uppfunnits eller upptäckts bedömdes 

med noll till tre poäng. Blanka svar ger noll poäng, någon form av vet ej gav ett poäng, någon 

fundering kring ämnet gav två poäng och slutligen fick de elever som försökt tänka eller 

resonera kring frågan tre poäng. Anledningen till att vet ej gav poäng här till skillnad mot 

andra frågor är det abstrakta och personliga i denna fråga. Svaren på den andra frågan bedöms 

med noll, två eller fyra poäng. Ett blankt svar ger noll poäng, ett svar vet ej/osäker samt ja, 

nej eller båda med ingen direkt motivering ger två poäng, exempelvis ja! jag tycker matte 

klassificeras som en egen vetenskap., medan svar ja, nej eller båda med en motivering ger 

fyra poäng, exempelvis Både ja och nej, ja för att det är en vetenskap inom logik och 

samband. Nej, för att det är ett redskap inom vetenskap. Resultatet för de olika 

kapitalgrupperna och för hela gruppen redovisas i tabell 5. 
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Tabell: 5 Matematikens inre struktur sammantaget 

Antal elever 

Poäng Sy+ Sy- Ek+ Ek- Ku+ Ku- So+ So- Antal 
olika 
elever 

0 1 2 2 0 2 2 0 1 4 
1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 
2 4 0 0 4 0 4 2 2 6 
3 0 0 0 1 0 0 0 0 2 
4 1 1 1 2 1 2 3 2 7 
5 2 1 2 4 1 4 3 3 8 
6 2 0 1 1 2 2 1 1 4 
7 10 10 10 8 11 6 9 4 30 
Antal i 
kap gr 

20 15 17 20 17 20 18 13 62** 

Medelp/ 
Kap 

5,20 5,33 5,35 5,05 5,76 4,50 5,56 4,69 5,18 

*De tal som är markerade med fet stil i tabellen utgör antingen hälften eller mer av antalet i kapitalgruppen eller 
hälften eller mer än antalet elever i poänggruppen (hälften avrundat nedåt). 
** Observera att flera elever förekommer i mer än en kapitalgrupp. 
 

Hela gruppens medelvärde är 5,18 poäng av sju möjliga. För tre av kapitalen Ek, Ku och So 

får gruppen med högt kapital fler poäng i genomsnitt än gruppen med lågt kapital. Gruppen 

Sy- svarar i genomsnitt bättre än gruppen Sy+. De kapitalgrupper som har mer kunskap om 

matematikens inre struktur, alternativt är mer svarsbenägna än andra grupper är Ku+ och So+. 

Både Sy+ och Sy- ligger över medel för undersökningsgruppen. Med hjälp av Wilcoxon-

rangsummetest kan visas med 95 % säkerhet att Ku+ och Ku- samt med 90% säkerhet att So+ 

och So- kommer från olika populationer, det vill säga att det finns verkliga skillnader mellan 

de grupper som har högt och lågt kulturellt- respektive socialt kapital.  

 

Jämförelse av kapitalgruppernas resultat på aspektfrågorna 

Vilka kapitalgrupper har lyckats bäst respektive sämst på frågorna rörande de tre aspekterna? 

Nedan i tabell 6 följer en resultatsammanställning: 
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Tabell: 6 Jämförelse av kapitalgruppernas resultat på aspektfrågorna 

Aspekt Sy+ Sy- Ek+ Ek- Ku+ Ku- So+ So- Medel 
tot  

Matematikens 
historia 

3,05 3,87  3,65  
 

2,70 
 

3,00  
 

2,90 
 

3,22  
 

2,38 
 

3,10  
 

Matematisk 
Modellering 

3,20  3,07 2,47 
 

2,60 3,35  
 

2,40 
 

3,39  2,23  
 

2,84  

Matematikens 
inre struktur 

5,20 5,33 5,35  
 

5,05 
 

5,76  
 

4,50 
 

5,56  
 

4,69 
 

5,18  
 

 

Det visar sig att bäst resultat har So+ följt av Ku+. Sämst resultat har So- följt av Ku-. 

Sammanfattningsvis finns ett tydligt samband mellan innehav av socialt- samt kulturellt 

kapital och bättre resultat på frågorna om de tre aspekterna.  

Sammanfattande diskussion 

Enkäten bestod av ett antal frågor som skulle bedöma och värdera fyra olika kapitaltillgångar. 

Frågorna var utvalda för att undersöka olika dimensioner av social bakgrund, detta med hjälp 

av Bourdieus kapitalteori. Vissa enkätfrågor var beprövade men syfte och metod var nytt. 

Utifrån resultaten konstaterades att enkätfrågorna fungerat som avsetts, det vill säga att olika 

kapitalgrupper kunde identifieras samt att tillgången till kapital har betydelse för resultaten. 

 

Totalt åtta kapitalgrupper, fyra olika kapital med vardera ett (+)- och ett (-)-kapital, 

identifierades med hjälp av enkätfrågorna. För att bestämma om och i så fall i vilken grad 

kapitalgrupperna samvarierade användes ett X²-test (beräkningarna blev approximativa då 

datamängden var liten). För fyra av sex möjliga kapitalkombinationer kan man inte utesluta 

en viss samvariation mellan ett givet par av kapital. Det symboliska kapitalet tycks mest 

fristående från de övriga. Tydligast samvariation fanns mellan kulturellt och ekonomiskt samt 

mellan kulturellt och socialt kapital.    
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Elevgrupperna fick svara på frågor kring tre aspekter; matematikens historia, matematisk 

modellering samt matematikens inre struktur. Bäst kunskap kring matematikens historia hade 

grupperna med mindre symboliskt- samt med mer ekonomiskt kapital. Bäst kunskap kring 

matematisk modellering hade grupperna med mer socialt respektive mer kulturellt kapital. 

Bäst kunskap kring matematikens inre struktur hade grupperna med mer kulturellt- och socialt 

kapital. 

 

I denna studie har de elever med mer kapital bättre resultat på frågorna (tre av fyra kapital för 

varje aspekt). Detta gäller både kunskapsrelaterade frågor och frågor där eleven visar 

förmågan att ha en uppfattning. Vikten av kapitaltillgång, eller social bakgrund som tidigare 

studerats (t ex Lubienski, 2000; Tate, 1997; Teese, 2000; Zevenbergen, 2001), bekräftas åter i 

denna studie. Vid en jämförelse mellan resultaten för varje aspekt (medelresultat delat med 

antal möjliga poäng, för de elever som har något (+/-)-kapital) är undersökningsgruppen 

svagast på matematisk modellering och starkast på matematikens inre struktur. Att 

matematikens inre struktur har bäst resultat kan bero på att det inte handlar om teoretisk 

kunskap utan om förmågan att ha en uppfattning och kunna motivera den. Om vi jämför alla 

tre aspekter för kapitalgrupperna visar det sig att totalt har gruppen med mer socialt kapital 

bäst resultat, följt av gruppen med mer kulturellt kapital. För de kulturella- och sociala 

kapitalen presterar (+)-kapitalen bättre än (-)-kapitalen på de tre aspekterna, för de 

ekonomiska kapitalen presterar gruppen med mer ekonomiskt kapital bättre i två av tre fall 

och för det symboliska kapitalen presterar gruppen med mindre symboliskt kapital bättre i två 

av tre fall. Det symboliska kapitalet är, som diskuterats tidigare i artikeln, speciellt då det 

överlappar speciellt de ekonomiska och kulturella kapitalen. Hur och om detta påverkar det 

faktum att (-)-kapitalet presterar bättre än (+)-kapitalet lämnas osagt. De ingående frågorna 
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bör ses över, eventuellt är det symboliska kapitalet för komplext att mäta med enbart två 

frågor.  

