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Sammandrag 
I denna rapport redovisas andra delen av projektet Matematik – en manlig domän? (Gender 
and Mathematics, förkortat GeMa). De frågor som GeMaprojektet vill besvara är om 
matematik betraktas som en manlig, kvinnlig eller könsneutral domän av elever i grundskolan 
och på gymnasiet och om kvinnors lägre deltagande i högskolestudier i matematik kan ha 
samband med en eventuell könsmärkning av ämnet. Den första delstudien handla r om 
grundskolan och redovisas i en tidigare rapport. Datamaterialet i den andra delstudien består 
av enkäter och intervjuer med elever i andra året på gymnasieskolans naturvetenskapliga och 
samhällsvetenskapliga program.  

Rapporten är samtidigt slutrapport för projektet. Vi gör i denna en jämförelse mellan de 
båda delstudiernas resultat och för en sammanfattande diskussion om resultaten för hela 
GeMaprojektet. 

Utgångspunkten för GeMa är den numera klassiska Fennema-Sherman-skalan Matematik 
som en manlig domän (Mathematics as a male domain, MD). MD-skalan har använts flitigt 
sedan den konstruerades på 70-talet och det har visats vara vanligt att både flickor och pojkar 
ser matematiken som en manlig snarare än könsneutral domän. När skalan konstruerades var 
det inte aktuellt med alternativet kvinnlig domän. Numera presterar flickor i många 
sammanhang lika bra eller bättre än pojkar i matematik och skalan har därför reviderats. En 
ny skala, Who and mathematics, har använts i GeMaprojektet. Den har utvecklats av 
australiska forskare under ledning av Gilah Leder och den svenska studien görs i samarbete 
med henne. Skalan medger även alternativet matematik som en kvinnlig domän. 

Vi redovisar som bakgrund olika teoretiska ramar för att beskriva könsskillnader och hur 
forskare förstår begreppet ”matematik som en manlig domän”. Denna bakgrund beskrevs mer 
utförligt i grundskolerapporten. En genomgång av könsfördelningen i matematisk utbildning 
återfinns i ett annat bakgrundsavsnitt. 

Enkätundersökningen genomfördes med över 550 gymnasieelever från de natur-
vetenskapliga och samhällsvetenskapliga programmen hösten 2002 och följdes upp med 
intervjuer med 24 av eleverna våren 2003. Eleverna kom från tre olika regioner i landet. 
Resultaten från enkäten visade förutom på könsskillnader också på programskillnader och 
analysen omfattar därför både kön och program. 

Resultaten av enkäten visar sammantaget att majoriteten av eleverna svarar “Ingen skillnad 
mellan kvinnor och män” på de flesta frågor. Men betydande minoriteter svarar på enskilda 
frågor att de betraktar matematik som “manlig” eller “kvinnlig” i något avseende. 
Huvudresultatet av enkätundersökningen kan sägas vara att många positiva aspekter av 
matematik (utmanande, intressant, lustfyllt) i enkätsvaren framförallt kopplas samman med 
män, medan flera negativa aspekter (tråkigt, svårt) kopplas samman med kvinnor. Män på 
NV-programmet är den grupp som ger starkast uttryck för könsmärkning av matematiken. 
Resultaten tolkas med hjälp av intervjuerna som fördjupar vår förståelse av enkätsvaren. I 
diskussionen utnyttjar vi tidigare forskning, speciellt tidigare undersökningar med MD-skalan.  

I jämförelse med grundskolestudien visar det sig att flickorna är de som förändrar sin 
inställning mest från grundskolan till gymnasiet och går från en könsneutral attityd till att se 
matematiken som manlig. Vi drar en försiktig slutsats att detta kan ha betydelse för att så stor 
del av kvinnorna väljer bort matematik på högskolenivå. 

 
Nyckelord: MD-skala, Fennema-Sherman, MAS, Who and Mathematics, manlig domän, 
attityd, matematik, kön, genus, könsskillnader, gymnasieskola, enkät, intervjuer 



 

Abstract in English 
In this report the second part of a project called Mathematics – a male domain? (GeMa) is 
described. Findings from a large-scale survey of students in year two of upper secondary 
school in Sweden are presented as well as results from follow-up interview studies with some 
of the students. The report also contains a comparison of the results from the two parts of the 
project, the first being a study of younger pupils in year nine of compulsory school. 

The project is motivated by the strong male dominance within mathematics at university 
level  and among professional mathematicians in Sweden. 

The point of departure is the Fennema-Sherman Mathematics Attitude Scale from the 
1970’s, containing one scale called Mathematics as a male domain, the MD-scale. The scale 
has been widely used in research and is by now a classic instrument. Lately it has been 
revised as a result of the great changes that have occurred in schools and society since it was 
devised in the seventies. The alternative ’Mathematics as a female domain’ was not conceived 
at the time but must be seriously considered nowadays when girls in many countries 
outperform boys in mathematics tests. Researchers from Australia developed the new scale 
Who and mathematics, and the Swedish study is conducted in collaboration with them. 

The report provides a background to the description of gender differences within various 
theoretical frameworks, including approaches to understanding the concept of ’Mathematics 
as a male domain’. 

Over 550 students from the two theoretical programs of upper secondary school in three 
different regions of Sweden answered the questionnaire consisting of three parts: a translation 
of the new scale, a background part and one part related to the individual’s perception of 
her/him-self as a learner of mathematics. The questionnaire responses were analysed and the 
results used as a basis for the subsequent interviews, thus allowing fuller understanding of the 
initial responses. 

In summary, the results show that a majority of students answer “No difference between 
women and men” to most of the items in the questionnaire. There are however significant 
numbers that answer differently and consider mathematics to be either “female” or “male” in 
some respect. The main finding from the survey is that many positive aspects of mathematics 
(challenging, interesting, important) are associated with men, and several negative aspects 
(boring, difficult) with women. Besides differences between the response patterns of women 
and men, such differences also emerge between students from the two programs. Men from 
the natural science program show stronger opinions in the direction mentioned above than 
other groups.  

These and other findings are interpreted and discussed in the report, with the interviews as 
further support and with previous research as a background.  

In addition we make comparisons with the results from the study of younger pupils in the 
first part of GeMa. In general the younger students show more gender-neutral attitudes. Girls 
change their perceptions most and move from a fairly gender-neutral position towards a 
conception of mathematics as a male domain. We conclude that such atitudes may influence 
female students not to study mathematics at tertiary level.  

 
Key words: MD-scale, Fennma-Sherman, MAS, Who and Mathematics, Male Domain, 
Attitudes, Mathematics, Gender, Gender differences, Upper Secondary, Questionnaire, 
Interviews 
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Förord 

Denna rapport innehåller en beskrivning av den andra och avslutande delen av studien 
Matematik – en manlig domän? (GeMa). Rapporten utgör samtidigt en slutredovisning av 
hela GeMaprojektet. Den första delen av undersökningen, som behandlade grundskolan, 
redovisades i denna rapportserie 2003. Tidigare har även två kortare, populärvetenskapligt 
hållna rapporter publicerats (2002 och 2004), en för vardera grundskoledelen och 
gymnasiedelen. Delar av GeMaprojektet har också redovisats vid olika konferenser med 
början år 2002 vid konferensen Kvinnor och matematik (KM5).  

Upprinnelsen till GeMaprojektet ligger några år tillbaka i tiden. År 1999 startade 
projektledaren vid en vistelse i Australien ett samarbete med professor Gilah Leder vid 
LaTrobe University i Bundoora. Tillsammans med sina medarbetare utvecklade professor 
Leder vid denna tid en ny enkät för att mäta attityder till matematik som manlig, kvinnlig eller 
könsneutral domän. GeMa använder detta nya instrument i svensk översättning. 
GeMaprojektet startade år 2001. 

I projektgruppen ingår författarna till denna rapport. Medlemmarna har skiftande bakgrund 
när det gäller ålder, ämnesbakgrund, teoretisk inriktning och erfarenheter som forskare och 
lärare. Vi har gemensamt inom gruppen erfarenheter från forskning i matematik, matematisk 
statistik, matematikdidaktik och pedagogik. Några av oss har undervisat matematik i skolan 
under längre eller kortare perioder. Ett par av oss har sedan tidigare ett uttalat könsperspektiv 
inom forskningen. I gruppen finns erfarenhet både av kvantitativa och kvalitativa 
forskningsmetoder.  

Inom projektgruppen förenas vi av det gemensamma intresset för forskningsfrågan och har 
sett mångsidigheten i gruppen som berikande. Under arbetet har vi strävat efter att förena 
skilda perspektiv till en hållbar helhet. Samarbetet har varit mycket givande och lärorikt för 
oss själva just genom de olikheter som finns inom gruppen. Det ämnesövergripande 
samarbetet genomsyrar rapporten som också präglas av att ha flera författare. Vi har inte sett 
det som möjligt eller önskvärt att utveckla ett helt enhetligt skrivsätt eller en gemensam stil. 
Strävan har dock varit ett klart innehållsmässigt samband mellan delarna och en tydlig 
struktur och logik i rapporten.  

Utan samarbetet med Gilah Leder hade projektet inte kunnat genomföras. Vårt varma tack 
går till henne för hennes entusiasm och engagemang för projektet och för hennes arbetsinsats 
under första delen av projektet då hon hade möjlighet att delta i projektgruppens möten. 

Vetenskapsrådet har genom den utbildningsvetenskapliga kommittén stött projektet med 
ett projektbidrag under åren 2001-2003, som gjorde det möjligt att genomföra en studie av 
denna stora omfattning. 

Slutligen går ett stort tack till de många elever och lärare i olika skolor, från Luleå i norr 
till Malmö i söder, som med intresse deltagit i våra enkätundersökningar och intervjuer och 
som låtit oss använda dyrbar tid – både lektionstid och fritid. 
 
Luleå, Lund, Stockholm och Umeå, april 2005 
 
Gerd Brandell, projektledare  Sara Larsson 
Peter Nyström    Anna Palbom  
Else-Marie Staberg   Christina Sundqvist 
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KAPITEL 1  
INLEDNING 
Målet för projektet GeMa (Gender and Mathematics) är att undersöka om svenska skolelever 
på grundskolan och i gymnasieskolan uppfattar matematiken som en manlig, kvinnlig eller 
könsneutral domän. Undersökningen sker med hjälp av frågeformulär och intervjuer. Ett skäl 
för oss att genomföra studien är att matematik inte attraherar kvinnor lika mycket som män på 
gymnasium och högskola. Om många elever/studenter betraktar matematik som en manlig 
domän skulle det kunna vara en delförklaring till snedfördelningen på högskolan.  

GeMaprojektet är uppdelat i två faser, en första studie som avser grundskolan och en andra 
som inriktas på gymnasiet. Datainsamlingen genomfördes vårterminen 2002 (grundskolan) 
och vårterminen 2003 (gymnasiet). En första delrapport (G. Brandell, Nyström & Staberg,  
2002) innehåller en preliminär analys av enkätundersökningen i skolår nio. En andra 
delrapport (G. Brandell, Nyström, Staberg & Sundqvist, 2003) redovisar mer utförligt hela 
grundskolestudien, även intervjuerna. I en tredje delrapport presenteras resultat från 
enkätundersökningen i gymnasiet med några illustrationer också från intervjuundersökningen 
(G. Brandell, Nyström & Staberg, 2004).  

Denna fjärde och avslutande rapport innehåller en utförligare redovisning av 
gymnasiestudien. I diskussionsdelen jämförs dessutom resultaten från de både delstudierna, 
grundskoledelen och gymnasiedelen, för att kunna bearbeta frågorna om utvecklingen av 
attityderna från grundskoleåldern till gymnasieåldern. Ambitionen är att komma åt den frågan 
även om den aktuella undersökningen inte är longitudinell. I själva verket gäller de båda 
studierna olika populationer, eftersom gymnasiestudien endast riktas till elever på de 
naturvetenskapliga och samhällsvetenskapliga programmen. Detta hindrar inte att vissa 
jämförelser kan göras med hänsyn tagen till att grupperna inte är jämförbara i alla avseenden. 

I rapporten redovisas frågor som rör individernas föreställningar om andra och 
matematiken samt frågor som rör individens uppfattning om sig själv och matematiken. 
Huvudintresset riktas mot uppfattningar om och attityder till andra och matematiken. 

Efter ett kort inledande kapitel om syfte och frågeställningar så följer ett kapitel där den 
samhälleliga bakgrunden beskrivs, med fokus på utbildningssystemet. Kapitel tre innehåller 
en genomgång av tidigare forskning. Där presenteras också den teoretiska ram inom vilken 
resultaten tolkas liksom en kort översikt av olika teoretiska könsperspektiv. Kapitel fyra 
handlar om forskningsmetoden och kapitel fem analysredskapen och resultaten. I det sista 
kapitlet diskuterar vi resultaten i ljuset av tidigare forskning.  

I rapporten behöver vi upprepade gånger använda ord för att ange könstillhörigheten hos 
elever. Det är inte helt självklart vilket ordval som är mest adekvat. Vi har valt att använda 
orden flicka och pojke för grundskoleleverna. För gymnasisterna vore begreppet ”unga 
kvinnor” och ”unga män” lämpligast. För att inte tynga framställningen onödigt så står det i 
rapporten istället kvinnor och män. 

Syfte och frågeställningar 
Syftet med undersökningen är att öka kunskapen om betydelsen av en eventuell 
könsmärkning av matematiken och sambandet mellan denna och kvinnors val eller bortval av 
matematik. Våra övergripande frågeställningar är följande: 

• Betraktar svenska elever matematik som en manlig, kvinnlig eller könsneutral domän? 

• Finns det könsskillnader i synen på matematik som en manlig, kvinnlig eller 
könsneutral domän? 
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• Finns det något samband mellan flickors bortval av matematik och en eventuell 
föreställning om matematiken som en manlig domän? 

Under forskningsprojektets gång har det visat sig att studievalet har samband med många av 
svaren på enkät- och intervjufrågorna. Vi har därför valt att introducera gymnasieprogrammet 
som en variabel på samma nivå som kön vid resultatanalysen. Syftet har därmed breddats till 
att gälla sambandet mellan kön, programval och synen på könsskillnader i matematik. 

Mer specifikt vill projektet söka svar på frågor som dessa: Uppfattas matematik som lika 
intressant, viktigt och lämpligt att studera för flickor/kvinnor som för pojkar/män? Anses 
matematiken vara viktigare och passa bättre för antingen pojkar/män eller flickor/kvinnor? 
Hur ställer sig flickor/kvinnor och pojkar/män till dessa frågor? Är åsikterna olika eller 
desamma på olika nivåer i utbildningen?  

Matematiken är mansdominerad 
Bakom undersökningen ligger det faktum att matematiken fortfarande är starkt 
mansdominerad i vårt land. Det gäller för många yrken som bygger på specialisering inom 
matematik och det gäller alldeles speciellt bland professionella matematiker i industrin och på 
universiteten.   

Tidigare har flickor/kvinnor visat sämre resultat i skolämnet matematik än pojkar/män och 
detta har ansetts vara en förklaring till att männen dominerat starkt inom matematiken. 
Förklaringen har sedan länge ifrågasatts av forskare och är numera inte relevant, eftersom 
könsskillnaderna i prestationer har minskat och försvunnit eller vänts i sin motsats. Den stora 
övervikten av män på högre nivåer i matematik kan inte ses som ett utslag av en sämre 
förmåga hos kvinnor, eftersom kvinnor och män presterar ungefärligen lika bra i skolämnet 
matematik och i grundutbildningen vid högskolan.  

Strukturella skillnader på gymnasiet eller i den inledande högskoleutbildningen kan inte 
heller förklara den låga andelen kvinnor bland dem som specialiserar sig i matematik vid 
högskolorna. Det framgår av att andelen kvinnor minskar ytterligare på de högsta nivåerna. 
De kvinnor som valt att studera matematik på gymnasiet och vid högskolan på inledande 
nivåer representerar en outnyttjad potential för högre studier i ämnet. 

Förklaringar måste sökas på flera olika håll. Den historiskt starka mansdominansen inom 
ämnet spelar en stor roll, men kan inte vara den enda förklaringen. I undersökningen ligger 
fokus på attityder till matematik som en manlig domän, attityder som bland annat hämtar sin 
näring i den snedfördelning som präglar matematiken idag, men också ur föreställningar om 
ämnets karaktär.   

Konsekvenser av snedfördelningen 
Matematik är ett nödvändigt inslag i naturvetenskapliga och tekniska studier, men tenderar att 
bli allt viktigare också inom andra områden, exempelvis inom ekonomi och samhälls-
vetenskap. En god grund i matematik från gymnasieskolan underlättar högskolestudier inom 
naturvetenskap, teknik och andra områden. Bortval av matematik på gymnasienivå kan bli ett 
hinder för individens studieval längre fram. Kvinnors bortval av matematik på gymnasienivå 
bidrar sannolikt till en sned könsfördelning inom olika yrkesområden, till exempel inom 
ingenjörsyrket (Svensson, 1995). Kunskap om orsakerna till val och bortval av matematik är 
väsentlig om man vill rekrytera fler kvinnor till naturvetenskap, teknik och andra 
matematikintensiva områden.  
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Den stora mansdominansen bland högskolans lärare i matematik innebär sannolikt i sig ett 
hinder för kvinnor att gå vidare inom ämnet. Det saknas kvinnliga förebilder och den kultur 
som utvecklas kan marginalisera kvinnorna eller få dem att känna att de inte hör hemma i den. 
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KAPITEL 2  
BAKGRUND 
Kvinnor och män gör olika val av program, inriktningar och kurser i gymnasieskolan. 
Generellt sett läser män mer matematik än kvinnor på gymnasienivå.  

Totalt studerar i Sverige fler kvinnor än män vid högskolan och inom många områden är 
kvinnor i majoritet. Det gäller dock inte de utbildningar som innehåller stort inslag av 
matematik. Betydligt fler män än kvinnor studerar matematik på högskolenivå. 

I tabell ett visas aktuell statistik (SCB & Högskoleverket, 2000-2003a, 2000-2003b, 2000-
2003c; Skolverket, 2002-2003) över antal och andel kvinnor och män inom olika 
matematikinriktade utbildningar på gymnasienivå och i högskolan. De program och 
inriktningar som har störst inslag av matematik finns med. Tabell två visar andel kvinnor 
bland matematiker vid högskolan.  

Tabell 1  Antal matematikstuderande vid gymnasium (vissa program och inriktningar) och 
högskola (olika nivåer) samt andel kvinnor. 

Skola/högskola, 
tidsperiod 

Program/nivå Antal kvinnor Antal män Andel kvinnor  

NV-programmet,  

år 1-3 

18 506 22 520 45 % 

Matematik- och 
datainriktningen, NV-
programmet, år 2-3  

1 229 4 919 20 % 

Gymnasieskolan  

Läsåret 2002/2003  

 

TE-programmet, år 1-3  2 082 17 056 11 % 

0-20 poäng 8 531 15 018 36 % 

21-40 poäng 2 575 6 460 29 % 

41-60 poäng 1 466 4 117 26 % 

61 poäng och högre  309 741 29 % 

Högskolan, 
grundutbildning 

Läsåret 2002/2003 

 

Totalt 13 249 29 025 31 % 

Högskolan, 
forskarutbildning 
Vårterminen 2002  

 107 311 26 % 
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Tabell 2  Antal anställda lärare/forskare i matematik vid högskolan fördelat på antal 
kvinnor och män samt andel kvinnor. 

 Lärartjänst Antal kvinnor Antal män Andel kvinnor  

Adjunkter 76 169 31 % 

Lektorer  60 306 16 % 

Högskolan, anställda 

År 2002  

 Professorer 5 113 4 % 

 

Tabellerna visar på ett generellt mönster. Andelen kvinnor är lägre ju högre nivån är. 
I detta kapitel ger vi en bild av könsfördelningen bland matematikstuderande i gymnasiet 

och på högskolan, samt bland högskolans lärare och forskare i matematik. Inledningsvis 
presenteras gymnasiets matematikkurser och de olika programmens matematikinnehåll kort. 
Kapitlet avslutas med korta avsnitt om prestationsskillnader mellan könen inom 
matematikstudier och om jämställdhetspolitiken relativt matematiken i utbildningen.  

Antal studerande i matematik – stora könsskillnader 

Gymnasiets program och matematikinnehåll 
Innan programgymnasiet infördes fanns enligt läroplanen från 1970 två linjer, den 
naturvetenskapliga (N-linjen) och den tekniska (T- linjen), med en gemensam ”stor” 
matematikkurs. Bland de övriga linjerna hade den ekonomiska (E- linjen) och den 
samhällsvetenskapliga (S-linjen) linjen egna matematikkurser som var mindre. N- och T-
linjerna ersattes i 1994 års läroplan av naturvetenskapsprogrammet (NV) medan E- och S-
linjen uppgick i samhällsvetenskapsprogrammet (SP) (Utbildningsdepartementet, 1994). 
Numera är alla program treåriga och studieförberedande, men många förbereder samtidigt för 
olika yrkesområden. NV- och S-programmen är specifikt inriktade på förberedelse för högre 
studier. Alla gymnasieskolans program är uppbyggda av ämneskurser.  

År 2000 reviderades gymnasiet. NV-programmet hade fram till dess två grenar, 
naturvetenskaplig och teknisk. Den tekniska grenen togs bort och istället inrättades ett 
teknikprogram (TE-programmet). På det nya NV-programmet (NV 2000) ersattes de tidigare 
grenarna med tre inriktningar: naturvetenskap, matematik-datavetenskap och miljövetenskap. 
Teknikprogrammets inriktningar bestäms lokalt och det finns vissa inriktningar som 
förbereder för högre studier mer än andra. Det samhällsvetenskapliga programmet har fyra 
inriktningar: ekonomi, kultur, språk och samhällsvetenskap. 

I matematik finns fem kurser (matematik A-E) samt ytterligare två nationella kurser, samt 
en rad lokalt definierade kurser. Det obligatoriska matematikinnehållet är kurserna matematik 
A-D på NV-programmet, medan TE-programmet bara kräver matematik A-C. Eleverna på 
TE-programmet erbjuds alltid möjligheten att välja matematik D och E. Nya valbara kurser i 
matematik har införts som skolorna måste erbjuda eleverna på NV-programmet förutom 
matematik E. På matematik-data- inriktningen är förutom matematik A-E ytterligare en 
matematikkurs obligatorisk, matematik – diskret. 

På det nuvarande samhällsvetenskapliga programmet är matematik A och B obligatoriska, 
medan kurs C och D erbjuds som valbara. Detta gäller alla fyra inriktningarna. Innan senaste 
reformen var matematik C obligatorisk på vissa inriktningar. I princip kan elever på alla 
program läsa fler matematikkurser och välja till en eller flera av de kurser som ges på NV-
programmet. Dock kan ett sådant val vara schemamässigt svårt att ordna och en enskild skola 
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erbjuder inte alltid den möjligheten. Antalet elever som läser extra matematikkurser 
rapporteras inte i den publicerade statistiken. 

Könsfördelningen på de matematikintensiva programmen i gymnasieskolan 
Hur har då andelen kvinnor förändrats på de matematikintensiva studievägarna i gymnasiet? 
Andelen kvinnor på N- och T- linjerna sammanslagna ökade fram till 1990-talet. Bland de 
kvinnor som fullföljde studierna ökade andelen från 15% 1974 till 20% 1984 och 33% 
ytterligare tio år senare 1994 (Grevholm, 1996). 

I nedanstående diagram visas andelen kvinnliga elever under läsåren 1990/91-2002/2003 
på samtliga linjer/program enligt ovan (N-linjen, T- linjen, NV-programmet och TE-
programmet) och på varje linje/program enskilt. Alla data är hämtade från Sveriges officiella 
statistik (SCB, 1992-1995; Skolverket, 1995-1998, 1999-2001, 2002-2003).  
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Figur 1   Andel kvinnliga elever på gymnasiets matematikintensiva program. 

Man finner en jämn eller relativt jämn könsfördelning på det naturvetenskapliga 
programmet/linjen medan de tekniska programmen uppvisar en mycket stark mansdominans. 
Utvecklingen totalt sett går långsamt mot en jämnare könsfördelning fram till år 1999, men 
reformen år 2000 och införandet av TE-programmet har gjort att trenden brutits och andelen 
kvinnor minskat under de senaste tre åren. 

Kvinnor väljer hellre breda och naturvetenskapliga program än tekniska program på 
gymnasiet. En intressant – men oönskad – effekt är att gymnasieskolans struktur därmed 
påverkar könsfördelningen inom denna sektor totalt. Under perioden med ett sammanhållet 
program 1996-2000 var andelen kvinnor högst, runt 40%. Andelen kvinnor låg däremot på 
31% under hela perioden 1990-1992 med de två linjerna N och T och har år 2002 återigen 
hamnat på en lägre nivå, 34%. Om rekryteringen ökar till TE-programmet – vilket man 
hoppas – kommer andelen kvinnor troligen att fortsätta att sjunka totalt sett. 

Totalantalet elever på dessa linjer och program varierade under perioden mellan ett lägsta 
värde på knappt 51 000 år 1993/94 och ett högsta på knappt 65 000 år 1990/91. De senaste tre 
åren har antalet legat mellan 58 000 och 60 000. Variationerna mellan åren beror delvis på 
variationen i årskullarnas storlek, men kan inte helt förklaras av den. Andelen av en årskull 
som väljer de matematikintensiva programmen på gymnasiet varierar också.  
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I bilaga fyra återfinns fullständig statistik över antalet elever uppdelade på program, grenar 
och inriktningar samt kön. Statistiken över val av grenar och inriktningar visar att 
könsfördelningen inte förändrats nämnvärt sedan det nya gymnasiet infördes 1994. Andelen 
kvinnor på naturvetenskaplig gren på NV-programmet har legat mellan 46% och 52%, 
andelen på teknisk gren mellan 14% och 16%. Efter införandet av TE-programmet väljer de 
flesta eleverna på NV-programmet den naturvetenskapliga inriktningen, och där är andelen 
kvinnor 51% år 2002. Samma år är andelen kvinnor 20% på matematik-data- inriktningen och 
73% på miljöinriktningen. Den sistnämnda har mycket få elever. 

Matematik-data- inriktningen är således tydligt mansdominerad, liksom den ”gamla” 
tekniska linjen och nu också det nya teknikprogrammet. Möjligen förknippas inrik tningen mer 
med datateknik än med matematik. Datateknik har i många undersökningar visats vara 
förknippat med en maskulin kultur och pojkar och män har fått eller skaffat sig mer tillgång 
till datorerna, både på fritiden och i skolan (Erson, 1992; Nissen, 2003). Teknikens 
maskulinitet är mer traditionellt grundad (Faulkner, 2003). 

Ett annat sätt att analysera könsfördelningen på NV-programmet är att fråga sig vilken 
könsfördelning som finns i elevernas egen klass. Det framgår av statistiken att 
könsfördelningen i genomsnitt är rätt jämn. Undantagen är inriktningen mot matematik-data 
eller miljö på NV-programmet. Troligen är det så att majoriteten av de kvinnliga eleverna som 
läser på NV-programmet i allmänhet finns i könsmässigt rätt jämna klasser, se figur två. Av 
männen är det en något större andel (cirka 20%) som troligen befinner sig i en klass med stor 
majoritet män. För TE-programmet finns ingen nationell statistik över inriktningar. Eftersom 
kvinnorna utgör endast drygt 10% av eleverna på programmet måste dock männen med få 
undantag befinna sig i klar majoritet och kvinnorna i klar minoritet i sina klasser. 
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Figur 2  Antal kvinnor och män läsåret 2002/2003 på NV-programmet år 1, olika 
inriktningar på NV år 2 samt TE-programmet, år 1 och 2.  

Vilken effekt har då kvinnors och mäns val av program och inriktningar på hur mycket 
matematik de läser på gymnasiet? I tabell tre framgår att medan könsfördelningen är jämn på 
kurserna matematik A-C, så läser färre kvinnor de två mest avancerade kurserna, matematik D 
och E .  
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Tabell 3  Antal elever med slutbetyg från gymnasieskolan 2000/2001 och som fått betyg i 
matematikkurserna A-E fördelade på kön. 

 Antal kvinnor Antal män Andel kvinnor 

Matematik A 36 598 35 560 51 % 

Matematik B 27 305 23 831 53 % 

Matematik C 18 385 18 436 50 % 

Matematik D 7 180 10 743 40 % 

Matematik E 4 366 8 275 35 % 

Högskolans grundutbildning 
Antalet studerande inom högskolan har ökat markant under 90-talet från 203 000 läsåret 
1990/91 till 385 000 läsåret 2002/03. Majoriteten av alla registrerade studenter är kvinnor. 
Under samma period har andelen kvinnor ökat från 57% till 61% (SCB, 1990-1999a; SCB & 
Högskoleverket, 2000-2003a). Kvinnorna är i majoritet inom alla ämnesområden1 utom två. 
Undantagen är naturvetenskap och teknik. Andelen kvinnor låg på 50% inom naturvetenskap 
och 29% inom teknik höstterminen 2003. Det gäller för dem som är inskrivna för studier till 
en generell examen eller på program (SCB & Högskoleverket, 2000-2003a). 

Matematik är det näst största enskilda ämnet på högskolan efter företagsekonomi (L. 
Brandell, 2001). Ämnet matematik innefattar, i högskoleverkets redovisning, kurser i alla 
ämnen som i bred mening kan sägas tillhöra det matematiska området. Förutom matematik 
ingår bland annat tillämpad matematik, matematisk statistik, numerisk analys och 
optimeringslära. De flesta studenter som läser en eller flera kurser i matematik har 
matematiken som ett stödämne. Majoriteten återfinns i yrkesinriktade program, de flesta i de 
tekniska utbildningarna till ingenjör och civilingenjör. De som har matematik som 
huvudämne finns bland examinerade med kandidatexamen och magisterexamen, bland vissa 
civilingenjörer med matematisk inriktning samt bland vissa med gymnasielärarexamen.  

Könsfördelningen är fortfa rande ojämn bland matematikstuderande i grundutbildningen.  
Utvecklingen har gått mot ökad jämnhet i könsfördelningen fram till läsåret 2000/2001 men 
stannat av därefter. Andelen kvinnor bland studenter som har registrerat sig på minst en 
matematikkurs under ett visst läsår (se figur tre) har ökat från 26% läsåret 1993/94 till ett 
högsta värde på 33% år 2000/2001 för att sedan minska till 31% läsåret 2002/2003 (SCB, 
1990-1999a; SCB & Högskoleverket, 2000-2003a). Totalantalet av dessa studenter har under 
samma tid ökat från drygt 32 600 till drygt 42 000 (se figur fyra). I bilaga fyra återfinns 
tabeller med alla relevanta data för perioden. 

                                                 
1 Det finns sju större ämnesområden enligt Högskoleverkets klassificering, se  www.hsv.se. 
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Figur 3  Andel kvinnor bland studenter registrerade på en eller flera matematikkurser.  

En tydlig parallell finns mellan ökningen av volymen av högskoleutbildningen och antalet 
matematikstuderande å ena sidan och andelen kvinnor å den andra. Fram till 1997 var 
ökningen stark, medan den avstannade under de sista åren på 90-talet. Det gäller både antalet 
studenter i allmänhet och i matematik samt andelen kvinnor bland de matematikstuderande.  
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Figur 4  Antal studenter registrerade på en eller flera matematikkurser fördelade på kön. 