 

Sammanfattningsvis kan konstateras att det finns samband mellan kapitaltillgång samt synen 

på och kunskap kring de tre aspekterna Det har visat sig, med endast ett fåtal undantag, att 

mer kapital, oavsett vilket, ger bättre resultat. Det sociala- och kulturella kapitalet har störst 

betydelse sammantaget för de tre aspekterna. Varje individ har olika kapitaltillgångar vilka 

bidrar till varje persons unika habitus. Kapitalen existerar inte oberoende av varandra utan 

samvarierar i olika grad. I den här studien har varje kapital studerats för sig, detta då 

elevantalet varit för litet för att söka samband mellan olika kombinationer av kapital.  
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Abstract 

Previous research has shown that the social background has a great impact on pupils’ results 

in school. In this study we try to establish whether the connections between mathematical 

success and the economic, cultural and social background are mediated through the view of 

and the relation to the mathematical subject. Using a questionnaire distributed to upper 

secondary students from different study programs, we studied the connection between the 

student’s background and their views on some mathematical aspects. The background, with 

departure in Bourdieu’s theories, was estimated by means of the answers to the questionnaire.    
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Is mathematics still a male domain? 
 

Christina Sundqvist1 
Department of Mathematics 

Luleå University of Technology 
 
Introduction 
 
Aim and background 
In the GeMa-project (Gender and Mathematics) we are focusing on student attitudes 
towards mathematics. Is mathematics in Sweden considered to be a male, female or 
neutral domain, by Swedish pupils in year nine?  
 
In the 70’s, Elisabeth Fennema and Julia A Sherman (Fennema & Sherman, 1976) 
developed a mathematics attitude scale. The scale measures whether mathematics was 
considered to be a male or a gender-neutral domain. That mathematics could be a 
female domain was not considered to be an alternative. Their results showed, in 
particular, that both girls and boys considered mathematics to be a male domain, boys 
to a larger extent. In the 90’s, Helen Forgasz, Gilah Leder and Paul Gardner re-
examined the Fennema-Sherman scale (Forgasz, Leder, & Gardner, 1996). They 
hypothesized that the scale was no longer adequate, since mathematics very well 
could be seen as a female domain as well as a male or neutral domain. One of the 
reasons was that the gender-differences, concerning mathematics results, had 
diminished over the years. Their results showed that mathematics still was considered 
to be a male domain. However, some items indicated that mathematics was viewed as 
a female domain.   
 
The GeMa-project is currently using the modified MD-scale (Male-Domain scale, one 
part of the Fennema-Sherman scale) in a Swedish translation (Forgasz et al., 1996; 
Leder & Forgasz, 2002). The research questions are: Do Swedish students consider 
mathematics as a male, female or a gender-neutral domain? Are there gender 
differences in the views of mathematics as a gender-neutral domain or not? Are there 
connections between the fact that girls, when they have a choice, study less 
mathematics than boys and a possible view of mathematics as a male domain? 
 
One of the reasons why this research is important is that women are represented to a 
lesser extent than men in higher mathematics education. It is important for 
maintaining the democracy and equality of opportunity between women and men, that 
women take more interest in the field of mathematics and science (Stanfors, 2000). 
A political goal is to endeavour equity between the sexes in the Swedish schools at all 
levels. In Sweden all individuals have equal opportunities, at least formally. Looking 
at the numbers of students in higher mathematics education we can clearly see that 
there is gender-biased distribution between the sexes. In the GeMa-project we are 
focusing on student attitudes towards mathematics. If mathematics is considered to be 
a male domain, this might influence the girls not to study the subject.  
 

                                                 
1 The full project team also include (in alphabetical order) Gerd Brandell, Sara Larsson, Gilah Leder, 
Peter Nyström, Anna Palbom, and Else-Marie Staberg. 
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Previous research 
During the 70’s and 80’s the Fennema-Sherman-scale was frequently used, and it still 
is, in particular in the USA. Janet Shibley Hyde and her colleagues (Hyde, Fennema, 
Ryan, Frost, & Hopp, 1990) made a meta-analysis containing these studies. They 
considered 70 articles especially American ones. Among other results they found that 
boys to a larger extent stereotyped mathematics as a male domain than did girls. 
Using statistical methods Hyde et al came to the conclusion that the reported gender 
differences changed over time (publishing date) and with the age of the students. The 
gender differences were more evident at the secondary level then for younger 
children. 
 
In Sweden there has been some research summary reports dealing with e.g. school 
issues like gender patterns (Öhrn, 2002), womens entry to education in science and 
technology (Stanfors, 2000), and mathematics achievement (Reuterberg & Svensson, 
2000). Sweden has also taken part in the international comparative studies PISA and 
TIMSS. 
 
Sven-Eric Reuterberg and Allan Svensson (2000) made a longitudinal study to 
establish whether achievement in mathematics differed depending on gender and 
socio-economic status, and if this changed over time. Their study is built on the UGU-
project (Utvärdering Genom Uppföljning, Evaluation Through Following-Up, pupils 
born in 1982) and includes compulsory school students, grade six and nine. They 
conclude that the grade in mathematics from year nine plays an important role for 
what program to study at the gymnasium. Reuterberg and Svensson state that there 
exists hidden systematic gender and social class differences in the choice of programs. 
If there is no difference in grade it is more likely that boys from higher social classes 
choose to study science than others. The biggest divergence is to be found between 
boys from social-class I and girls belonging to social-class III. This makes that the 
pattern that girls do not choose technology and science in higher education remains. 
 
Girls estimate themselves significantly less successful as learners of mathematics than 
boys do, in spite of the fact that there is no significant difference in achievement 
between boys and girls. The authors suggest that the low self-esteem could be one of 
the reasons why girls do not continue studying higher education, which is in terms of 
intensive mathematics. They do not consider the differences in achievement to be the 
reason for the under representation while there is no difference. The PISA-
investigation 2000 (2001) confirms that girls have a lower self-esteem with regard to 
mathematics.   
 
Karin Sandqvist’s (1995) study shows that there is a group of mathematical gifted 
girls who chooses to study something else than mathematic intensive programs at the 
gymnasium level. This is however not the case for boys, who to a larger extent 
independently of talent choose e.g. the science program. 
 
According to the TIMSS study (TIMSS. Svenska 13-åringars kunskaper i matematik 
och naturvetenskap i ett internationellt perspektiv, 1996) both Swedish boys and girls 
consider that performing well in mathematics is of importance.  
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Theoretical framework 
There are different ways of looking at the gender issue in relation to education, and in 
our case mathematics. Valerie Walkerdine (1998) states that mathematics is 
associated with masculinity. A mathematician should be logical, rational, and 
objective. The credit of these capacities is often put to men. Yvonne Hirdman’s 
(1988) gender system is built on two laws or ‘logics’. The first logic is about 
separating the sexes, which means that masculine and feminine should be kept 
separate, and the second logic is about the man as the norm in the society.     
 