På högre nivåer i grundutbildningen är andelen kvinnor fortfarande låg. Enligt Grevholm 
(1996) var andelen kvinnor bland studenter som läste fristående kurser i matematik år 1987 
för C-nivån 17% och D-nivån 20% medan andelen år 1992 låg på 15% för C-nivån och 7% 
för D-nivån.   

Ser man på alla studenter som läser matematik inom program eller kurser på nivån över 40 
poäng under den senaste tioårsperioden så har andelen kvinnor ökat under perioden från 18% 
1993/94 till 27% läsåret 2002/2003. Bland examinerade med magisterexamen med matematik 
som huvudämne är andelen kvinnor oförändrat 34% i början och slutet av perioden, under 
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treårsperioderna 1993-96 och 2000-2002 (SCB, 1990-1999a, 2002a; SCB & Högskoleverket, 
2000-2003a). Antalen är låga, det rör sig om mellan 16 och 70 personer totalt per år.  

Sammanfattningsvis är könsfördelningen bland de studenter som läser matematik i 
högskolans grundutbildning sned. Andelen kvinnor är lägst bland dem som läser på högre 
nivåer. Utvecklingen har gått mot ökad jämnhet totalt men den har varit långsam under den 
period som redovisats här och gäller inte alla grupper. Ökningstakten ser inte ut att höjas. 
Högskolans expansionstakt har samband med andelen kvinnor, som ökar då högskolan 
expanderar. 

Forskarutbildningen 
En jämförelse med andra ämnen visar att matematik är det ämne som har den lägsta andelen 
kvinnor bland de forskarstuderande. De nationella forskningsämnena är tolv till antalet enligt 
högskoleverkets klassificering i den så kallade NU-databasen. Bland dem återfinns 
exempelvis humaniora och religionsvetenskap, samhällsvetenskap, naturvetenskap och 
teknikvetenskap. Matematik är ett av dessa nationella forskningsämnen. Med ett par undantag 
är andelen kvinnor bland forskarstuderande inom de nationella forskningsämnena över 40%, i 
många fall över 50% (http://nu.hsv.se/nu/ ). Undantagen är teknikvetenskap och matematik. 
Andelen kvinnor av de aktiva doktoranderna var höstterminen 2003 i matematik 23% och i 
teknikvetenskap 27%. Teknik uppvisar dock en mer positiv utveckling när det gäller avlagda 
examina. Under de senaste åren uppvisar andelen doktorsexamina i teknik avlagda av kvinnor 
en snabb ökning och har nått nivån 26% (höstterminen 2003) vilket är nästan dubbelt så högt 
som matematikens 15%. 

I forskningsämnet matematik inkluderas bland andra ämnena matematik, algebra, 
geometri, analys, matematisk logik, tillämpad matematik, matematisk statistik, numerisk 
analys, optimeringslära och teoretisk datalogi. Inom hela området matematik ökar andelen 
kvinnor bland aktiva doktorander (registrerade i forskarutbildningen) från 16% år 1990 till 
26% år 2002 för att minska något år 2003 (se figur fem). Totalantalet ökar under perioden 
från 225 (36 kvinnliga och 189 manliga) år 1990 till 410 (96 kvinnliga och 314 manliga) 
aktiva doktorander inskrivna år 2003 (SCB, 1990-1999b; SCB & Högskoleverket, 2000-
2003b). 
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Figur 5  Andelen kvinnor bland aktiva forskarstuderande i matematik. 

Antalet doktorsexamina avlagda av kvinnor varierar under perioden från 1990/91 till 2002 
mellan noll och sju per läsår. Eftersom talen är små ser vi på treårsperioder. Fram till perioden 
1996/99 ökar antalet men minskar något de senaste tre åren. (Figur sex) (SCB, 1990-1999b; 
SCB & Högskoleverket, 2000-2003b).  



 13 

0

20

40

60

80

100

120

140

1990/93 1993/96 1996/99 1999/2002

Treårsperiod

A
n

ta
l

Kvinnor

Män

 

Figur 6  Antal doktorsexamina i matematik fördelade på kön. 

Antalet licentiatexamina avlagda av kvinnor varierar mellan ett och nio per år under samma 
period. Under treårsperioderna från 1993/96 och framåt sker en ökning. (Figur sju) 
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Figur 7  Antal licentiatexamina i matematik fördelade på kön. 

Andelen kvinnor bland de examinerade doktorerna varierar mellan 7% och 15% under 
treårsperioderna fram till 1999/2002. Ökningen sker i början av 90-talet. (Figur åtta)  
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Figur 8  Andel kvinnor bland dem som avlagt doktors- respektive licentiatexamen. 
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Bland de nyexaminerade licentiaterna varierar andelen kvinnor under treårsperioderna mellan 
13% och 23%. (Figur åtta) 

Bland nu aktiva forskarstuderande ligger andelen kvinnor något högre (cirka 25%) än 
bland dem som avlagt doktorsexamen senaste åren (knappt 15%). Eftersom kvinnorna utgör 
en ökande del av de forskarstuderande förväntas en motsvarande ökning bland avlagda 
examina, men med rätt lång fördröjning eftersom de verkliga studietiderna är långa. 

Högskolan – forskare och lärare  
Bland lärare/forskare i matematik på högskolan är andelen kvinnor fortfarande mycket låg, i 
hela gruppen 19%. Den varierar från 4% för professorer, 12% för forskarassistenter, 16% för 
lektorer till 31% för adjunkter (SCB & Högskoleverket, 2000-2003c). Antalet i de olika 
grupperna framgår av figur nio.  

Lektorerna, som är den stora gruppen forskarutbildade lärare, ha r samma könsfördelning i 
grupperna födda före respektive efter 1950 (SCB, 2002b). Det betyder att pensionsavgångar 
inte automatiskt kommer att medföra någon ökning av kvinnoandelen. Den åldersgrupp där 
kvinnorna är bäst representerade är i själva verket gruppen födda år 1948-1952. En förändring 
av könsstrukturen förutsätter en förändrad nyrekrytering och kommer med nödvändighet att ta 
mycket lång tid. 
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Figur 9  Antal anställda lärare/forskare i matematik inom högskolan år 2002 fördelat på 
kön.  

Prestationer i matematik – små könsskillnader  
GeMaprojektet syftar inte till att diskutera prestationsskillnader. Dock ger vi i det följande en 
kort redovisning av svenska gymnasieelevers prestationer i matematik. Detta sker med tanke 
på det fortfarande existerande intresset för könsskillnader i prestation, vilket internationella 
studier visar. Tidigare forskning (se kapitel tre) intresserade sig mycket för könsskillnader i 
prestationer och för att, om sådana fanns, söka andra än biologiska förklaringar till dessa, till 
exempel genom attitydundersökningar (Kimball, 1994). Även samtida internationella 
prestationsjämförelser i matematik behandlar könsskillnader (Skolverket, 1996, 2001, 2004).  

I dag presterar flickor på grundskolenivå något bättre än pojkar (G. Brandell et al., 2003). 
På gymnasiet ges betyg på var och en av de fem kurserna matematik A-E och en jämförelse 
mellan kvinnors och mäns betygsfördelning ger en splittrad bild. Redovisningen som följer 
gäller samtliga gymnasieelever som läst en viss matematikkurs och som fått avgångsbetyg 
från gymnasiet läsåret 2000/2001 utan hänsyn till programval.  
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På matematik A har männen något bättre resultat därför att andelen elever med MVG är 
högre bland männen än bland kvinnorna. Samma gäller de båda kurserna B och C, men där 
har å andra sidan en större proportion av kvinnorna betyget VG. En något större del av 
männen har G på båda dessa kurser och IG på C-kursen, medan andelen kvinnor med IG på 
B-kursen är något högre än för männen. Skillnaden är i alla dessa fall 0,5-2 procentenheter.  

För de två kurserna matematik D och E är könsskillnaderna i betyg entydiga, större och till 
kvinnornas fördel. Av kvinnorna har en högre andel betygen VG och MVG. Skillnaderna i 
enskilda betygsgrupper ligger över 5 procentenheter utom för betyget MVG på D-kursen och 
betyget IG på E-kursen där skillnaden är mindre. I bilaga  fem återfinns siffermaterialet som 
dessa jämförelser bygger på. 

Ett tydligt samband är att kvinnorna presterar bättre än männen just på de kurser där 
kvinnorna utgör en minoritet. Det gäller kurs D med 40% kvinnor och matematik E med 35% 
kvinnor. Däremot är könsskillnaderna obetydliga och inte entydiga i de kurser där 
könsfördelningen är jämn. 

En stor internationell studie om matematikutbildning i över 20 länder genomfördes i mitten 
av 90-talet av det internationella samarbetsorganet The International Association for the 
Evaluation of Educational Achievement (IEA). Studien föregicks av två liknande studier, en 
på 60-talet och en i början av 80-talet och den fick därför namnet Third International 
Mathematics and Science Study, TIMSS (Skolverket, 1996, 1998b). Studien omfattar tre 
åldersgrupper, nioåringar, trettonåringar och elever i sista årskursen i gymnasiet. Sverige 
deltog i de två sista grupperna. Undersökningen innehåller en rad olika datainsamlingar, bland 
annat ett prov och en enkät till eleverna. Den senaste TIMSS-studien som genomfördes 2003 
innefattar för Sveriges del inte gymnasieskolan och den behandlas därför inte här.    

I den svenska gymnasiedelen av TIMSS (Skolverket, 1998b) ingår närmare 3 000 
avgångselever från gymnasieskolans samtliga inriktningar. Två grupper studeras, dels den 
allmänna gruppen som motsvarar alla elever i gymnasieskolan, dels den så kallade 
specialistgruppen, i Sverige eleverna på N- och T- linjen och NV-programmet. Enligt studien 
intar Sverige tillsammans med Schweiz och Nya Zeeland en tätposition i både matematik och 
naturvetenskap när det gäller den allmänna gruppen medan Sveriges elever presterar ungefär 
som det internationella genomsnittet i specialistundersökningen. TIMSS-undersökningen 
visar på skillnader i prestationer till de svenska männens fördel i gymnasieundersökningen till 
skillnad mot i studien av trettonåringarna, där inga könsskillnader noterades. Det gäller både i 
den allmänna gruppen och i specialistundersökningen (Skolverket, 1998b). I den allmänna 
gruppen har kvinnorna löst 59% av uppgifterna korrekt medan männen löst 67%. 
Motsvarande värden för specialist gruppen är 77% respektive 83%. Vid en närmare analys 
visar det sig att signifikanta skillnaderna återfinns för vissa kategorier av uppgifter i 
specialist-undersökningen men inte i andra. I den allmänna undersökningen finns signifikanta 
könsskillnader i alla kategorier. 

En förklaring till att resultaten mätt med betyg och i TIMSS-studien visar olika resultat kan 
vara att proven genomfördes bland elever i avgångsklassen 1995, medan betygen gäller elever 
som avslutade gymnasiet 2001, vilket betyder att grupperna är olika. Tidigare forskning har 
också visat att könsskillnader i prestationer ofta ter sig olika om betyget mäts jämfört med om 
resultat vid ett enstaka provtillfälle studeras. 

Jämställdhet inom högskolan – ett uttalat politiskt mål 
Den starka dominansen av män bland professionella matematiker kommer med nuvarande 
utvecklingstakt att bestå under lång tid fr amåt. Andelen kvinnor bland de nyexaminerade 
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doktorerna och bland lektorerna ligger på samma låga nivå. De kvinnliga professorerna är 
fortfarande mycket få och inga tecken visar på en förändring. 

Könsfördelningen är således sned bland professionella matematiker. Det gäller inte bara 
inom den akademiska världen utan också inom andra områden i samhället. Matematiken 
uppfyller därmed inte politiskt uppsatta mål. Jämställdhet mellan män och kvinnor i skolan 
ingår i de mål för utbildningen som är fastslagna av regering och riksdag. Ett mål för all 
utbildningspolitik är jämställdhet i meningen att kvinnor och män deltar i samma omfattning 
och på lika villkor. I skollagen och i skolans läroplaner finns jämställdhet mellan könen 
inskriven som ett centralt mål liksom i högskolelagen. I en tidigare rapport redovisas det 
huvudsakliga innehållet beträffande jämställdheten i dessa styrdokument (G. Brandell et al., 
2003). 

År 1995 kom en proposition från regeringen som handlade enbart om jämställdhet inom 
utbildningsområdet (Regeringens proposition 1994/95:164). I den skärptes skollagens 
formulering. Frågan om pedagogiken togs in i diskussionen och betydelsen av könsperspektiv 
i undervisningen framhölls. När det gällde högskolan låg tonvikten på frågor om rekrytering 
och könsfördelning. 

Inom högskolan gjordes, bland annat som en direkt följd av riksdagens beslut i enlighet 
med jämställdhetspropositionen 1995, en rad satsningar för att främja jämställdheten. 
Matematikämnet fanns med i flera av dessa projekt. 

I flera utredningar om matematikämnet på högskolan har bristen på jämställdhet 
uppmärksammats. Den nationella utvärdering som Universitetskanslern lät genomföra 1995 
innehåller en jämförelse mellan Nordeuropa och de latinska länderna i södra Europa där 
andelen kvinnor är väsentligt högre (Universitetskanslern, 1995). Jämförelsen visar att en 
annan situation är möjlig, med fler kvinnliga matematiker, men utredningen framhåller inte att 
också i dessa länder har kvinnorna en underordnad position. Mansdominansen är inte lika 
stark men männen finns på de mer prestigefyllda tjänsterna och överst i hierarkin.  

Samma år som utvärderingen av grundutbildningen genomfördes gjorde det naturveten-
skapliga forskningsrådet en utvärdering av svensk matematikforskning (Naturvetenskapliga 
forskningsrådet, 1995). Också i den uppmärksammades den sneda könsfördelningen: 

There is a remarkable lack of women among Swedish mathematicians /.../. Female students then 
represent a large and poorly utilized pool of recruitment. They should be encouraged at all 
levels to engage in mathematical studies. (Naturvetenskapliga forskningsrådet, 1995 s 51) 

I högskoleverkets utvärdering av matematikämnet år 2002 (Högskoleverket, 2002) som avser 
både forskning och grundutbildning lyfter man också fram problemet.  

Fler män än kvinnor studerar matematik, framförallt på de högre nivåerna. De flesta 
institutioner vidtar dock olika slag av åtgärder för att förbättra situationen för kvinnliga 
studenter, doktorander och forskare. För att öka andelen kvinnor inom matematikämnet på de 
högre nivåerna inom grundutbildningen och inom forskarutbildningen behövs ytterligare goda 
förebilder samt stöd och uppmuntran. (Högskoleverket, 2002 s 19)   

Trots vad som sägs om åtgärder för att förbättra situationen visar självvärderingarna från 
institutionerna i rapporten att de flesta institutioner saknar målmedvetna och långsiktiga 
strategier. 

Även om problemet med bristande jämställdhet tas upp i dessa utvärderingar om 
matematikämnet på högskolan blir intrycket att frågan ägnas ett alltför litet intresse. Inga 
konkreta åtgärder föreslås eller lyfts fram.  
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KAPITEL 3  
UTGÅNGSPUNKTER I TIDIGARE FORSKNING OCH TEORI 
GeMaprojektets syften är att undersöka om svenska skolelever på grundskolan och i 
gymnasieskolan uppfattar matematik som en manlig, kvinnlig eller könsneutral domän, det 
vill säga att utforska speciella attityder. Projektet vill även söka finna ut om det finns något 
samband mellan flickors bortval av matematik och en eventuell föreställning om matematiken 
som en manlig domän.  