The GeMa-group considers gender to be a fundamental structure in our society that is 
constantly reproduced and changed. The focus is thereby moved from ‘girls’ to 
gender and to what significance gender identification has for girls and boys, women 
and men and thereby the relations between the sexes (Harding, 1986; Hirdman, 1988). 
The gender order in our society is built on the fact that men as a group have more 
power than women as a group (SOU, 1998:6). In the GeMa-project we try to analyse 
girls and boys as groups, without loosing sight of individual differences. The 
perspective described above is considered relevant to the GeMa-project concerning 
gender and mathematics.   
 
The aim of the study is not to confirm the idea of mathematics as a male domain. Our 
purpose is to establish whether or not there are, among Swedish students, groups of 
girls or boys in different ages with various ideas of mathematics as a male, female, or 
gender-neutral domain. If there is, does it affect girls’ choices to study mathematics or 
a great deal of mathematics?   
  
The research study 
 
The investigation is built on questionnaires and interviews.  
 
The questionnaire 
As mentioned in the introduction, the GeMa-project is built on the re-examined 
Mathematics as a male domain - scale. The scale measures attitudes towards 
mathematics and was revised by Helen Forgasz, Gilah Leder and Paul Gardner 
(1996). In GeMa a questionnaire is used as instrument. There are four different parts 
on the form, background questions, questions about ‘others and mathematics’, 
questions about ‘the individual and mathematics’, and student comments. The ‘others 
and mathematics’ part is a translation of the new scale from the ‘Who and 
Mathematics’ instrument (Leder & Forgasz, 2002). In this paper the emphasis is on 
the first two issues.  
 
Sample 
To get a sample that was possible to make generalisations and draw conclusions from 
Statistics Sweden’s (Statistiska centralbyrån, SCB) list of schools has been used. In 
year nine at the 12:th of October 2001 there were 102 255 students listed in non-
private schools. The sample was gathered from this group and with consideration to 
municipality and school level.  
 
The three municipalities used in the study where Luleå/Umeå, Stockholm, and 
Lund/Malmö all of them university cities and spread over the country. Differences 
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between students from the city and from the country were not taking into account in 
this study.    
 
For every municipality a list of possible schools was compiled. The school should 
have more than 40 students listed in year nine in the school year 2000/2001. Every 
school was then classified depending on the combined educational level of the parents 
of the students. This resulted in nine groups (depending on municipality and parents 
educational level) from which a sample of schools was randomly selected.  The 
headmaster of the selected schools where asked to pick out two classes or teaching 
groups. One school, out of 17, did choose not to participate in the study. Another 
school from the same ‘group’ was randomly selected for replacement.  
 
One member from the GeMa-group, different persons depending on district, visited 
and distributed the questionnaires at the selected schools. The students were informed 
that they participated in a national study concerning gender and that similar studies 
are conducted in other countries. To avoid influencing the results the aim of the study 
was not expressed. How to fill out the questionnaire were explained and the students 
had the possibility to ask if there where any difficulties filling out the form. Totally 
747 questionnaires were handed in. The forms were put in to the chosen software 
(SPSS) for statistical processing. A few questionnaires were excluded because of 
missed information. 
  
The conducted interviews were done partly to help clarify the interpretation of single 
questions. While the results from the questionnaires can be used on their own the 
interviews should be seen as a complement to the questionnaires. For the results of the 
interviews, the GeMa- report is recommended1 (Brandell, Nyström, Staberg, & 
Sundqvist).  
  
Results 
 
First there will be a presentation of some background variables. Then the outcomes 
from a few of the questions from the questionnaires second part will be shown. 
Finally the GeMa-group has made an individual-analysis based on the individual 
answering tendencies. A short comparison with the Australian results will end this 
section. 
 
Background variables 
Among the 747 collected questionnaires there were 714 that answered the question 
about what sex they belonged to. There were 376 (52,7%) girls and 338 (47,3%) boys. 
As e.g. Reuterberg & Svensson and the PISA investigation, our findings show that 
boys estimate their ability higher than girls do.  
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
1 The compulsory school report is under preparation and will be available shortly at 
http://www.maths.lth.se/GeMa/ 
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Table 1 
 How good are you at mathematics?  

Sex Very good Good 
Neither good 

nor bad Bad 
Total number of 

respondents 
Girls 11 % 47 % 37 % 5 % 363 
Boys 19 % 45 % 31 % 5 % 333 
Totally 15 % 46 % 34 % 5 %  696* 
* Of the total number of questionnaires (747) only 696 are presented in the table above.  The falling off is due to the fact that 
some students did not state their sexes, did not answer the question, and some chose more than one answer.  
 
Our results confirm the fact that boys, to a larger extent then girls, choose mathematic 
intensive programs. There are about 25 % of the boys and 23 % of the girls who plan 
to study the Science program or International baccalaureate1 and 11 % of the boys and 
1 % of the girls plan to study the Technology program. 
   
Others and mathematics 
The second part of the questionnaire contain 30 questions where the students are 
supposed to take a stand if the statement is more true for girls, boys, or if there is no 
difference.  
 
BD – boys definitely more likely than girls 
BP – boys probably more likely than girls 
ND – no difference between boys and girls 
GP – girls probably more than boys 
GD – girls definitely more than boys 
 
The statements where concerning students’ relations to mathematics e.g.: 
 
Mathematics is their favorite subject  
Like challenging mathematics problems and 
Need more help in mathematics 
 
More than half of the students did not think that there were any differences between 
the sexes on most of the questions. But, there are groups of students2 that consider the 
statements to be more female respectively male. This makes it impossible to describe 
the entire group as a whole. The tendencies results presented are built on mean values 
(p<0,01).3      
 
Answering patterns corresponding to both girls and boys. 
 
The statements show a displacement towards boys.  

• Distract other student from their mathematics work 
• Like using computers to work on mathematics problems 
• Like challenging mathematics problems 
• Tease boys if they are good at mathematics  
• Need mathematics to maximise future employment opportunities 
• Find mathematics easy 
• Think mathematics will be important in their adult life 

                                                 
1 An internationally adjusted theoretical program, quite mathematics intensive  
2 Depending on mean values, in this case the deviation from the mean 3. 
3 For a complete description of the used statistics the Compulsory school report of the GeMa-project is 
recommended.   
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For the first two statements above, more than half of the students considered them to 
be more often for boys than for girls. Further down the list there is a more uniform 
answering pattern, but still a significant tendency towards ‘boys more often’. Below, 
the statements with a displacement towards girls are shown. 
 
The statements show a displacement towards girls. 

• Get on with their work in class 
• Are encouraged to do well by the mathematics teacher  
• Mathematics teachers think they will do well 

 
Some statements do not significantly, as a whole, differ from the answer no difference 
or they have a symmetric distribution. The statements are then called gender neutral.  
 
The following sentences are considered gender neutral of both girls and boys. 

• Mathematics is their favourite subject  
• Enjoy mathematics  
• Are asked more questions by the mathematics teacher  
• Parents think it is important for them to study mathematics  
• Get the wrong answers in mathematics 

 
There are some items that girls consider true more often for girls while boys have 
another opinion. Many girls find e.g., the following statements more common among 
girls: Worry if they do not do well in mathematics, Think it is important to understand 
the work in mathematics, and Expecct to do well in mathematics. Only one statement 
was found truer for boys: Tease girls if they are good at mathematics.  
 
There are some items that boys consider truer for boys while girls have another 
opinion. Many boys find e.g., the following statements truer for boys: Consider 
mathematics to be boring, Give up when they find a mathematics problem is too 
difficult, and Need more help in mathematics. The boys found the following 
statements truer for girls: Are encouraged to do well by the mathematics teacher, 
Mathematics teacher think they will do well, and Mathematics teacher spend more 
time with them. It is interesting how all items concern the teacher’s attitude and way 
of working.  
 
Individual-analysis 
In this analysis the students are categorised seen from answers in a more male or 
female direction. The items in the questionnaire concerning others and mathematics 
were defined as positive or negative towards mathematics. E.g., a student that chooses 
boys definitely more likely than girls, on the question about mathematics as a 
favourite subject can from this perspective be considered inclined to perceive 
mathematics as a male domain. Analogue, girls probably more than boys, is 
interpreted as a tendency that mathematics is considered more female. For items with 
a negative wording the opposite is true: answers in the ‘boys’ direction correspond to 
mathematics seen as a female domain. Some items were found irrelevant for the 
opinion of gender marking. I.e. the question about disturbing others (B16), it cannot 
be seen as subject specific.  
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Table 2 Interpretation of answers to items the part of the questionnaire concerning others and 
mathematics, regarding their relevance and meaning for a view of mathematics as a male or female 
domain. 
   A higher value is interpreted as a 

view of mathematics as a more 
 

Item  male domain female domain Not relevant 
B01 Mathematics is their favourite subject X   
B02 Think it is important to understand the work in mathematics X   
B03 Are asked more questions by the mathematics teacher X   
B04 Give up when they find a mathematics problem is too difficult  X  
B05 Have to work hard in mathematics to do well  X  
B06 Enjoy mathematics X   
B07 Care about doing well in mathematics X   
B08 Think they did not work hard enough if they do not do well in 

mathematics  X  

B09 Parents would be disappointed if they did not do well in 
mathematics X   

B10 Need mathematics to maximise future employment opportunities X   
B11 Like challenging mathematics problems X   
B12 Are encouraged to do well by the mathematics teacher X   
B13 Mathematics teachers think they will do well X   
B14 Think mathematics will be important in their adult life X   
B15 Expect to do well in mathematics X   
B16 Distract other student from their mathematics work   X 
B17 Get the wrong answers in mathematics  X  
B18 Find mathematics easy X   
B19 Parents think it is important for them to study mathematics X   
B20 Need more help in mathematics  X  
B21 Tease boys if they are good at mathematics   X 
B22 Worry if they do not do well in mathematics  X  
B23 Are not good at mathematics  X  
B24 Like using computers to work on mathematics problems   X 
B25 Mathematics teachers spend more time with them   X 
B26 Consider mathematics to be boring  X  
B27 Find mathematics difficult  X  
B28 Get on with their work in class   X 
B29 Think mathematics is interesting X   
B30 Tease girls if they are good at mathematics   X 

 
Among the 30 statements, 23 were considered possible to gender-mark, with point of 
departure in the research question is mathematics a male, female or neutral domain? 
For each individual the number of items answered in the male direction and in the 
female direction respectively was identified. 
 
In the following diagram the students are placed depending on the combination of the 
two variables. The number of individuals in every position cannot be seen in the 
diagram. 
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Figure 1 Scatterplot showing each student’s combination of the number of items that are 
answered in a way indicating mathematics as a male or female domain. 
 
Three categories were defined according to the diagram. Individuals who on the 
whole, view mathematics more as a female domain, a male domain or who have more 
of a gender neutral view. These categories can be used as analysis categories when 
analysing the other questions in the questionnaire. The construction of the categories 
can be discussed, while other demarcations have been tested; the results, when 
combining with other variables have not changed significantly.  
 
As mentioned earlier some questionnaires lacked the information about sex. In total 
there are 714 questionnaires where the sex is known. Of the 338 boys, 198 had a 
gendered view. Among these about half considered mathematics to be masculine and 
half feminine. Of the 376 girls in the sample, 167 had a gendered view. More girls in 
the category considered mathematics to be a male domain. An interesting result is that 
boys tend to view mathematics as a female domain to a larger extent than girls do.  
 
Table 3 Number of girls and boys in each analytic category. 

Category Girls Boys Total 
1 Views mathematics as a female domain 70 102 172 
2 Views mathematics as a male domain 97 96 193 
Total 167 198 365 

   
Different patterns can be seen with different students when they consider others and 
mathematics. This way of analysing data on an individual-basis does not provide a 
complete picture. Complementary investigations like interviews would be necessary 
to claim that an individual holds a view of mathematics as male or female. But, still 
some interesting connections have been found between this individual measure and 
other variables in the investigation. Girls that estimate themselves as good learners of 
mathematics consider mathematics to be a female domain to a larger extent than other 
girls. The corresponding pattern arises among the boys. Boys that consider 
mathematics to be a male domain are also the ones that to a larger extent choose the 
mathematics intensive study program at the gymnasium. A similar pattern does not 
exist among girls. But, as stated above to be sure of these indications complementary 
studies must be conducted.  

Number of items indicating female domain
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Comparisons to the Australian study 
The answering patterns are similar between the two countries in some respects. All 
groups (Swedish girls and boys, Australian girls and boys) think that the parents find 
mathematics as important independently if their child is a girl or a boy. They all 
answer that boys disturb others in class, boys who use computers to a larger extent to 
solve mathematical problems and tease other boys that are good at mathematics.  
The Swedish students think that it is more common for boys to like demanding 
mathematical tasks, while for the Australian students this is gender neutral. Swedish 
students also think that boys more often find mathematics to be easy, while the 
Australian students think that it fits girls better. Australian boys and girls believe that 
girls tend to enjoy mathematics more, but in Sweden this item is considered gender 
neutral.     
 
Summary and conclusion 
 
The results indicate that the main part of the students who participated in the study 
consider mathematics to be a neutral domain. But in some respects mathematics is 
viewed as male or female by certain groups of students. As expected the boys tended 
to estimate themselves, as learners of mathematics, higher than girls, which previous 
research shows e.g. Reuterberg and Svensson and the PISA-investigation. When girls 
choose program for the upper secondary level there seems to be no connection to their 
view of mathematics as a female, male, or neutral domain. For boys on the other hand 
there is a strong connection. This result corresponds with Sandqvist’s result. 
Mathematically gifted girls as a group more often than boys choose to study 
something else than mathematics intense programs.  
 
The individual analysis is a new tool for looking at the students as groups with similar 
opinions. It is interesting that many girls that consider themselves as good or very 
good in mathematics also find mathematics to be female in the sense that has been 
described. Boys gender-mark mathematics as masculine to a larger extent than girls 
do.  
 