I kapitlets första del presenterar vi ett par internationella studier av attityder till matematik. 
Den andra delen behandlar kortfattat projektets teoretiska bakgrund. Den tredje delen är en 
introduktion till forskningen om ”matematik som en manlig domän”, den konstruktion som 
bildar grunden för projektets attitydundersökning och analys.2 Kapitlets fjärde del innehå ller 
en redovisning av för GeMaprojektet relevant svensk skolforskning samt några exempel på 
internationella studier inriktade på kön och matematik med anknytning till GeMaprojektets 
syften. 

Attityder till matematik 

Den forskning som bedrivs rörande kön och matematik har hittills, till största delen, 
koncentrerats på den obligatoriska skolan. Bristen på för oss relevanta svenska 
gymnasiestudier framgår både av Inga Wernerssons (1991) analys av forskningsläget allmänt 
beträffande könsskillnader i gymnasieskolan och Elisabet Öhrns (2002) rapport rörande 
studier av könsmönster på grundskole- och gymnasienivå under perioden 1990-2000. 
Jämförelser mellan tidigare forskning och GeMaprojektets gymnasieresultat är därför svåra att 
göra. Vi kan dock redovisa resultat från en aktuell internationell studie som rör elever i 15-17 
års ålder och en något äldre som rör gymnasieelever där frågor som rör attityder till 
matematik tas upp. 

Attityder är ett centralt begrepp inom socialpsykologin. Med attityd menas en varaktig 
inställning hos individen som kommer till uttryck i att man är för eller emot något (objektet). 
Generellt sett är attityder mer varaktiga än en persons känslor och uppfattningar, som i 
allmänhet är beroende av situationen och sammanhanget. De anses bestå av tre delar, 
kognitiva, affektiva och intentionella (handlingsberedskap) komponenter. Styrkan i attityder 
varierar från starkt positiv till starkt negativ. För att mäta attityder används så kallade 
attitydskalor. Dessa konstrueras med hjälp av påståenden som den som svarar får instämma i 
eller ta avstånd från. En utförlig översikt av något äldre forskning om attityder till matematik 
återfinns i McLeod (1992). 

Svenska elever i internationella jämförelser 
I gymnasiedelen av Third International Mathematics and Science Study (Skolverket, 1998b) 
som presenterades i kapitel två ingår en enkät som bland annat berörde familjebakgrund, 
ambitionsnivå och inställning till matematik. Analysen av enkäten grupperade eleverna, 
förutom efter kön, efter form av utbildning: A) yrkesinriktade utbildningar (877 elever), B) 
samhällsinriktade  utbildningar,  huvudsakligen  samhällsvetenskaplig  och  ekonomisk linje 
(1 429 elever) samt C) naturvetenskapligt och tekniskt inriktade utbildningar (2 048 elever).3 

                                                 
2 Fylligare framställningar av ”matematik som manlig domän” och av GeMa-projektets teoretiska utgångspunkter kan läsas i 

projektets grundskolerapport (G. Brandell et al., 2003). 
3 Studien genomfördes under våren 1995. Gymnasieskolan befann sig då i ett övergångsskede från linjer till enbart treåriga 

program, vilket t.ex. betyder att det fanns proportionellt fler elever i de teoretiskt inriktade utbildningarna än i den senare helt 
utbyggda gymnasieskolan. 



 18 

Det finns inte några skillnader mellan könen när det gäller föräldrarnas utbildning. Antalet 
män i grupp C är nästan dubbelt så stort som antalet kvinnor, medan förhållandet i grupp B är 
det omvända. Det starka sambandet mellan kön och utbildningsinriktning, som framgår i 
kapitel två, bekräftas av TIMSS. Det gäller även att föräldrarna till eleverna i grupp A och B 
har samma utbildningsnivå, medan föräldrarna till eleverna i grupp C har signifikant högre 
utbildning. 

 Nästan nio av tio elever (91% av flickorna och 88% av pojkarna) tänker fortsätta studera 
efter gymnasiet. Skillnaderna mellan grupperna är större; i grupp A är det 64%, i grupp B 
92% och i grupp C 98% som tänker läsa vidare. 

Männen ansåg i högre grad än kvinnorna att det är viktigt att prestera bra i matematik och 
naturvetenskapliga ämnen. Skillnaderna ökar ytterligare när det kommer till hur viktigt 
omgivningen, i form av mamma, pappa och vännerna, tycker att det är att lyckas i dessa 
ämnen. ”Det tycks alltså som om pojkarna upplever större tryck, alternativt stöd och intresse, 
från föräldrar och kamrater att prestera bra.” (Skolverket, 1998b) Allra viktigast är detta för 
eleverna i grupp C.  

För att belysa elevernas inställning till matematik och till den egna prestationen i ämnet 
fick de uppge i vilken grad de instämde i ett antal påståenden om matematik, om ämnet är 
tråkigt eller om de gillar matematik och om att lära sig matematik och hur de tycker att de 
lyckas. 

Totalt är männen något mer positivt inställda till ämnet än kvinnorna. C-gruppens elever är 
mest positiva till matematik, B-gruppens elever tycker mer om att lära sig matematik än A-
gruppen annars är skillnaderna mellan A- och B-grupperna små. Av hela gruppen har 65% 
svarat att de gillar/tycker mycket om ämnet matematik. Här skiljer sig C-gruppen från de 
andra (82% jämfört med 51% respektive 48% i B- och A-gruppen). Resultaten är väntade 
utifrån indelningskriterierna för grupperna. I grupp A och B är det fler som tycker om att lära 
sig matematik än som tycker om ämnet matematik. På påstående att det går bra i matematik 
svarade 63% instämmer/instämmer absolut. Skillnaderna mellan grupperna visar att grupp C 
instämmer i något högre grad, grupp B ungefär som snittet och grupp A instämmer i något 
lägre grad. ”En granskning av grupp C visar att pojkar och flickor tycker lika mycket om att 
lära sig matematik, i övrigt är resultatbilden densamma som för totalgruppen.” (s 109) Det 
sista innebär att flickor i högre utsträckning tycker matematik är tråkigt och fler pojkar än 
flickor finner matematik lätt. 

Även om denna rapport rör gymnasieskolan vill vi ta upp de så kallade PISA-
undersökningarna, där de svenska deltagarna mestadels befinner sig i år 9. På initiativ av 
OECD (Skolverket, 2001) genomfördes i den obligatoriska skolan den första PISA-
undersökningen (Programme for International Student Assessment). Ett trettiotal länder 
deltog. I PISA-undersökningen 2000 studerades femtonåringars kunskaper i och attityder till 
ämnesområdena matematik, läsförståelse och naturvetenskap. Förutom dessa områden ingick 
problemlösning i undersökningen 2003 (Skolverket, 2004). Detta år deltog 41 länder, varav 
30 OECD-länder. Undersökningarna är inriktade på kunnande som är betydelsefullt i det 
vuxna livet. Fokus år 2000 låg på läsning, år 2003 på matematik och 2006 kommer 
naturvetenskap i brännpunkten.  

I Sverige deltog 4 600 elever i PISA 2003. De attityder som mättes var intresse, 
motivation, självvärdering och ängslan. De svenska elevernas intresse för matematik ligger 
över genomsnittet bland OECD-länderna och deras motivation är genomsnittlig. Pojkar är i de 
flesta länder, inklusive Sverige, mer intresserade av och motiverade att lära sig matematik. 
Elevernas självvärdering mättes på två sätt, dels fick eleverna ta ställning till påståenden om 
sin egen förmåga i matematik (självuppfattning), dels fick de ta ställning till hur säkra de 
känner sig när de skall lösa olika uppgifter i matematik (självtillit) (Skolverket 2004, s 74). 
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Pojkar har i alla OECD-länder signifikant högre självuppfattning än flickor. Sverige ligger 
beträffande självuppfattning något högre än OECD-medelvärdet och rörande självtillit på 
genomsnittet. Också i detta senare avseende ligger pojkar högre än flickor i samtliga OECD-
länder. 

Eleverna tog även ställning till ett antal påståenden om ängslan. Svenska elever visar sig 
vara minst ängsliga av alla, speciellt tillhör svenska pojkar tillsammans med danska de minst 
ängsliga. Det är vanligare att flickor är ängsligare än pojkar, så också i Sverige. 

Teoretisk bakgrund 

GeMaprojektet vill undersöka om matematiken för svenska skolelever är könsmärkt eller 
könsneutral och vilken betydelse denna könsmärkning skulle kunna ha. Avsikten är också att 
undersöka om det finns könsskillnader i synen på matematik som en manlig, kvinnlig eller 
könsneutral domän. Betydelsen av begreppet ”matematik som en manlig domän” som är 
centralt i undersökningen måste klargöras. Men först diskuterar vi kortfattat vad vi i detta 
sammanhang menar med kön. Grundskolerapporten (G. Brandell et al., 2003) innehåller en 
något mer omfattande redovisning. 

I varje tid och varje kultur existerar en historiskt betingad betydelse i uppdelningen i 
kvinnor och män. Vad som är lämpligt och passande för det ena eller det andra könet varierar 
med tid och plats. Könsskillnader skapas eller konstrueras socialt och kulturellt. Matematik, 
till exempel, har inte annat än i undantagsfall och i senare tid ansetts passande fö r kvinnor. 
Man har heller inte sett kvinnor som kapabla till matematikstudier. Deras biologi ansågs 
begränsa dem. Kvinnors kamp för lika rättigheter till utbildning som män har varit lång och 
ofta kantad av motstånd på grund av påstådd oförmåga. Särskilt envisa har försöken att visa 
på medfödda könsskillnader i förmåga att lära matematik varit, men motargumenteringen har 
också varit kraftfull (Fausto-Sterling, 1985; Hubbard, 1990; Kimball, 1994). 

Forskning som intresserat sig för kvinnors villkor har haft behov av begrepp som gör att 
det går att skilja på vad som är biologi och vad som är sociala konventioner och 
föreställningar. För att betona de könsskillnader som är konstruerade och föränderliga 
infördes på 1970-talet i engelska språket begreppet gender. Tanken med begreppet gender var 
att det föränderliga, socialt och kulturellt skapade, skulle kunna skiljas från det givna 
biologiska könet, sex. Distinktionen sex/gender skapades. Den åtskillnaden ses numera som 
omöjlig att göra, bland annat för att det inte går att dra en klar skiljelinje mellan sex och 
gender.  

Från början var den svenska översättningen av sex/gender vanligen biologiskt kön/socialt 
kön. Gender översätts numera i stället ofta till svenska med genus, men det råder inte 
konsensus om denna översättning. Karin Widerberg (1998) för en tydliggörande diskussion 
om problemet med översättningar. Begreppen genus och gender är inte helt ekvivalenta och 
det svenska kön har en vidare betydelse än engelskans sex. Widerberg pläderar för en 
användning av begreppet kön eftersom detta inte tvingar fram någon distinktion mellan det 
biologiska och det sociala (s 134). Kön används idag också av många forskare. Genus-
begreppet har dock blivit allmänt accepterat i former som genusteori och genusvetenskap.4 
GeMaprojektet använder begreppet kön, i diskussion av vårt arbete och våra resultat och som 
översättning av gender. Det är dock de sociokulturella skillnaderna samt kön som relation 
mellan kvinnligt och manligt som är av intresse i projektet, liksom möjligheterna till 
förändring.  

                                                 
4 Se Kön eller genus? från Nationella sekretariatet för genusforskning (1999). 
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Könskonstruktion 
Den amerikanska filosofen Sandra Hardings (1986) teori om konstruktionen av kön är 
tillämpbar vid en analys av kön och matematik/naturvetenskap då hon direkt ställt frågor om 
kvinnors deltagande på dessa fält. Sandra Harding påpekar vikten av flera betydelser av 
begreppet kön och föreslår (s 52) att kön ska ses som skapat och återskapat genom tre 
samverkande processer. Dessa är bildningen av könsidentiteten, det individuella könet, 
uppkomsten av könsstruktur eller arbetsdelningar i betalt och obetalt arbete och formandet av 
könssymbolism i tankar, ord och bilder. Harding menar beträffande många projekt och 
strategier för att öka andelen flickor eller kvinnor inom naturvetenskapen att projekten endast 
riktat in sig på ”affirmative action strategies and resocialization practices for female children” 
(s 53), det vill säga på att stärka flickor och förmå flickor att ändra sitt beteende. Detta innebär 
att projekten bortsett från könsarbetsdelningen i samhället i stort och på könssymbolismen i 
vilken vetenskapen deltar, liksom från värderingar av det som ses som kvinnligt respektive 
manligt. Projekten kan därför inte lyckas i längden. 

Könsstrukturer ser vi dagligen till exempel på arbetsplatsen och i olika media. I 
undervisningssystemet syns strukturen tydligt, exempelvis beträffande vem som är lärare. 
Små barn undervisas huvudsakligen av kvinnor men ju äldre barnen eller ungdomarna blir ju 
fler män kommer det in i systemet. På universitetens högre tjänster återfinns framför allt män. 
Många skolämnen har huvudsakligen lärare av ett och samma kön. Det gäller hemkunskap 
och träslöjd i grundskolan eller fysik på gymnasienivå. Skolsköterskan och kuratorn är ofta 
kvinnor, medan vaktmästaren eller teknikern är en man.  

Exempel på könssymbolism i bild finns i film och reklam där kvinnan ofta framställs som 
passivt objekt medan mannen har den aktiva rollen. På ett språkligt symboliskt plan tillskrivs 
det manliga till exempel rationalitet, logiskt tänkande, objektivitet och hårdhet medan kvinnor 
ses som irrationella, ologiska, känslomässiga, subjektiva och mjuka (Benckert, 1997). Dessa 
föreställningar lever kvar i vår kultur även om de inte anses korrekta att uttala. Strukturen 
med kvinnor och män på olika platser kan tyckas bekräfta och rättfärdiga symbolismen. 
Enskilda individer iakttar, lär och påverkas av könsstrukturen och könssymbolismen. 
Individen socialiseras inte passivt in en könsidentitet utan är aktiv i processen att i samspel 
med struktur och symbolism utforma könsidentiteten. 

Sandra Harding påpekar att det handlar om asymmetri så att det som räknas till det manliga 
rankas som finare eller mer värdefullt än det som räknas som kvinnligt. Gruppen män har 
därför tillgång till mer makt än gruppen kvinnor. Det manliga blir också det normala och det 
kvinnliga definieras som undantaget. I forskningen används ofta begreppen könsordning eller 
könsmaktssystem som sammanfattande benämningar. Begreppet könsmaktssystem utgår från 
att män har mer makt än kvinnor, medan könsordning ger rum för en asymmetri utan hierarki.  

Det finns andra teorier att använda sig av vid analys i ett könsperspektiv. En i vårt land 
känd och ofta använd teori är historikern Yvonne Hirdmans dynamiska ”genussystem” som 
bygger på två lagar eller som hon skriver ”logiker”. Könens isärhållanden, det vill säga att 
kvinnligt och manligt inte bör blandas, är den ena lagen och den andra är hierarkin: det är 
mannen som är norm (Hirdman, 1988). Grovt kan sägas att den första logiken motsvarar 
könsstrukturen. Den andra, som också innefattar en makthierarki, motsvarar tanken om 
asymmetrin. Hirdman inför också begreppet ”genuskontrakt” på olika nivåer. Kontrakten är 
konkreta förställningar till exempel om hur män och kvinnor skall prata eller vilka kläder som 
är tillåtna. Genus förstår Hirdman (s 51) som föränderliga tankefigurer ”män” och ”kvinnor” 
där den biologiska skillnaden alltid utnyttjas. Ett annat exempel på teoretisk analys ger Robert 
Connell, australisk pedagog (Connell, 2002). Han talar om könsordningar i det vidare 
samhället och institutioner som skolor och urskiljer i sin modell fyra olika könsrelationer i 
dessa ordningar (s 53 ff): maktrelationer, produktionsrelationer eller arbetsdelning, 
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emotionella relationer och symboliska relationer. Liksom hos Hardings processer är dessa 
olika relationer interagerande och föränderliga. 