In comparison with the Australian study there are many similarities between the 
countries. E.g. the parent’s views of mathematics to be important independently of 
sex, that boys use computers more and tease and disturb their classmates more than 
girls do.  
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Introduction2  
Aim of the study 
In the GeMa-project (Gender and Mathematics) student attitudes towards 
mathematics are investigated.  Is mathematics considered to be a male, female, or 
gender neutral domain by Swedish pupils in compulsory and upper secondary school?  

One main motive for the study is the strong gender imbalance in higher 
mathematics education and in mathematics as a professional field in Sweden. Other 
science areas and technology show similar patterns of gender imbalance. If 
mathematics is considered to be a male domain, this might influence girls not to study 
the subject. If, however, mathematics is perceived as a female domain, girls’ interest 
in mathematics may be positively affected. These hypothesis lie behind the GeMa-
project. 

The Fennema-Sherman MD-scale and a new development of the instrument  
During the 70’s and 80’s researchers used various theoretical frameworks to explain 
gender differences in achievement and participation in mathematics education. Some 
researchers at that time used biological models, but many sought psychologically and 
socially based explanations for gender differences in academic performance in 
mathematics. Affective factors also became interesting.  

The MD-scale 
One instrument that has been widely used is the Fennema-Sherman Mathematics 
Attitude Scales (MAS), developed by Elizabeth Fennema and Julia Sherman, 
published in 1976 (Fennema & Sherman, 1976). There are nine scales in all, 
measuring affects and attitudes towards mathematics using questionnaires. One of the 
scales measures whether mathematics is viewed as a male domain – i. e. whether 
mathematics is considered more suitable, important and interesting for boys than for 
girls – the scale mathematics as a male domain (the MD-scale). 

In an early study Fennema and Sherman inquired into gender differences using the 
MAS instrument. Their results showed, in particular, that both girls and boys in 
school year 9 – 12 considered mathematics to be a male domain, boys to a larger 

                                                 
1 The full project team also include (in alphabetical order) Sara Larsson, Gilah Leder, Anna Palbom, 
and Else-Marie Staberg. 
2 A small amount of  material in this paper builds on earlier conference reports (Leder & Brandell, 
2002; Sundqvist, 2003) 
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extent than girls (Fennema & Sherman, 1977). During the 70’s and 80’s the Fennema-
Sherman-scale was frequently used, and it still is, particularly in the USA. Janet 
Shibley Hyde and her colleagues  made a meta-analysis containing a  number of these 
studies (Hyde, Fennema, Ryan, Frost, & Hopp, 1990). They considered 70 articles, 
especially American ones. Among other results they found that boys to a larger extent 
stereotyped mathematics as a male domain than did girls. Using statistical methods 
Hyde et al. came to the conclusion that the reported gender differences changed over 
time (publishing date) and with the age of the students. The gender differences were 
more evident at the secondary level than for younger children. The differences 
seemed to decrease during the period studied, but nevertheless are typically still 
reported in more recent work. Thus the construct “mathematics as a male domain” 
continues to be seen as a critical variable in helping to explain perceived disadvantage 
experienced by females in mathematics and related areas. 

Hyde and her co-authors discuss if the fact that girls view mathematics as a male 
domain (although to a lesser extent than boys do) could discourage them from going 
into mathematics. The authors play down that hypothesis but stress the risks of boys 
and men stereotyping mathematics as a male domain. Fathers and male teachers may 
unconsciously transfer their view that girls doing mathematics are less feminine and 
thus influence the choices of their daughters or female pupils. 

A new instrument – a revised scale 
In the original MD-scale the only alternatives were mathematics as male or gender 
neutral. Mathematics as a female domain was not considered to be a possible outcome 
in the Fennema-Sherman MD-scale. In the 90’s, Helen Forgasz, Gilah Leder and Paul 
Gardner (1999) re-examined the MD-scale. One reason was that the gender-
differences concerning mathematics results, earlier in favour of boys, had diminished 
over the years, and were shown to have disappeared in some studies. Girls even 
produce better results in some contexts, and are seen to work harder with 
mathematics. The researchers therefore hypothesized that the scale was no longer 
adequate, since mathematics could be seen as a female domain as well as a male or 
neutral domain. They developed a new instrument, Who and mathematics (Forgasz et 
al., 1999; Leder & Forgasz, 2002). The scale allows for three alternatives, 
mathematics as female, male or gender neutral. The questionnaire used in this new 
instrument is in itself gender neutral.   

Data for an Australian sample are reported in Forgasz (2001). As noted in earlier 
research, a majority of respondents perceived mathematics as a gender neutral 
domain. However, among those who did not regard mathematics as a neutral domain, 
girls rather than boys were thought to be superior at mathematics: for example to be 
more capable, enjoy it more, and be perceived by their teachers as more likely to 
succeed. Boys’ behaviors were perceived as less functional – for instance, boys were 
considered as more likely than girls to find mathematics difficult, to be bored by the 
subjects, and to need more help. These views differ markedly from those reported in 
earlier work in the field. 

The new instrument has been used in studies in several countries. Data for an 
American sample are reported in Kloosterman, Tassell, & Ponniah, (2001), for a 
Singaporean sample in Forgasz, Leder, and Kaur (2001), and for a sample of Greek 
students in Barkatsas, Forgasz, and Leder (2001). Findings similar to those described 
for the Australian sample were obtained. The GeMa-study uses a translation of the 
questionnaire into Swedish and the instrument will be described in some detail in this 
paper. 
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Mathematics - participation, achievement and attitudes among Swedish students  
Swedish political authorities have repeatedly and clearly established the importance of 
gender equity in general and higher education (Prop. 1994/95:164) and gender equity 
is inscribed as a goal in the Education Act. Gender differences in attainment measured 
by grades exist; they are however in general small or insignificant, and over all girls 
perform somewhat better in school. On the other hand, participation is strongly related 
to gender; many of the programmes, especially vocational ones, in non-compulsory 
upper secondary school show large gender imbalance. At tertiary level women are in 
majority on the whole. Gender imbalance at this level exists in many areas and often 
increases over time. The general tendency is that the proportion of women increases 
in all areas except those where women are already in great majority. Among large 
programmes leading to professional degrees only engineering programmes are still 
dominated by men.  

Participation 
In compulsory school, year 1-9, all pupils take the same mathematics course and it is 
not possible to drop the subject. Hence no gender differences in participation exist at 
primary and lower secondary level. However at upper secondary and university level 
gender imbalance in mathematics education increases according to level. In table 1 
some data are given that show the imbalance. A short introduction to the educational 
system is given below in order to explain the structure behind the table.  

Almost all pupils (98%) continue to non-compulsory upper secondary school. 
Since 1994 when a thorough reform was implemented there are seventeen national 
programmes, all three years of duration. Two of the programmes are specifically 
directed towards further studies, namely the Natural Science Programme and the 
Social Science Programme. These two programmes together attract about half of the 
students. A third programme is a mixture of vocational and preparing for higher 
studies, the Technology Programme. The rest of the programmes are vocational, but 
also giving general competence for higher studies. Most programmes are divided into 
different specializations offered in years two and three. The Natural Science 
Programme has three options: Mathematics and Computer Science, Environmental 
Science and Natural Sciences. The specializations of the Technology Programme are 
decided on the local level.   

Within the university structure there are shorter and longer programmes leading to 
professional degrees. The programmes are designed as a mixture of courses in 
different subjects, most often several subjects scheduled in parallel. Students may also 
design their own programme, study only one subject at a time and finish by a general 
degree with only two or three subjects: Bachelor (requires three years at university) or 
Master (four years at university). Studies at undergraduate level are always organised 
in courses, at most one semester long. All courses are classified as mainly belonging 
to one subject, e.g. mathematics.  

Research education is formally of four years duration after a Bachelor, Master or 
professional degree and leads to a PhD degree. Mathematics is one main area of 
doctoral studies containing sub areas like e.g. analysis, algebra and applied 
mathematics. 

Participation of women at different levels and the development over time appears 
in Table 1 (Skolverket, 2003; Statistics Sweden, 2004a, 2004b). In upper secondary 
level only those directions and programmes that contain the most advanced 
mathematics are included. 
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Table 1 Number of students and proportion of women in mathematics education at 
different levels and among academic staff in mathematics in 1993 and 2002. 

 

Level  Total number of 
stud/staff 

Proportion of women 

 1993/94 2002/2003 1993/94 2002/2003 

Upper 
secondary level 
(non-compulsory 
school) 

 

Natural 
science 
programme, 
years 1-3 

32425 41026 42% 45% 

Specialization 
Mathematics 
and 
Computer 
Science, year 
2, 3 

Not 
existing 

6148 Not 
existing 

20% 

Technology/ 
engineering 
programme, 
years 1-4 

18184 Not existing 16 % Not 
existing 

New 
technology 
programme, 
years 1-3 

Not 
existing 

19138 Not 
existing 

11% 

Undergraduate 
level , university 
Students taking at 
least one course 
in mathematics/ 
applied math  

All levels 32601 42274 26% 31% 
First year 
level 

23820 32584 29% 34% 

Second year 
level 

6168 7259 18% 24% 

Graduate level 
(math and applied 
math) 

PhD-students 283 370 18% 26% 
PhD-exam, 
three 
preceding 
years 

70 
(91/92 – 
93/94) 

121 
(1999/2000-

01/02) 

7% 11 % 

Professors and 
researchers at 
university 
(math and applied 
math) 

 Data not 
available 

476 Data not 
available 

14% 

 
From the table it is evident that women participate in mathematics education almost 
as much as men at upper secondary level in the natural science program, but to a 
much lesser extent in both the mathematics direction of the natural science 
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programme and the old and new technology programme. Table 1 also shows that at 
university the proportion of women decreases with the level of studies.  

Development is not unambiguously positive. At secondary level programmes/ 
directions with emphasis on mathematics have been introduced during the 90’s where 
men are in great majority. At tertiary level the development is positive but rather 
slow. Men are still in great majority among PhD students, new PhD:s and academic 
staff.  

Performance 
In compulsory school grades and national standardised tests showed gender 
differences with boys in favour until the 90’s. Westin (1999) showed that girls have 
reduced the lead of the boys. During the last few years girls and boys show similar 
results, both in national tests and in grades, with girls having slightly better grades. 

At upper secondary level the picture is currently somewhat complex. There are 
five main courses in mathematics called Mathematics A – E, building on each other. 
Students in all programmes take mathematics A as a compulsory course. In addition 
to that the programmes have none, one, two, three or four of the courses B – E as 
compulsory. The proportion of boys and girls vary in courses B – E, in accordance 
with the proportion of the sexes in various programmes. Men have slightly better 
grades in Mathematics A and B, while women have better results at Mathematics D 
and E. Mathematics C shows a pattern where slightly more boys have the highest and 
the lowest (not pass) grade (data not published, communicated by staff at Statistics 
Sweden). These data concern students leaving upper secondary level in 2001, with a 
complete certificate from one of the programmes. 

Attitudes  
Over 4000 students in the last year (year 9) of compulsory school in Sweden 
participated in the PISA study together with students from about 25 other countries 
(Skolverket, 2001). In comparison with pupils in most other countries, Swedish pupils 
show less interest in mathematics. As in most countries boys in Sweden show greater 
interest than girls. Girls in Norway, Austria and Sweden show least interest of all 
groups.  

Mathematics academic self-esteem varies a lot among countries. In all countries 
boys value themselves higher than girls according to the PISA-study. Swedish boys 
show a slightly more than average level of academic self-esteem, while Swedish girls 
and pupils in a few other countries (girls in Norway, Portugal, Korea and Czech, girls 
and boys in Hungary and Korea) are the groups that show the lowest self-esteem.  

A study based on the new instrument in Sweden  
In the GeMa-project questionnaires and interviews are used. Two studies were done, 
one in year nine of compulsory school, where data were gathered in 2001 and 2002, 
the other in year two of upper secondary school, with data from year 2003. The 
students are not the same.  

In this paper we focus on results from the analysis of the Who and Mathematics 
part of the questionnaire.  

The interviews were conducted partly to help clarify the interpretation of single 
questions. While the results from the questionnaires can be used on their own the 
interviews should be seen as a complement to the questionnaires. For the results of the 



 6 

other parts of the questionnaire and the interviews, the GeMa- reports are 
recommended1 (Brandell, Nyström, Staberg, & Sundqvist, 2003). 

The questionnaire 
As mentioned in the introduction, the GeMa-project is built on the re-examined MD - 
scale. There are four different parts in the questionnaire. First of all there is a part with 
background questions. Then there is part 1: questions about others and mathematics 
and part 2: questions about the individual and mathematics. The questionnaire ends 
with a part where students can comment on their answers to the other questions. The 
others and mathematics part is a translation of the new scale from the Who and 
Mathematics instrument (Leder & Forgasz, 2002). For upper secondary level a couple 
of questions in the questionnaire were slightly altered, in accordance with the 
situation at upper secondary level. 

The Who and mathematics part contains 30 questions for the year 9 sample, and 
28 questions for the year 11 sample, where the students are supposed to take a stand if 
statements are more likely to be true for girls, boys, or if there is no difference. The 
response alternatives are:  

• BD – boys definitely more likely than girls 
• BP – boys probably more likely than girls 
• ND – no difference between boys and girls 
• GP – girls probably more likely than boys 
• GD – girls definitely more likely than boys 

The statements concern students’ relations to mathematics e.g.: 

• Mathematics is their favourite subject  
• Like challenging mathematics problems 
• Need more help in mathematics 

Samples 
Statistics Sweden’s (Statistiska centralbyrån, SCB) list of schools have been used in 
order to get samples that are possible to make generalisations and draw conclusions 
from. The samples were gathered with consideration to municipality and school level. 
The three municipalities used in the study where Luleå/Umeå, Stockholm, and 
Lund/Malmö, all of them university cities but from different parts of Sweden.    

A list of all the compulsory schools was compiled for each municipality. The 
schools should have more than 40 students listed in year nine in the school year 
2000/2001. Every school was classified depending on the combined educational level 
of the parents of the students. This resulted in nine groups (depending on municipality 
and parents educational level) from which a sample of schools was randomly selected, 
in total 17 schools.  The headmasters of the selected schools were asked to pick out 
two classes or teaching groups in year nine and 34 classes were thus selected and 
participated. This method gave us some background information on group level and a 
geographical spread. 