Det finns andra ojämlika ordningar i samhället baserade på till exempel klass eller etnicitet. 
Könsmaktsystemet är i en dynamisk interaktion förbundet med andra maktasymmetrier 
(Lykke, 2003). Detta hindrar inte att kön har betydelse beträffande förhållandet till matematik. 
Attityderna till matematik påverkas också av till exempel familjebakgrund. Könsordningen, 
liksom andra samhälleliga ordningar, reproduceras men förändras också.  

Matematik – en manlig domän 
Påståendet matematiken är en manlig domän rör flera plan. För det första handlar det om 
andelen kvinnor i högre matematisk utbildning och i matematikrelaterade yrken, vilket togs 
upp i kapitel två. Ytterst få kvinnor forskar och undervisar i matematik på universitetsnivå. 
Männen dominerar rent numerärt även bland professionella matematiker utanför 
universiteten. Denna könsmässiga obalans är en del av könsstrukturen.  

Ämnet matematik har för det andra en manlig laddning, det vill säga att föreställningar om 
matematik präglas av könssymbolismen. Walkerdine (1998) diskuterar de djupa rötterna till 
dessa i ett historiskt perspektiv. ”Women, after all, are clearly irrational, illogical and too 
close to their emotions to be good at mathematics. Or so the story goes.”, skriver hon (s 15). 
Flickor och pojkar, kvinnor och män kan utifrån sådana historiskt betingade föreställningar 
uppfatta matematiken som ett mer naturligt område för män. Ett annat exempel på 
könssymbolismen som rör matematik är uppdelningen i ”hårda” och ”mjuka” vetenskaper. En 
vetenskap med mycket matematik sägs vara hård, en med lite kallas mjuk. Andelen kvinnor är 
lägre i hårda än i mjuka vetenskaper (Schiebinger, 1999). Detta passar ihop med att kvinnor 
även i övrigt associeras med det mjuka och män med det hårda. På olika sätt bekräftar 
strukturen symbolismen, som i sin tur ger näring åt strukturen. Båda påverkar individens 
föreställningar och val. 

En tredje betydelse rör kulturen inom matematiska institutioner. Den speciella kultur som 
råder inom matematik med dess ritualer, koder, värderingar och praktiker är utformad av män 
och hänger samman både med strukturen och med symbolismen. Det finns biografiska och 
självbiografiska berättelser om och av kvinnor som visar på kulturens betydelse och på det 
motstånd kvinnor mött och möter (Koblitz, 1983; Lyttkens, 1992; Reid, 1997). Catharina 
Landström och Ulla Dinger (2002) har gjort en intervjustudie med kvinnor i forskarutbildning 
vid en svensk matematikinstitution. De tar bland annat upp frågan om kvinnors problem att bli 
fullvärdiga medlemmar av ämneskulturen. 

Matematikern Claudia Henrion (1997) har gjort ingående intervjuer med kvinnliga 
matematiker. Hon presenterar matematikerna tillsammans med en diskussion av 
föreställningar och antaganden inom matematikersamfundet och hur dessa påverkar kvinnor. 
Henrion anser att det finns myter om matematiker. Några av dem som hon söker slå hål på är 
att matematikern är en enstöring som arbetar i komplett isolering, att kvinnor och matematik 
inte passar ihop och att riktigt bra matematik presteras av de unga. En matematiker är enligt 
dessa myter en ung vit man. Claudia Henrion beskriver situationen i USA. Kulturen är dock i 
detta avseende likartad i Sverige där kvinnorna är minst lika osynliga i matematiken som de är 
i USA. 

I Sverige genomfördes i början på 1990-talet ett projekt kallat KIM, Kvinnor inom 
matematiken (Jacobsson & Elvin-Nowak, 1994). Målet var att få en jämnare könsfördelning 
på alla nivåer inom ämnet. Projektet genomfördes vid en universitetsinstitution för matematik 
och startade med kartläggningar i enkätform av undervisnings- och studieklimatet för 
kvinnliga respektive manliga studenter och lärare. De kompletterades med intervjuer av några 
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studenter och lärare. Kartläggningen visade att de manliga studenterna och lärarna tyckte att 
kvinnliga studenter gav en trevligare stämning men att mycket få var beredda att aktivt verka 
för att få in fler kvinnor. Den fann också att det fanns allvarliga brister i kommunikationen på 
institutionen och att detta var ett större problem för kvinnor. Projektgruppen gick vidare med 
aktiva insatser för att komma till rätta med bristerna och lade därvid stor vikt vid den sociala 
miljön. Gruppen menar i sin rapport att medvetenheten om könsproblematiken ökade och att 
det vid projektets slut fanns en mer livaktig pedagogisk diskussion.  

Även om en matematikkultur är mer framträdande på högre nivåer av matematiken kan 
den via lärarnas utbildning sprida sig till skolmatematiken. Läroböcker, undervisningssätt och 
värderingar inom matematisk undervisning kan föra budskapet vidare om vem och hurdan en 
matematiker bör vara. En studie från Schweiz, gjord av Carmen Keller (2001), visar lärarens 
betydelse. Studien bygger på TIMSS-undersökningen och omfattar över 300 klasser (år 6-8) 
och lärare. Den visar att både elever och lärare har stereotypa värderingar om matematik som 
manlig. Lärarens stereotypa föreställningar påverkade signifikant elevernas.  

Carrie Paechter (2000) resonerar i sin studie av makt, kön och läroplaner över kunskapers 
olika könsmärkning. Det som ses som ”ren” kunskap, har vanligen maskulin könsmärkning 
och högre status. Kvinnor har uteslutits från sådan kunskap. Med stöd av Valerie Walkerdines 
(1998) arbeten menar hon att matematik är det ämne som mest ger stöd åt fantasin om total 
makt och kontroll. 

Fennema-Shermans MD-skala och den reviderade skalan 

Under 1970- och 1980-talet gjorde forskare olika försök att teoretiskt förklara de skillnader i 
matematikprestationer som visats mellan könen. Skillnaderna var oftast till pojkarnas fördel. 
Biologiska förklaringsmodeller förekom vid sidan av socialt eller psykologiskt grundade. Det 
blev också intressant att studera affektiva faktorer. 

Ett ofta använt instrument för att mäta attityder och affektiva faktorer är de attitydskalor 
som Elizabeth Fennema och Julia Sherman utvecklade i mitten av 1970-talet. De har fått 
namn efter sina upphovskvinnor och kallas därför Fennema och Sherman Mathematics 
Attitudes Scales (MAS) (Fennema & Sherman, 1976). Skalorna är mätinstrument för attityder 
och affekter kopplade till matematik. De nio konstruerade skalorna är följande: 
självförtroende att lära matematik, matematikängslan, matematikens användbarhet, matematik 
som en manlig domän (den utsträckning som matematik blir stereotyp åt det maskulina hållet, 
MD-skalan), attityder rörande matematisk framgång, ”effectance motivation”5 i matematik 
samt mödrars, fäders och lärares attityder till eleven som matematiklärande. 

Fennema-Sherman-skalan användes i en mängd studier under 1970- och 1980-talen och är 
fortfarande ofta använd, framförallt i USA. I en metaanalys av dessa studier (Hyde, Fennema, 
Ryan, Frost & Hopp, 1990) analyseras material från 70 artiklar, framförallt amerikanska 
studier. Många av artiklarna bygger på Fennema-Shermans skalor, men också andra skalor 
används. MD-skalan är den enda attitydskala där könsskillnaderna är betydande. Pojkar ser 
matematik stereotypt som en manlig domän i mycket högre utsträckning än flickor. Med 
statistiska metoder undersöker författarna om de rapporterade könsskillnaderna varierar med 
tiden (publiceringsdatum) och med elevernas ålder. Könsskillnaderna var tydligare under 
gymnasieåren än för yngre barn. Det visar sig också att könsskillnaderna rörande matematik 
som en manlig domän har minskat något från 1970-talet till 1980-talet, men att skillnaderna 
fortfarande är stora.  

                                                 
5 Hög ”effectance motivation” innebär beteende som långvarig koncentration på problem och vilja att utforska och experimentera 

(Fennema & Sherman 1976, s 5). 
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Hyde och hennes medförfattare diskuterar även huruvida det faktum att flickor tycker att 
matematik är en manlig domän (om än mindre än pojkarna) avskräcker dem att läsa vidare 
och välja en matematisk karriär. Författarna tonar ned den hypotesen och lyfter istället fram 
risker med den manliga stereotypa uppfattningen om matematik som en manlig domän. 
Manliga kamrater kan med subtila medel på olika sätt antyda att de kvinnliga eleverna som 
lyckas i matematik är mindre feminina och sätta tryck på dem att inte lyckas. Liknande kan 
ske mellan manliga lärare och kvinnliga elever. Resultaten i metaanalysen visar hela tiden en 
liten dragning åt att flickor är mer negativa till matematik. Vilken effekt dessa små men 
många skillnader ger tillsammans och över en längre tid kan författarna inte säga (Hyde et al., 
1990). 

Under 1970-talet då MD-skalan (Mathematics as a Male Domain) konstruerades ansågs 
alternativet att matematik kunde vara en kvinnlig domän uteslutet. Enligt den gamla MD-
skalan var det en självklarhet att pojkarna var normen. Det fanns endast två alternativ där det 
ena representerade könsneutralitet och det andra icke könsneutralitet som tolkades som 
manlig dominans i förhållande till matematiken. De könsneutrala alternativen kunde 
formuleras som instämmande i att ”flickor kan klara sig lika bra i matematik som pojkar” eller 
”män är inte av naturen bättre än kvinnor i matematik” alternativt icke instämmande i att 
”flickor som studerar matematik är en smula egendomliga”. 

Några studier gjorda under 1990-talet tydde på att flickors och pojkars attityder till 
matematik och till sig själva som elever höll på att förändras (Forgasz, Leder & Gardner, 
1999). Det visade sig att en del informanter beskrev kvinnor som både bättre i matematik och 
mer villiga att arbeta hårt för att lyckas. Andra tillfrågade visade en medvetenhet om att 
samhälls- och klassrumsfaktorer kunde utgöra hinder för kvinnors uppnående av färdigheter 
inom matematik. Dessa resultat var starkt bidragande orsaker till att Gilah Leder och hennes 
medarbetare började omarbeta Fennema-Sherman-skalan. Författarna motiverar utifrån fyra 
studier behovet av en moderniserad MD-skala. Studierna visar bland annat att även om 
stereotypa åsikter kring matematikämnet finns kvar hos båda könen, så är de inte längre 
enbart åt det manliga hållet.  

Efter några mindre studier för utprövning används ett nytt mätinstrument, Who and 
Mathematics, i en större undersökning bland elever i år 7, 8 och 9 (Forgasz, 2001; Leder, 
2001). Undersökningen omfattar 861 elever och görs parallellt med en lika stor enkätunder-
sökning med ett instrument vars utformning mer liknar Fennema-Shermans ursprungliga MD-
skala. I den senare infogas tre olika skalor: matematik som könsneutral, matematik som 
manlig och matematik som kvinnlig. Det senare instrumentet används för att verifiera att de 
frågor som mätte de tre faktorerna var inbördes konsistenta. Författarna undersöker också 
korrelationen mellan de tre skalorna och finner som väntat en negativ korrelation mellan 
matematiken som könsneutral å ena sidan och manlig respektive kvinnlig å den andra. 
Innebörden är att många elever ger uttryck för uppfattningen att matematiken antingen är 
kvinnlig, manlig eller könsneutral (Leder, 2001). Innehållet i frågorna i den nya enkäten, Who 
and Mathematics, gäller påståenden som liknar de sammanlagt tolv påståendena i den 
ursprungliga MD-skalan, men nu formulerade på ett könsneutralt sätt. Dessutom tillkommer 
ett antal påståenden av delvis annan karaktär, om matematik som tråkigt och svårt, det vill 
säga mer matematiknegativa frågor. Den nya skalan innehåller även påståenden som 
påminner om frågorna i några andra MAS-skalor, till exempel om föräldrars och lärares 
inställning. 

Det är den reviderade MD-skalan, Who and Mathematics, GeMaprojektet använt i den 
aktuella undersökningen (Leder & Forgasz, 2002). Den nya skalan ger till skillnad mot den 
gamla möjlighet att betrakta matematik som manlig, neutral eller kvinnlig. Mätinstrumentet 
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beskrivs i kapitel fyra och en något mer utförlig redogörelse av arbetet med MD-skalorna kan 
läsas i projektets grundskolerapport (G. Brandell et al., 2003)  

Angränsande forskning 

Som framgick i början av kapitlet finns det få svenska nyare studier av gymnasieskolan utöver 
den nämnda TIMSS-studien. Könsmönster i förändring? är en kunskapsöversikt om unga i 
skolan som Elisabeth Öhrn (2002) gjort för Skolverkets räkning. Den ger en god 
sammanfattning av kunskapsläget och vi stöder oss på henne i det fö ljande. Ann-Katrin 
Jakobssons (2000) avhandling som rör motivation och inlärning ur ett genusperspektiv är 
också relevant för GeMaprojektet, liksom en mindre studie av Else-Marie Staberg (Staberg, 
1997; 2001; Staberg & Assarsson, 1997) och ett par rapporter från Skolverket (Skolverket, 
1998a, 1999). Beträffande internationella studier är det också vanligare med undersökningar 
av yngre elever. Vi väljer att ge några exempel från studier i olika länder med tonvikt på kön 
och matematik utan anspråk på att göra en total översikt. Därtill kommer vi i diskussionen att 
hänvisa till fler arbeten.  

Svenska studier 
Öhrn (2002) ger en sammanfattning av nyare studier, huvudsakligen svenska, rörande 
könsmönster. Resultaten jämförs med undersökningar gjorda under 1970- och 1980-talen. De 
stora könsskillnader som lyfts fram är bland annat att flickor som grupp idag presterar bättre i 
skolan än pojkar som grupp. Flickor har blivit synligare i skolan och Öhrn skriver att det finns 
somliga som hävdar att det är pojkarna som är dagens förlorare i vårt utbildningssystem. En 
stor internationell köns- och utbildningsfråga under 1990-talet rörde förändringar i 
utbildnings- och prestationsmönster. Flickor deltar i större grad i högre utbildning och 
presterar bättre än pojkarna mätt med examination eller betyg. Den internationella debatten i 
frågan sammanfattas kort i en tidigare rapport från GeMaprojektet (G. Brandell et al., 2003). 

I forskningsöversikten skriver Elisabeth Öhrn (2002) att ”matematik är en socialt högt 
rankad kompetens och som sådan inte avgränsad till att vara viktig enbart för pojkar och 
män”. Öhrn (2002) menar dock att ”flera studier pekar på matematik som ett ämne med 
särskild status hos pojkar” och knyter detta till ämnenas rangordning, där matematik och 
naturvetenskap är överordnade. Påståendet om matematikens manliga laddning är vanligt i 
litteratur om kön och utbildning.  

Ann-Katrin Jakobsson (2000) ville med sin avhandling, utifrån ett genusperspektiv, studera 
forskning kring könsskillnader i motivation och lärande. I undersökningen använde hon två 
olika datakällor. En intervjustudie genomfördes med en gymnasieklass, samhällsprogrammet 
(SP) årskurs tre, totalt deltog 24 elever (varav 15 flickor och 9 pojkar). Jakobsson valde 
medvetet en SP-klass för att kunna belysa genus ur ett icke matematiskt/naturvetenskapligt 
perspektiv, då hon anser att dessa fokuserats på i tidigare forskning. Dessutom användes 
enkätdata från Betydelsen av Sociala Könsskillnader för inlärning, utveckling och 
prestationer i skolan (BASK), ett projekt vid Institutionen för pedagogik och didaktik, 
Göteborgs universitet, under ledning av professor Inga Wernersson.  