For upper secondary level, schools with both the Natural Science (NS) and Social 
Science (SS) programmes were chosen. The list of possible schools in each of the 
three regions (Stockholm, Luleå/Umeå and Lund/Malmö) is much shorter, and the 
socio-economic background not possible to define on school level. Schools were 

                                                 
1 The upper secondary school report is under preparation and will be available shortly at 
http://www.maths.lth.se/GeMa/ 
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randomly chosen in each municipality. The headmaster was asked to pick out two 
classes from each of the two programmes, year two (that is school year 11). In all 24 
classes participated. 

One member from the GeMa-group, different persons depending on district, 
visited and distributed the questionnaires at the selected schools. The students were 
informed that they participated in a national study concerning gender and that similar 
studies are conducted in other countries. To avoid influencing the results the aim of 
the study was not expressed. Totally 747 questionnaires were handed in from year 
nine pupils and 550 for upper secondary level, year two.  

Results from the Swedish study  
The results presented here are from part 1 of the questionnaires: Who and 
mathematics. Most of the items in this part were identical for the two samples. For 
almost all items the most common answer is the  alternative No difference. This is 
true also for various subgroups. However interesting patterns occur when we take into 
account the minorities who answer in any of the two directions. 

In order to make the presentation of results compact, we show mean values for 
different groups of students. Mean values are calculated after assigning numbers to 
the five alternative answers in the questionnaire. In part 1 this means that the answer 
“Girls more than boys, definitely” is assigned the number 1, the answer “Girls more 
than boys, probably” the number 2, etcetera. A mean value of 3 means that the 
distribution of answers is more or less symmetric around the answer “No difference”, 
i.e. there are roughly as many students who answer in the “Girls more than boys”-
direction as there are students who answer in the “Boys more than girls”-direction. 
The mean values do not signal the dispersion of answers, there can be small or large 
number of students answering in both directions. Statistical inference is used in order 
to investigate if the mean values deviation from 3 is likely to represent an answering 
pattern in either direction for the whole population. Significance is signalled on two 
levels, ** means that the deviation from 3 is significant with p < 0.01, and * means 
that the deviation from 3 is significant with p < 0.05. 

Common patterns for the two samples 
A common pattern for students in all subgroups of the two populations, is that men, 
more than women, need mathematics for their adult life and in order to get good jobs. 
Men as well as women in the two samples think that men more than women like 
challenging mathematics problems and find mathematics easy.  

Table 1 Mean values for various groups according to sex, school year and programme. 
 Female students  Male students 
 Year 11 Year 9  Year 11 Year 9 
 NS SS   NS SS  
10 Need mathematics to maximise 
future employment opportunities 3.16** 3.16** 3.10**  3.52** 3.27** 3.33** 

11 Like challenging mathematics 
problems 3,26** 3,38** 3,25**  3,74** 3,34** 3,28** 

14 Think mathematics will be 
important in their adult life 3.15* 3.22** 3.07  3.34** 3.14 3.14** 

17 Find mathematics easy 3.20** 3.25** 3.12**  3.51** 3.11 3.09 

 
Comment: A mean value greater than 3 indicates that on group level students find that the statement is 
more likely to be true for boys, a mean value less than 3 indicates that it is more often true for girls. 
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On average, students of both populations and sexes express the opinion that 
mathematics teachers give at least as much attention to girls as to boys. Male students 
even find that girls more often are encouraged by their mathematics teachers. 

Table 3 
 Female students  Male students 
 Year 11 Year 9  Year 11 Year 9 
 NS SS   NS SS  
3 Are asked more questions by the 
mathematics teacher 3.16* 2.94 3.02  3.02 3.07 2.90 

12 Are encouraged to do well by the 
mathematics teacher 3.02 3.02 2.91*  2.88** 2.82* 2.70** 

13 Mathematics teachers think they 
will do well 3.07 3.07 2.97  3.07 2.89 2.83** 

24 Mathematics teachers spend more 
time with them 3.02 3.07 2.97  2.71** 2.71** 2.62** 

 
 
There are patterns common for women in both populations. As a group, women 
express that it is more typical for women, compared to men, to 

• Worry if they don’t do well in mathematics 
• Think that it is important to understand mathematics 
• Think that mathematics is boring 
• Have to work hard in order to do well in mathematics 
• Want to do well in mathematics 

Male students on the other hand, express varied opinions on these items. 

Table 4 
 Female students  Male students 
 Year 11 Year 9  Year 11 Year 9 
 NS SS   NS SS  
21 Worry if they do not do well in 
mathematics 2.41** 2.64** 2.42**  2.98 2.92 2.88* 

2 Think it is important to 
understand the work in 
mathematics 

2.60** 2.63** 2.59**  3.20** 2.97 3.07 

25 Consider mathematics to be 
boring 2.80** 2.66** 2.87**  2.76** 3.17 3.28** 

5 Have to work hard in 
mathematics to do well 2.77** 2.86** 2.91**  2.85** 3.07 3.16** 

7 Care about doing well in 
mathematics 2.81** 2.81** 2.76**  3.14* 3.01 3.06 

 

Different patterns for the two populations 
Among the upper secondary students in this study, the students on average express 
that boys more than girls like mathematics, and have mathematics as their favourite 
subject. The answers from students in year 9 signal that these students do not think 
that there is any difference between boys and girls in this respect. Furthermore do the 
year 11 students in this sample express that women, more than men, find mathematics 
hard, are not good in mathematics, and need more help. The younger students show 
divided opinions on these items. 
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Table 5 
 Female students  Male students 
 Year 11 Year 9  Year 11 Year 9 
 NS SS   NS SS  
1 Mathematics is their favourite 
subject 3.24** 3.31** 3.09*  3.58** 3.32** 2.95 

6 Enjoy mathematics 3.12* 3.39** 3.05  3.53** 3.17* 2.95 

26 Find mathematics difficult 2.80** 2.68** 2.78**  2.70** 3.00 3.11* 

22 Are not good in mathematics 2.92* 2.90* 3.01  2.85** 2.94 3.07 
19 Need more help in 
mathematics 2.89 2.80** 2.92*  2.81** 2.97 3.16** 

 

Discussion 
Students in all subgroups have apparently adopted a perspective of gender equity and 
demonstrate this by answering “No difference” in high proportions on several items. 
However, their answers at the same time express a clear perception of existing gender 
differences.  

It is fairly common – among both sexes - to regard mathematics as a male domain 
in some respects. All subgroups tend to find that men are more likely than women to 
like challenging mathematics problems, find mathematics easy and need mathematics 
in their future life. 

Women on the other hand are associated by many, especially by the female 
students, with negative aspects of mathematics, such as more often finding 
mathematics boring and difficult. On the other hand they are supposed to work hard 
and to worry about not getting on well.  

Interestingly enough female students find that women more often find it important 
to understand mathematics.  

In earlier class room studies teachers have been shown to encourage boys more 
than girls and giving more attention to boys. In this study however, students do not 
find that teachers more often encourage male students in mathematics. Some groups 
even express that teachers encourage girls more often. This may indicate that teachers 
have changed their attitude, or else that students’ expectations are biased, and they 
expect teachers to let boys dominate the scene.  