Jakobssons avhandling visar att männen i intervjustudien (SP3) inte förefaller speciellt 
tävlingsinriktade i klassrummet. Kvinnorna visar inte heller någon lust att sticka ut däremot 
tycker de att det är viktigt att den betygsättande läraren vet att de är duktiga. I 
enkätundersökningen framkommer att de duktigaste männen gärna tävlar både med de andra 
männen och med de duktigaste kvinnorna. Enkätresultaten visar också att de duktigaste 
kvinnorna gärna tävlar med andra, vilket de övriga kvinnorna inte gör.  



 25 

Det är vanligare bland kvinnorna än bland männen att vilja hjälpa varandra, menar 
Jakobsson. Vidare skriver Jakobsson att båda könen anser provresultat och betyg viktiga, de 
fungerar som en drivkraft. Däremot är kvinnorna mer inställda på att förstå innehållet än 
männen.  

Jakobsson använder enkätdata för att undersöka skillnader mellan könen rörande 
självvärdering i fyra ämnen: engelska, idrott, matematik och svenska. Hon jämför då 
elevernas värdering av sin förmåga med deras betygsresultat. Självvärderingen i matematik, är 
knuten till könstillhörigheten (s 167), vilket inte är fallet i andra ämnen. Flickorna skattar sig 
lägre än pojkarna i matematik även om de har samma betyg. Intervjumaterialet säger att 
kvinnorna, vid självvärderingen, bedömer att matematik är deras sämsta ämne. 

Föreställningen om att matematik är något som inte riktigt passar dem, ser vi även när flickorna 
beskriver valet av gymnasieprogram, där särskilt de duktigare pekar ut matematiken som för 
svår och ointressant för att de skulle välja naturvetenskapligt program. Matematiken blir något 
av ”genusmarkör”. Den har en mer central plats i flickornas resonemang än i pojkarnas. De 
flesta flickorna har på något sätt förhållit sig till matematikämnet, medan pojkarna inte talar så 
mycket om matematiken, varken i positiva eller negativa termer. (Jakobsson, 2000, s 171) 

Att klara av svår matematik kan ge ökad självkänsla ansåg flickor i Else-Marie Stabergs 
(1997) intervjustudie på gymnasieskolan. Det är en studie av mindre omfattning som genom 
intervjuer sökte utröna hur flickor och pojkar på NV-programmet uppfattade klassrums-
situationen, undervisningen och ämnesinnehållet i matematiska, naturvetenskapliga och 
tekniska ämnen och söka förstå dessas samband med den rådande könsordningen (Staberg & 
Assarsson, 1997). Studien visade att bland flickor fanns föreställningar om matematik som 
manlig. Samtidigt fanns det hos flickor en tro på att föreställningen om den manliga 
dominansen inom matematik och matematikrelaterade ämnen beror på fördomar som kommer 
att försvinna med tiden. I samtalen med flickor och pojkar framstår dock pojkar som normen 
på det naturvetenskapliga programmet. Också talföreträdet i klassoffentligheten föreföll 
normalt höra till pojkarna (Staberg, 2001). 

I Skolverkets rapport Utvärdering av fem gymnasieprogram 1998 (Skolverket, 1999) 
framgår att många elever på S-programmet väljer bort NV-programmet på grund av 
matematiken. 

Ett problem inom SP-programmet är att många elever inte klarar av ämnet matematik. Detta är 
inte särskilt märkligt, menar lärarna, eftersom många elever valt programmet på grund av 
ointresse för matematikämnet eller för att de inte ansett sig ha förmåga att klara av NV. För 
eleverna är förhållandet till matematikämnet dubbelt; dels menar de att den som klarar 
matematiken är ”smart”, dels vill många inte kännas vid det slag av tänkande och den logik som 
är förknippad med matematikämnet. (Skolverket, 1999, s 154) 

Motsvarande rapport som utvärderar NV-programmet nämner inte matematik som skäl för att 
välja programmet (Skolverket, 1998a). I stället tar författarna fram att eleverna tycker att NV-
programmet ”öppnar många vägar för framtida studier”, ett intresse för naturvetenskapliga 
ämnen eller ”en tradition i familjen att studierna skall ha en naturvetenskaplig inriktning” (s 
11). Rapporten tar också upp linjens status och menar att skolledare och lärare anser att 
programmet har hög status. Enligt eleverna beror programmets status på vilken skola det 
gäller. ”På en skola med övervägande program med yrkesämnen betraktar eleverna NV-
programmet som en ’plugglinje’ som inte har särskilt hög status i deras ögon” (s 11). I en 
annan skola anser eleverna däremot ”att de har högre status än andra elever på skolan och 
menar att NV-elever har större valfrihet och kommer att få bättre jobb” (s 12). 
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Exempel på angränsande internationell forskning 
Is it still necessary to discuss gender and mathematics education at the beginning of the 21st 
century? Did the “gender gap” not disappear long ago? On the one hand differences between 
young people of different socio-cultural origin are greater than gender differences, while on the 
other hand results of international studies indicate repeatedly that the discussion about gender 
and mathematics education is not yet obsolete. (Kaiser, 2003) 

Den tyska matematikdidaktikern Gabriele Kaiser ställer denna fråga på en internationell 
konferens år 2003, Psychology of Mathematics Education, PME27. GeMaprojektet, som 
deltar i den fortlöpande diskussionen om kön och matematik, menar att frågan måste hållas 
vid liv så länge den stora könsobalansen inom den högre matematiken består. Också i ett 
internationellt perspektiv är detta viktigt, menar Kaiser. Hon tar i sitt bidrag fram möjliga 
orsaker som till exempel skilda attityder till den egna matematiska förmågan. Enligt en tysk 
studie Kaiser citerar existerar det två undervisningskulturer som favoriseras av flickor eller 
pojkar. Flickor poängterar att de tycker sig vara bra på matematiklektionerna om de förstår 
också de delar där en djupare förståelse är kritisk. Detta kan förklara varför flickor kräver mer 
detaljerade förklaringar av läraren, mer tillfälle att ställa frågor och mer tid för varje avsnitt. 
Pojkar, däremot, uttalar ofta sitt ogillande med att gå långsamt fram. På så sätt ger pojkarna 
intrycket av att vara kompetenta, vilket inte stöds av deras resultat. Kaiser betonar vikten av 
studier som görs med utgångspunkt i den sociala konstruktionen av kön men skulle föredra 
om vi gick vidare och sökte göra oss av med kön som social klassifikation. 

Vid PME27 presenterades också en finsk studie rörande elevers matematiska 
självförtroende (Pehkonen, Nurmi, Hannula & Maijala, 2003). De undersökta elevgrupperna 
var från år 5 och 7, över 3 000 elever deltog i undersökningen. I enkäten användes tio 
påståenden rörande självförtroende från FS-skalan samt ytterligare femton andra påståenden. 
Den största könsskillnaden som kunde hittas visade att pojkar hade högre matematiskt 
självförtroende än flickor, vilket gällde även vid en jämförelse mellan de duktigaste pojkarna 
och flickorna. 

I USA precis som i Sverige är antalet kvinnor i högre matematisk utbildning och med 
matematikrelaterade karriärer för få. Ann C. Howe och Sarah B. Berenson presenterade vid 
PME27 delresultat från en större studie (Howe & Berenson, 2003). Deras fokus var att studera 
vad högpresterande flickor i år 7 och 8 trodde krävdes för att lyckas i matematik. Flickorna 
hade deltagit i ett sommarläger och tränat matematik, datakunskap och fått insikt i frågor om 
kön och karriär. Flickornas uppfattning om viktiga faktorer var att ha starkt stöd från familjen, 
en vilja att förstå matematik och en förmåga att visa sig säkra på sig själva. Liksom Gabriele 
Kaiser betonar dessa författare betydelsen av att förstå. De trycker även på en fjärde faktor, 
nämligen hårt arbete och skriver: 

Certainly as adults, and especially as women, we know the value of hard work to attain life 
goals. Girls learn from us about hard work, only to be disappointed when their efforts are not 
valued in an educational setting. We ask, What’s wrong with working hard in math class? 
(Howe & Berenson, 2003, s 92)   

Howe och Berensons fråga gör det lämpligt att påminna om en viktig studie av Valerie 
Walkerdine (1998), som vi tidigare refererat till. Walkerdine och hennes medarbetare gjorde 
på 1980-talet några studier rörande flickor och matematik som sammanfattningsvis 
publicerades 1989 under titeln Counting Girls Out. Det var en nydanade analys och boken 
trycktes om 1998 med ett efterord av Walkerdine. Den nya upplagan innehåller även en 
introduktion av matematikdidaktikern Paul Ernest, som menar att Walkerdines arbete har 
påverkat synen på området kön och matematik. 

En viktig slutsats som Walkerdine drar, är att flickor till skillnad från pojkar arbetar hårt 
med matematiken, men att detta inte ses som något positivt i lärarnas ögon utan snarare som 
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en brist på verklig förmåga. Vi kommer att få anledning att återkomma till frågan om arbete 
och flit.  

Varför en gymnasiestudie? 

Svenska skolelevers attityder till könsmärkning av matematiken är inte speciellt väl utforskad. 
Förutom vår grundskolestudie finns inte någon svensk studie som koncentrerat sig på frågan 
om matematikens könsmärkning. Äldre studier från andra länder visar på skillnader mellan 
yngre och äldre elever och då vår tidigare studie gällde grundskolenivå är en studie på 
gymnasiet väl befogad.  
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KAPITEL 4   
METOD  
Liksom i GeMaprojektets grundskoledel är en central frågeställning i gymnasiestudien i 
vilken utsträckning och i vilka avseenden svenska elever betraktar matematik som en manlig, 
kvinnlig eller könsneutral domän. Vidare undersöker vi om dessa föreställningar har något 
samband med kvinnors val av matematikintensiva utbildningar. 

Ett viktigt syfte med undersökningen är att kunna säga något om hela populationen av 
elever i gymnasieskolans samhällsvetenskapliga och naturvetenskapliga program. Därför har 
vi valt att använda en metod som bygger på enkäter. Studiens huvudsakliga fokus ligger i och 
med det på resultat och analyser av elevernas svar på en enkät. Som ett komplement 
genomförs också intervjuer med eleverna. Syftet med intervjuerna är att fördjupa förståelsen 
av hur eleverna besvarat enkäten och att berika analysen.  

Datainsamlingen i grundskolan genomfördes under läsåret 2001/2002, medan 
enkätundersökningen och intervjuerna i gymnasieskolan ägde rum året efter. De nya resul-
taten som presenteras i denna rapport gäller gymnasiet. Undersökningen inriktas på elever 
som kan vilja fortsätta med studier av matematik på högskolan. Därför valde vi att låta elever 
från de studieförberedande programmen NV (naturvetenskapsprogrammet) och SP (samhälls-
vetenskapsprogrammet) i gymnasieskolan ingå i studien. 

Enkät 
Studien utgår från en enkät som består av tre delar, en inledande del och två huvuddelar. 
Enkäten är till stora delar identisk med enkäten från GeMaprojektets grundskoledel. Dessa 
likheter gör det möjligt att jämföra resultaten från de båda delstudierna. Enkäten återfinns i sin 
helhet i bilagorna 1 och 2. 

Enkäten inleds med några övergripande frågor av bakgrundskaraktär. Här ska eleverna 
bland annat ange kön och svara på hur bra de anser sig vara i matematik. Därefter följer 
enkätens huvuddelar som benämns Del 1 och Del 2. I Del 1, ”Andra och matematik”, ska de 
svarande ange om de för olika påståenden uppfattar att påståendet gäller mer för kvinnor eller 
män eller om det inte är någon könsskillnad.  

Av de 28 frågorna i Del 1 är 26 hämtade från mätinstrumentet Who and Mathematics 
(Leder & Forgasz, 2002). Översättningen av enkätens frågor till svenska gjordes i samråd med 
Gilah Leder med målet att så troget som möjligt behålla innebörden.  

Ett exempel på ett sådant påstående är Har matematik som favoritämne. De svarande ska ta 
ställning till påståendet genom att välja ett av fem svarsalternativ: 

• Kvinnor mer än män – absolut (KA) 

• Kvinnor mer än män – kanske (KK) 

• Ingen skillnad på kvinnor och män (IS) 

• Män mer än kvinnor – kanske (MK) 

• Män mer än kvinnor – absolut (MA) 

I enkätens Del 2, ”Jag och matematiken”, återfinns 14 påståenden om den svarandes 
förhållningssätt till matematikämnet och matematikstudier, till exempel Matematik är mitt 
favoritämne. Till varje påstående finns fem svarsalternativ: Instämmer absolut, Instämmer, 
Har ingen uppfattning, Instämmer inte och Instämmer absolut inte. Enkäten avslutas med en 
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möjlighet för eleverna att kommentera sina svar och reagera på frågor de tycker är konstiga, 
oklara eller svåra att svara på. 

Urval och andra val 
Skolurvalet bygger på GeMaprojektets undersökning i skolår nio. För den studien skedde ett 
strategiskt och praktiskt val av kommunerna Luleå/Umeå, Stockholm och Lund/Malmö. I 
gymnasiestudien gjordes en avgränsning till kommunala skolor som har såväl NV som SP. 
Sammanlagt bestod urvalsunderlaget av tre skolor i Luleå/Umeå, tolv skolor i Stockholms 
kommun, och sju skolor i Malmö/Lund.6 Stockholms gymnasieskolor delades in i en grupp 
gymnasieskolor i förort (fyra stycken) och en grupp gymnasieskolor i innerstad/närförort (åtta 
stycken). Karakteristiskt för skolorna i den sistnämnda gruppen är att eleverna har hög 
meritpoäng vid intagning jämfört med skolorna i den första gruppen. För denna studie 
slumpade vi fram två skolor från innerstadsområdet och en från förort. Från Luleå/Umeå 
slumpades en skola och från Malmö/Lund två  skolor. Vid varje skola valde rektor/skolchef ut 
två klasser i årskurs två från NV och två klasser i årskurs två från SP. Urvalet omfattade 
därmed totalt sex skolor och 24 klasser/undervisningsgrupper. 

Genomförande  
Vi kontaktade rektorerna i de utvalda skolorna med en förfrågan om de ville delta i 
undersökningen. Samtidigt bad vi rektorerna att utse lärare och klasser som kunde delta. 
Glädjande nog var samtliga skolor villiga att delta i undersökningen, och enkätsvar kom in 
från alla klasser/undervisningsgrupper utom en SP-grupp i Malmö/Lund. Bortfallet var litet 
inom de undervisningsgrupper som deltog, och det påverkar enligt vår bedömning inte 
resultaten märkbart. Totalt samlades 557 besvarade enkäter in, ganska jämnt fördelat på 
kvinnliga och manliga elever.7  

Tabell 4 Antal män och kvinnor som besvarat enkäten, uppdelat på gymnasieprogram och 
region. 

 NV  SP   

Region Män Kvinnor  Män Kvinnor  Totalt 

Luleå/Umeå 18 (18 %) 21 (21 %)  28 (29 %) 31 (32 %)  98 (100 %) 

Stockholm  98 (35 %) 57 (20 %)  52 (19 %) 73 (26 %)  280 (100 %) 

Malmö/Lund 63 (36 %) 46 (26 %)  24 (14 %) 43 (24 %)  176 (100 %) 

Totalt 179 (32 %) 124 (22 %)  104 (19 %) 147 (27 %)  554 (100 %) 

 
Tabell fyra visar fördelningen på kön, men också hur urvalet fördelar sig på program och 
region. I huvudsak är andelen kvinnor respektive män på olika program ganska lika i de tre 
regionvisa urvalen. Den största skillnaden ligger i att förhållandevis många av männen i 
urvalet från Luleå/Umeå tillhör det Samhällsvetenskapliga programmet. 

Bearbetning 
Överföringen av elevernas svar på enkäterna till datafil gjordes av samma person som gjorde 
motsvarande arbete i GeMaprojektets grundskoledel. I samband med grundskolestudien 
genomfördes en kontroll av antalet fel i detta stansningsarbete. Eftersom felen visade sig vara 
                                                 
6 Källa: SCB:s skollista 2002-04-11. 
7 När summan i detta fall inte stämmer exakt (557 besvarade enkäter, 554 totalt i tabellen) beror det på att vissa besvarade 

enkäter saknar uppgift om kön. 
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helt försumbara så antar vi att gymnasiestudiens stansningsfel också kan försummas. 
Resultatfilen har, som en efterkontroll, granskats. Efterkontrollen bestod i en sökning efter 
enkäter med svarsmönster som skulle tyda på att enskilda elever inte fyllt i enkäten på ett 
seriöst sätt, till exempel enkäter där elever angivit svarsalternativet längst till höger på alla 
frågor. Inga sådana enkäter kunde upptäckas. 

De resultat som presenteras nedan bygger i huvudsak på analys och jämförelser av 
frekvensfördelningar, medelvärden och standardavvikelser. Såväl parametriska (medelvärdes-
jämförelser med t-test) som icke-parametriska metoder (Mann-Whitney) har använts för att 
undersöka om observerade skillnader i svarsfördelningar svarar mot skillnader mellan de olika 
populationer som stickproven representerar.  

Resultatredovisningen innehåller även en analys som utifrån enkätsvaren kategoriserar 
eleverna i tre kategorier: elever som i hög grad betraktar matematik som en manlig domän, 
elever som i hög grad betraktar matematik som en kvinnlig domän och elever som inte 
könsmärker matematiken i någon större utsträckning. Denna analys av individers 
uppfattningar används för att studera relationen mellan könsmärkning och andra variabler i 
studien. 

Intervjuer 
Avsikten med intervjuerna var att bekräfta de preliminära enkätresultaten och få exempel på 
hur eleverna kan ha tolkat specifika enkätfrågor. Vi önskade dessutom få insyn i elevernas 
gymnasieval och förhållande till matematiken. Intervjuer ger möjligheter att få kunskap om 
tankar eller känslor som inte fångas upp i en enkät med fastlagda svarsmöjligheter. Vid 
analysen av enkäten fungerar intervjuerna ett hjälpmedel. Möten öga mot öga med några av 
intervjupersonerna bidrar även till att tydliggöra dem för de deltagande forskarna. 
Informanterna framstår som de subjekt de är. Intervjuerna kan därtill ge uppslag till nya 
forskningsfrågor, utöver de idéer enkätresultaten skapar.  

Medan enkäten i GeMaprojektet kan stå för sig själv som en egen undersökning är 
intervjuerna inte fristående. De är komplement till enkätundersökningen.  

Urval och andra val 
Enkäten genomfördes i tre regioner med NV-elever med naturvetenskaplig inriktning och 
matematik/datainriktning och SP-elever med inriktning mot ekonomi, kultur och 
samhällsvetenskap. Intervjuer med elever från båda programmen och de olika inriktningarna 
gjordes i regionerna Stockholm och Malmö/Lund. Dessa två regioner gav ett tillräckligt 
underlag, tolv intervjuer. Genom ett strategiskt urval valdes två skolor från region Stockholm, 
en i kategorin innerstad/närförort och en från yttre förort, samt en skola från Malmö/Lund. 
Syftet var att få med elever med så varierande familjebakgrund som möjligt. Till exempel 
finns en stor andel elever med invandrarbakgrund i den valda Stockholmsförortsskolan.  

I varje skola intervjuades två kvinnor respektive två män parvis från vardera NV och SP. 
Detta medförde att sammanlagt tolv kvinnor och tolv män deltog i intervjuerna, som 
bandades. Valet att intervjua par och inte enskilda elever gjordes framför allt för att 
intervjuarna inte var närmare kända av eleverna och att intervjusituationen därför kunde 
kännas pressande för en ensam elev. Ett annat skäl var att vi på så sätt träffade flera elever. 
Valet av enkönade par bestämdes utifrån erfarenheten att elever fortfarande på gymnasienivå 
själva väljer enkönade grupper när de får möjlighet. Forskningserfarenheten visar att 
flickor/kvinnor och pojkar/män till en del uppvisar skilda beteenden under intervjusituationen, 
även på gymnasienivå (Francis, 2000; Jakobsson, 2000; Staberg, 1992). Ytterligare ett skäl 
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var att frågorna rörde kommentarer till de svar kvinnor respektive män som grupp gett i 
enkäten.  

Eftersom projektets huvudfråga gäller varför elever, speciellt kvinnor, med möjligheter att 
fortsätta med matematik väljer att inte göra detta, var det naturligt att vända sig till 
matematikintresserade elever. Därför ombads lärarna att välja elever med positiv inställning 
till matematik till intervjuerna. 

I var och en av regionerna gick två projektdeltagare ut tillsammans. Den ena hade tidigare 
distribuerat enkäterna och då träffat elever och lärare på skolorna. Den personen, som alltså 
redan var känd av eleverna, gjorde intervjuerna, medan den andra skötte bandspelaren, 
lyssnade och gjorde enstaka inpass.  

Efter en preliminär analys av enkäten diskuterade gruppen fram en detaljerad 
intervjuguide. Denna modifierades och konkretiserades efter att de första intervjuerna 
genomförts. Den slutliga guiden återfinns i bilaga  tre. Eftersom två olika personer agerade 
som huvudintervjuare blev det viktigt med en detaljerad guide. Målet var att intervjuerna 
skulle bli så likartade som möjligt utan att vara alltför styrda. Guiden börjar med frågor om 
elevernas gymnasieval och deras och deras föräldrars förhållande till matematik. Dessa är inte 
direkt sammanhängande med enkäten, men bedömdes vara intressanta för projektet. 
Huvuddelen handlade om den primära tolkningen av enkäten och intervjuerna avslutades med 
frågor om jämställdhet.  

Genomförande  
Det var inga svårigheter att få komma in i skolorna och intervjua annat än tidsmässiga. De 
stora skillnaderna mellan skolor i olika upptagningsområden, som redan blivit tydliga när 
enkäterna distribuerades, manifesterades åter. Vi blev väl bemötta överallt, även om 
mottagandet var mer eller mindre väl förberett. Lärarna, som kontaktats i förväg, var oftast på 
plats och intresserade av att få prata om enkätresultaten och om sitt arbete. Skolornas 
möjligheter att erbjuda ett ostört rum för intervjuerna varierade och ibland avbröts intervjun 
av passerande eller andra som ville uppehålla sig i rummet. Situationerna kunde ändå hanteras 
och störningarna påverkade inte allvarligt intervjuerna. 

Eleverna, som i de flesta fall förberetts på att bli intervjuade, var vänliga och 
tillmötesgående. Självklart var några mer pratsamma än andra. Om det rådde obalans mellan 
två som intervjuades samtidigt försökte intervjuarna balansera skillnaderna. Intervjuerna tog 
ungefär 45 minuter. 

De inspelade banden skrevs ut av en person utanför projektgruppen. Intervjuarna lyssnade 
därefter igenom banden och korrigerade utskrifterna.  

Bearbetning och redovisning av intervjudata 
Intervjuerna delades in och kodades i ett trettiotal kategorier. Dessa byggde i stort sett på 
frågorna i intervjuguiden. Koderna gavs nummer och enheter, det vill säga meningar, stycken 
eller åsiktsutbyten, i utskrifterna av intervjuerna markerades dessa med nummer. Kategorierna 
var valda så att de inte överlappade varandra och att de täckte hela texten. Däremot kunde en 
utsaga eller ett stycke falla under mer än en kategori. Det visade sig att ett par kategorier hade 
för litet underlag och att enheterna till ett annat par kategorier huvudsakligen kom från en av 
regionerna. Detta ledde till att vi slog ihop ett par kategorier och förkastade någon.  

För att finna mönster, teman och regelbundenheter reflekterade vi över utsagorna i 
sammanställningarna. Analysen skedde hela tiden i förhållande till enkätresultaten. Samtidigt 
gällde det att vara på vakt mot att endast upptäcka förväntade resultat. Speciellt belysande 
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elevutsagor drogs fram i en sammanfattande diskussion för varje kategori. Materialet 
reducerades på detta sätt alltmer.  

Det ovan beskrivna arbetet gjordes av tre av gruppens medlemmar. Alla tre deltog i varje 
steg i arbetet, först självständigt och sedan i gemensam diskussion. Kategorierna arbetades 
fram gemensamt. Efter en kontroll av att kodningarna inte skilde sig åt fördelades 
kategorierna för sammanställning.  

I rapporten redovisas resultaten i form av citat som är klargörande och relevanta för 
frågeställningarna. Elevernas språk är inte korrigerat, men någon gång förtydligat. Ibland har 
en uteslutning gjorts som saknar betydelse för sammanhanget. Denna redovisas som tre 
punkter, inramade av mellanslag, … , fyra punkter om det är en hel mening eller slutet på en 
mening som strukits. I slutdiskussionen ingår resultaten från enkäten och intervjuerna. 
Fortfarande sker detta med huvudvikt på enkäten. Den använda metoden är utförligare 
redovisad i grundskolerapporten (G. Brandell et al., 2003). 
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KAPITEL 5  
RESULTAT   

Enkät 

Resultatredovisningen av enkätsvaren innehåller sex avsnitt. Dessa bygger på den tredelade 
enkäten, med bakgrundsdelen, Del 1 (Andra och matematik) samt Del 2 (Jag och 
matematiken). Första avsnittet är en kortfattad redovisning av svaren på enkätens inledande 
frågor i bakgrundsdelen. Det följs av en redovisning av utfallet från Del 1. I nästa avsnitt 
redovisas en analys som bygger på en individuell könsmärkning av matematiken. Därefter 
presenteras resultat från enkätens Del 2. Redovisningen från gymnasieenkäten avslutas med 
ett avsnitt om elevernas kommentarer i enkäten. Till sist följer en jämförelse mellan resultaten 
i GeMaprojektets gymnasie- och grundskoledel. 

Enkätens inledande frågor 
Enkäten inleds med frågor av bakgrundskaraktär samt några frågor inriktade på elevernas 
framtidsplaner när det gäller högskolestudier i matematik och deras uppfattning om sin 
förmåga i matematik. 

Bland de 557 insamlade enkäterna har frågan om kön besvarats i 554 fall. Bland dessa är 
271 (48,9%) kvinnor och 283 (51,1%) män. Det är 251 elever som går det samhälls-
vetenskapliga programmet och 303 det naturvetenskapliga. Skillnader i självskattningsfrågan 
Hur bra är du i matematik? redovisas i tabell fem, uppdelat på program och kön.8 

Tabell 5 Svarsfördelning på frågan Hur bra är du i matematik? uppdelat på 
gymnasieprogram och kön. 

 
 Hur bra är du i matematik?  

Program  Kön Mycket bra Bra 
Varken bra 
eller dålig Dålig Totalt 

       
Kvinnor 35 (29%) 63 (52%) 20 (17%) 2 (2%) 120 (100 %) 

NV 
Män 69 (41%) 70 (41%) 26 (15%) 5 (3%) 170 (100 %) 

       
Kvinnor 16 (11%) 68 (48%) 38 (27%) 20 (14%) 142 (100 %) 

SP 
Män 10 (10%) 40 (39%) 37 (36%) 16 (15%) 103 (100 %) 

       
 

Män på SP skattar sin förmåga i matematik lägst medan män på NV skattar sin 
matematikförmåga högst bland de undersökta grupperna. Kvinnor på NV skattar sin förmåga 
högre än kvinnor på SP, men båda grupperna ligger högre än män på SP. 

Bland enkätens inledande frågor fanns även en som gällde om eleverna tänker läsa fler 
matematikkurser på gymnasiet än de som är obligatoriska på det program de valt. Totalt har 
72% av eleverna svarat att de tänker läsa fler matematikkurser än de obligatoriska (se tabell 
fem). 

                                                 
8 Liksom tidigare finns små avvikelser i totala antalet enkätsvar där kön anges (554) och totala antalet svar på enskilda frågor (i 

detta fall 535) beroende på att vissa enkäter saknar svar på den aktuella frågan.  
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Tabell 6 Andelen gymnasieelever i urvalet som avser att läsa fler matematikkurser än vad 
som är obligatoriskt för det gymnasieprogram de valt, uppdelat på kön och 
program. 

 

 
Antal 
elever 

Andel som avser 
att läsa mer 
matematik 

    
Kvinnor 120 72 % 

NV 
Män 173 87 % 

    
Kvinnor 142 59 % 

SP 
Män 102 67 % 

    
Totalt  537 72 % 

 
Av tabell sex framgår att andelen elever som tänker läsa mer matematik än programmet 
kräver är större på NV än på SP, för både män och kvinnor. Bland de svarande eleverna är det 
en större andel män än kvinnor som avser att läsa mer matematik. Detta gäller såväl det 
samhällsvetenskapliga programmet som det naturvetenskapliga. 

Enkätens Del 1 
Enkätens Del 1 består av 28 frågor. Eleverna ska ta ställning till olika påståenden om andra 
elevers relation till matematiken är mer typiska för kvinnliga elever, mer typiska för manliga 
elever eller om det inte är någon skillnad mellan män och kvinnor. 

Majoriteten av eleverna, både kvinnor och män svarar på de flesta frågor att det inte är 
någon skillnad mellan könen. Det gäller för alla frågor med ett par undantag. För rätt många 
frågor finns det en betydande minoritet (20-50%) som tycker att vissa påståenden stämmer 
mer in på antingen kvinnor eller män. Ofta förekommer många svar på båda ”sidorna”. Det 
innebär att av dem som tycker det finns könsskillnader så tycker en del att det gäller mer för 
kvinnor och andra att det gäller mer för män. Variationen mellan individernas svar kan alltså 
vara stor även om det finns en tydlig tendens i svarsfördelningen. 

Redovisningen av tendenser i elevernas svar bygger på jämförelser av medelvärden. 
Svarsalternativen från ”Kvinnliga elever mer än manliga – absolut” till ”Manliga elever mer 
än kvinnliga – absolut” har tilldelats talen 1-5 och därefter har medelvärden av elevernas svar 
beräknats för varje fråga, såväl för alla svarande som uppdelat på kön. 

Vi har sett närmare på frågor där det finns relativt starka åsikter om könsskillnader. Det är 
frågor där en majoritet eller en betydande minoritet (20-50%) anser att det är skillnad mellan 
könen. Detsamma gäller för frågor där olika delgruppers svarsfördelning skiljer sig åt.9 För 
övriga frågor anger vi i redovisningen att (del)gruppen svarat könsneutralt. Se bilaga sex för 
en sammanställning av svarsfrekvenser, svarsfördelningar och medelvärden. 