Older students seem to have developed more clear views on gender differences. 
This may depend on the age, but also on the different samples. For upper secondary 
level only students in non-vocational programmes were chosen, but in year nine the 
whole population participated. It may be that students choosing programmes leading 
to higher studies stereotype mathematics more than students aiming at a vocational 
education.  

Male students in year two of the Natural Science programme express more marked 
attitudes in many cases than the other groups. It may for some reason be of greater 
importance for these male students who are specialising in mathematics themselves, 
to relate mathematics positively with their own sex. 

It is important to note that the results are complex. The tendencies described are 
not unambiguous. In the comments and during interviews it was made clear by some 
students that they were negative to the whole idea of asking about gender differences.  
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Comparison between Australia and Sweden  
The actual questionnaire has, been used in a study with similar size in Australia and 
among students of the same age or somewhat younger than the Swedish students in 
compulsory school study (Forgasz, 2001). We have access to data from that study and 
have consequently been able to make comparisons between the responses from 
Australia and Sweden. The Swedish data is from the sample from year nine. Table 6 
shows the mean values for both sexes in the two samples. 

Table 6 

 Australia  Sweden 
 Males Females  Males Females 
1 Mathematics is their favorite subject 2.84 2.91  2.95 3.09 
2 Think it is important to understand the work in mathematics 2.88 2.53  3.07 2.59 
3 Are asked more questions by the mathematics teacher 3.23 3.08  2.90 3.02 
4 Give up when they find a mathematics problem is too difficult 3.61 3.41  3.19 3.02 
5 Have to work hard in mathematics to do well 3.21 2.92  3.16 2.91 
6 Enjoy mathematics 2.73 2.82  2.95 3.05 
7 Care about doing well in mathematics 2.70 2.40  3.06 2.76 
8 Think they did not work hard enough if do not do well in math 2.97 2.60  2.98 2.77 
9 Parents would be disappointed if they do not do well in math 3.05 2.84  3.12 2.87 
10 Need math to maximize future employment opportunities 3.19 2.95  3.33 3.10 
11 Like challenging mathematics problems 2.99 3.02  3.28 3.25 
12 Are encouraged to do well by the mathematics teacher 3.00 2.98  2.70 2.91 
13 Mathematics teachers thinks they will do well 2.72 2.76  2.83 2.97 
14 Think mathematics will be important in their adult life 3.01 2.76  3.14 3.07 
15 Expect to do well in mathematics 2.86 2.71  3.00 3.13 
16 Distract other students from their mathematics work 3.85 3.85  3.57 3.80 
17 Get the wrong answers in mathematics 3.32 3.19  3.06 3.03 
18 Find mathematics easy 2.84 2.88  3.09 3.12 
19 Parents think it is important for them to study mathematics 3.06 2.91  3.07 2.93 
20 Need more help in mathematics 3.49 3.16  3.16 2.92 
21 Tease boys if they are good at mathematics 3.32 3.35  3.32 3.38 
22 Worry if they do not do well in mathematics 2.72 2.43  2.88 2.42 
23 Are not good at mathematics 3.21 3.06  3.07 3.01 
24 Like using computers to work on mathematics problems 3.37 3.34  3.48 3.60 
25 Mathematics teachers spend more time with them 2.95 3.04  2.62 2.97 
26 Consider mathematics to be boring 3.73 3.25  3.28 2.87 
27 Find mathematics difficult 3.38 3.13  3.11 2.78 
28 Get on with their work in class 2.43 2.58  2.73 2.52 
29 Think mathematics is interesting 2.88 2.96  3.03 3.10 
30 Tease girls if they are good at mathematics 3.23 3.49  3.06 3.22 
 

Discussion 
The similarities between Swedish and Australian pupils mainly concern school work. 
This is not surprising since studies for many years have shown roughly the same 
pattern for the behaviour of girls and boys in several countries. There is also a 
similarity concerning the beliefs of the students regarding the parents of other 
students. This indicate that in Australia and Sweden parents regard learning 
mathematics equally important for girls and boys. As expected there is also a 
similarity concerning computer use; computers are coupled with boys. 
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The differences are more interesting. In several aspects the group of Australian 
students regard mathematics as a female rather than a male domain, while the 
Swedish ones are of opposite opinion, especially the girls. 

This pattern is visible by many of the items in table 6, and we give a few examples: 
Swedish students – girls and boys – believe that boys more often than girls like 
challenging mathematical problems while Australian students are more gender 
neutral. Boys more often than girls find mathematics easy, according to Swedish 
students, while Australian students find the opposite is true. Australian students 
answer that boys more than girls get the wrong answers in mathematics and are not 
good at mathematics, while Swedish students’ answers are gender neutral. (Table 6, 
items 11, 18, 23, and 17.) 

One reason for these differences may be that the Australian equity policy has been 
more energetic the Swedish one. We have no possibility to decide whether that is true. 
The school systems vary between the countries and in Australia there are also 
differences between the federal states. As an example of the Australian policy we can 
name the document The National Policy for the Education of Girls from 1987 that 
concerned all state schools, but was accepted also of non state schools (Yates 1993, p 
14 ff). Even before the arrival of this document there were different initiatives in the 
federal states. According to Yates (p 24) the field ‘broadening options’ got the most 
attention from the federal state governments. The goal has been to increase girls 
participation in mathematical, scientific and technological subjects. The Swedish 
campaigns have been more directed to science and technology. Mathematics has not 
received the same attention here. 

Swedish boys differ from other groups in a couple of respects. They do not as the 
other groups believe that girls more often find it important to understand mathematics 
and they find that teachers encourage girls and give more time to girls. Can it be that 
Swedish boys more than the Australian boys guard mathematics as a male domain? If 
girls were more eager to understand this could indicate that they are more interested 
and involved in mathematics. Do boys express that they find teachers to favour girls 
at their cost? These are hypothetical questions, that we are not able to answer here. 

Australian girls differ in the respect that they do not think that boys need 
mathematics more than they themselves do in order to get a good job. Maybe 
Australian girls have been influenced by the Australian campaigns aiming for girls to 
get a profession? This issue may have been important later in Australia than in 
Sweden? It is, however, not enough to look upon school and school politics regarding 
this question. School policy must be related to other structures. Not only gender but 
class and ethnicity must be discussed according to Madeleine Arnot, Miriam David 
and Gaby Weiner in Closing the Gender Gap (1999), an analysis of this issue in 
England and Wales. In their conclusions they claim (p 150ff) that economic and social 
changes as well as feminism have influenced girls. The norm for girls during the 90’s 
became ‘getting on and getting out’. The circumstances in Australia and Sweden have 
differed and there is no simple explanation for the different results concerning future 
jobs.  

Conclusions  
In the GeMa-project we have shown that mathematics is gender stereotyped in some 
aspects by Swedish students in both year nine in compulsory school and in year two 
in upper secondary school, Natural Science and Social Science programmes. 
Mathematics is most often perceived as gender neutral, but some students express 
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other views, both in a female and a male direction. There are gender differences and 
differences between the two age groups. In general older students stereotype 
mathematics more as a male domain, which is in accordance with studies from other 
countries. 

In comparison with Australia, Swedish students are more inclined to perceive 
mathematics as a male domain, while Australian students in some cases relate 
mathematics positively and strongly with women.    
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