Svarsmönster som stämmer in på både män och kvinnor 
De påståenden där såväl kvinnornas som männens svar visar en förskjutning åt att de stämmer 
in mer på män än på kvinnor är 

                                                 
9 Urval och sortering av enkätfrågorna har gjorts på grundval av medelvärdesjämförelser och t-test för statistisk inferens. Vi har 

alltså frågat oss vilka påståenden som kan antas avvika från medelvärdet 3, dvs. där elevernas svar visar en tendens åt det 
kvinnliga eller manliga hållet, med hänsyn tagen till en viss statistisk felmarginal. I denna analys används en signifikansnivå 
på 0,01. Det innebär att de tendenser som redovisas kan anses gälla för populationen som helhet med 99 % sannolikhet. 
Motsvarande teknik (t-test) och signifikanskrav har använts för att peka ut påståenden där delgrupper svarat olika. 
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• Tycker om att använda dator för att lösa matematikproblem 
• Tycker att matematik har högre status än andra ämnen 

• Gillar utmanande matematikproblem 

• Har matematik som favoritämne 
• Gillar matematik 

• Tycker att matematik är lätt 
• Behöver matematik för att få bra jobb i framtiden 

• Tror att de kommer att klara sig bra i matematik 
• Tycker att matematik är intressant 

• Tror att matematik kommer att vara viktigt för dem i vuxenlivet 
• Föräldrarna blir besvikna om deras dotter/son inte klarar sig bra i matematik. 

Listan är ordnad i fallande ordning så att de påståenden där hela gruppen uttrycker de 
starkaste åsikterna står först. 

Var och en av de fyra delgrupperna kvinnor och män på S-programmet respektive NV-
programmet uppvisar samma förskjutning i sina svar – om än med varierande styrka – med 
undantag av fyra påståenden. Kvinnor på NV och män på SP svarar könsneutralt på frågorna 
om vem som gillar matematik och vem som tycker matematik är intressant. Männen på SP 
svarar dessutom könsneutralt på påståendena om att matematik är lätt och om tron på att klara 
sig bra. Männen på NV är den delgrupp som uttrycker de starkaste åsikterna. 

Ett exempel på hur elevernas svar fördelar sig på frågorna ovan redovisas i figur tio. Där 
framgår hur eleverna förhåller sig till påståendet Tycker att matematik har högre status än 
andra ämnen. Eleverna skulle svara på om de anser att detta påstående gäller mer för kvinnor 
än för män, mer för män än för kvinnor, eller om det inte är någon skillnad. Svarsalternativen 
förkortas enligt följande: 

• Kvinnor mer än män – absolut (KA) 

• Kvinnor mer än män – kanske (KK) 
• Ingen skillnad på kvinnor och män (IS) 

• Män mer än kvinnor – kanske (MK) 
• Män mer än kvinnor – absolut (MA) 

Det framgår klart av figur tio att bland dem som besvarat enkäten, tycker nästan hälften att det 
är mer typiskt för män att betrakta matematik som ett högstatusämne. Detta återspeglas också 
i medelvärden för hur eleverna svarat, vilka kan beräknas utifrån att de olika svarsalternativen 
ges numeriska värden från 1 till 5. Medelvärdet bland kvinnor är 3,38 och bland män är det 
3,58. I detta fall visar medelvärdena på ett svarsmönster som lutar åt ”män mer än kvinnor”-
hållet, och att detta svarsmönster är mer utpräglat för män än för kvinnor. 

För andra frågor i enkäten framträder skillnader inte bara mellan kvinnor och män utan 
även mellan kvinnor och män på de två gymnasieprogrammen som ingår i undersökningen (se 
figur elva). 
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Figur 10 Svarsfördelning till påståendet Tycker att matematik har högre status än andra 

ämnen, uppdelat på kön. 
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Figur 11 Svarsfördelning till påståendet Tycker att matematik är lätt, uppdelat på kön och 

gymnasieprogram. 

När det gäller påståendet Tycker matematik är lätt väljs de olika svarsalternativen i ungefär 
lika hög utsträckning av kvinnor på det samhällsvetenskapliga programmet (SP) som av 
kvinnor på det naturvetenskapliga programmet (NV). Kvinnornas svar visar på en uppfattning 
med en viss förskjutning mot att män mer än kvinnor skulle tycka att matematik är lätt. 
Svaren från männen skiljer sig däremot åt beroende på program. Uppfattningen att män mer 
än kvinnor skulle tycka att matematik är lätt, är mycket mer utpräglad bland männen på NV 
än bland männen på SP. Männen på SP har den högsta andelen svar av alla grupperna på 
”kvinnor mer än män”. 
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De påståenden där såväl kvinnornas som männens svar visar en förskjutning åt att de 
stämmer in mer på kvinnor än på män är  

• Arbetar bra på matematiklektionerna 

• Tror att de jobbar för litet med matematiken om det går dåligt för dem 
• Tycker att matematik är svårt 

• Behöver mer hjälp i matematik 
• Är inte bra i matematik. 

Ett exempel på svarsfördelning inom denna grupp redovisas i figur tolv. 
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Figur 12 Svarsfördelning till påståendet Tror att de jobbar för litet med matematiken om det 

går dåligt för dem, uppdelat på kön. 

Både män och kvinnor i vår undersökning tycks luta åt att det är mer typiskt för kvinnor att 
tro att de Jobbar för litet med matematiken om det går dåligt för dem. Den uppfattningen är 
mer utbredd bland kvinnorna. För delgrupperna gäller att männen på SP svarar könsneutralt 
utom på det första påståendet, Arbetar bra på matematiklektionerna. Kvinnor på NV svarar 
könsneutralt på påståendet Behöver mer hjälp i matematik . För övrigt svarar de fyra 
delgrupperna som hela gruppen, dvs övervikt åt ”kvinnor mer än män”. 

För två påståenden avviker inte elevsvaren signifikant från svaret ”Ingen skillnad”, varken 
för kvinnor eller för män. Det gäller följande:  

• Får fler frågor av matematikläraren 
• Matematikläraren tror att de kommer att klara sig bra i matematik 
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Figur 13 Elevernas svarsfördelning till påståendet F år fler frågor av matematikläraren, 

uppdelat på kön. 

När eleverna tar ställning till om påståendet F år fler frågor av matematikläraren så svarar en 
majoritet av såväl män som kvinnor att det inte är någon skillnad (se figur 13). Av dem som 
ger avvikande svar är det ungefär lika många som svarar åt det manliga som åt det kvinnliga 
hållet. Det är ingen större skillnad mellan manliga och kvinnliga svarande. 

Svarsmönster som skiljer sig mellan kvinnor och män 
Följande tycker många kvinnor gäller mer för kvinnor samtidigt som männen svarar köns-
neutralt i dessa avseenden: 

• Oroar sig om de inte klarar sig bra i matematik 
• Tycker att matematik är tråkigt 

• Måste jobba mycket för att klara sig bra i matematik 
• Kör fast på matematikuppgifter 

• Ger upp när ett matematikproblem är för svårt 
Elevernas svarsfördelning till frågan om det är mer typiskt för män eller för kvinnor att Ge 
upp när ett matematikproblem är för svårt redovisas i figur 14. 
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Figur 14 Elevernas svarsfördelning till påståendet Ger upp när ett matematikproblem är för 

svårt, uppdelat på kön. 
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För delgrupperna kvinnor respektive män på de båda programmen gäller att de svarar som 
hela gruppen kvinnor och män med undantag för männen på NV som avviker för två 
påståenden. NV-männen har en förskjutning åt kvinnohållet för påståendena om matematik 
som tråkigt och om att jobba mycket.  

Följande två påståenden menar kvinnor gäller mer för kvinnor, medan männen menar att 
de gäller mer för män: 

• Tycker det är viktigt att förstå matematiken 
• Vill klara sig bra i matematik 

Bryter man ner till delgrupper visar det sig dock att männen på SP svarar könsneutralt. 
För två påståenden svarar kvinnorna att det inte är någon skillnad mellan kvinnor och män, 

medan männens svar tyder på en uppfattning att de gäller mer för kvinnor. Det gäller 
påståendena 

• Matematikläraren ägnar mer tid åt dem 
• Uppmuntras av läraren i matematik. 

Detta gäller för svarande på båda programmen. 
Slutligen finns en enkätfråga där kvinnorna inte tycker det är någon skillnad, medan 

männen menar att den gäller mer för män. Det är påståendet Föräldrarna tycker att det är 
viktigt att deras dotter/son lär sig matematik. Här gäller återigen att männen på SP svarar 
könsneutralt. 

Sammanfattningsvis visar svaren på enkätens Del 1 bland annat att det finns elva 
påståenden (av 28) som sammanknippas mer med män av såväl kvinnor som män. Alla dessa 
kan betraktas som positiva till matematiken, t ex Tycker att matematik har högre status än 
andra ämnen och Har matematik som favoritämne. Männen på SP svarar könsneutralt på fyra 
av dessa frågor och männen på NV uttrycker de starkaste åsikterna i den manliga riktningen. 
Fem påståenden tycks enligt elevernas svar vara mer typiska för kvinnor. Fyra av dessa kan 
betraktas som negativa till matematiken, t ex Tycker att matematik är svårt och Behöver mer 
hjälp i matematik . För fem andra enkätfrågor är det kvinnorna som besvarat enkäten som 
menar att påståendena är mer typiska för kvinnor, samtidigt som männen svarar mer 
könsneutralt. Även dessa påståenden är negativa till matematiken, t.ex. Oroar sig om de inte 
klarar sig bra i matematik och Tycker att matematik är tråkigt . 

Individers uppfattning  
I den analys som redovisas i detta avsnitt kategoriseras eleverna utifrån synen på matematik 
som en manlig eller kvinnlig domän. Utifrån svaren på påståendena i Del 1 inför vi ett 
sammanvägt mått som får bli grund för kategoriseringen. Utgångspunkten är att en elev som 
till exempel väljer alternativet ”Män mer än kvinnor, absolut” (MA) på frågan om vilka som 
Gillar matematik kan anses uppfatta matematikämnet som manligt laddat ur detta perspektiv. 
På motsvarande sätt kan svaret ”Kvinnor mer än män, kanske” (KK) tolkas som en signal om 
att eleven uppfattar matematiken som en kvinnlig domän. För alla frågor som är positivt 
formulerade i förhållande till matematiken kan svaren MA eller MK tolkas som en 
uppfattning om matematikämnet som en i högre grad manlig domän, medan KA eller KK 
speglar en uppfattning om matematiken som en i högre grad kvinnlig domän. För negativt 
formulerade frågor, t ex Tycker matematik är svårt, gäller motsatsen.  

För några av frågorna är det svårt att tolka olika svar i förhållande till om matematikämnet 
kopplas till manligt eller kvinnligt. Det handlar till exempel om vilka som stör andra på 
matematiklektionerna. Elevernas svar på denna fråga kan inte kopplas specifikt till matematik, 
utan gäller snarare allmänt för mäns och kvinnors beteende på lektionerna. Av de 28 
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påståendena i enkätens Del 1 har 25 kunnat bedömas utifrån frågeställningen om matematik 
betraktas som en manlig eller kvinnlig domän10 

För varje individ har vi räknat antalet frågor där elevens svar tyder på en uppfattning om 
matematikämnet som en manlig domän, och antalet frågor där elevens svar tyder på en 
uppfattning om matematikämnet som en kvinnlig domän. Styrkan i uppfattningen vägs inte in 
utan alternativen ”kanske” och ”absolut” slås ihop. I figur 15 återfinns varje individ i en 
position som bestäms av kombinationen av dessa variabler. Observera att antalet individer i 
varje position inte framgår av diagrammet. Det sammanvägda måttet kombinerar alltså två tal: 
antalet svar som indikerar att individen könsmärker matematiken som kvinnlig i vissa 
avseenden, och antalet svar som visar att individen könsmärker matematiken som manlig i 
andra avseenden.   

Eleverna har kategoriserats i tre grupper utifrån sina svar. En grupp, som representeras av 
cirklar i diagrammet, har förhållandevis fler svar åt kvinnohållet och en annan, som 
representeras av kvadrater, har fö rhållandevis fler svar åt manshållet. Den grupp, som 
representeras av kryss i diagrammet, definieras utifrån att de har svarat åt mans- och 
kvinnohållet på ungefär lika många enkätfrågor. Intresset fokuseras framförallt på de två 
första delgrupperna. 

Antal svar som indikerar kvinnlig domän
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Figur 15 Uppdelning av de elever som har besvarat enkäten på tre analyskategorier. 

Cirklarna representerar elever som har förhållandevis många svar åt kvinnohållet, 
kvadraterna elever som har förhållandevis många svar åt manshållet, och kryssen 
elever som har svarat åt mans- och kvinnohållet på ungefär lika många 
enkätfrågor. 

Förhållandesvis fler definieras så att antalet svar av den ena typen ska vara minst fyra fler än 
antalet svar av andra typen. Definitionen kunde ha gjorts på annat sätt. Kravet på 
avgränsningen har varit att det ska finnas en klar övervikt av den ena typen av svar över den 
andra. Samtidigt ska individer med många svar av den ena typen inkluderas även om de har 

                                                 
10 Följande frågor i Del 1 av enkäten  ingår inte i analysen (se bilaga ett och två): 23, 24, 27. 
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givit ett visst (men mindre) antal svar av and ra typen. Det hade gått att ställa högre krav på 
dominansen av den ena typen av svar och därmed begränsa gruppen mera. Ett annat alternativ 
hade varit att avgränsa utifrån ett krav på ett minsta antal svar av ena typen och ett högsta 
antal svar av den andra typen. Olika sådana avgränsningar har också prövats men inte visat 
sig påverka resultatbilden i nämnvärt. 

De två delgrupperna används som analyskategorier, och kan ses som gruppen av individer 
som könsmärker matematiken som en kvinnlig respektive manlig domän, även om det utifrån 
undersökningen inte säkert går att tilldela individerna i studien någon bestämd sådan 
föreställning. Den tredje delgruppen kan beskrivas som de individer som inte könsmärker 
matematiken, men den kommer inte att utnyttjas i analysen. 

Såväl bland män som bland kvinnor dominerar en könsmärkning av matematik som en 
manlig domän (se tabell sju). 

Tabell 7 Andelen elever som karakteriseras av en uppfattning om matematik som en 
kvinnlig, manlig respektive könsneutral domän, uppdelat på kön och program. 

Program  Kön 

Betraktar matematik 
som en kvinnlig 
domän 

Betraktar matematik 
som en manlig 
domän 

Ingen könsmärkning 
av matematiken Totalt 

      Kvinnor 12 % 44 % 44 % 124 
NV 

Män 10 % 59 % 31 % 179 

      
Kvinnor 8 % 48 % 44 % 147 

SP 
Män 27 % 37 % 37 % 104 

      

Enligt analysen är andelen elever som könsmärker matematiken större bland männen än bland 
kvinnorna, såväl på NV som på SP. Kvinnornas könsmärkning av matematiken skiljer sig inte 
nämnvärt åt mellan programmen. Däremot finns en tydlig skillnad mellan hur männen ställer 
sig. På NV är det en större andel av männen än av kvinnorna som betraktar matematik som en 
manlig domän. För SP gäller det omvända, männen könsmärker matematik som en kvinnlig 
domän i högre grad och matematiken som en manlig domän i lägre grad än kvinnorna på SP 
och såväl kvinnor som män på NV. 

Hur bra är du i matematik?
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Figur 16 Svarsfördelning bland svarande kvinnor på frågan om hur bra de är i matematik, 
för kategorier med olika könsmärkning av matematiken.  
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De som hamnar i olika kategorier avseende synen på matematikämnet som en manlig eller 
kvinnlig domän skiljer sig åt som grupper betraktade, när det gäller att skatta sin egen 
förmåga i matematik.  

I figurerna 16 och 17 visas hur kvinnor respektive män, med olika könsmärkning av 
matematiken, skattar sin egen förmåga i matematik. 

Hur bra är du i matematik?
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Figur 17 Svarsfördelning bland svarande män på frågan om hur bra de är i matematik, för 
kategorier med olika könsmärkning av matematiken.  

För män tycks det finnas ett starkt samband mellan könsmärkning av matematik och 
självskattningen där en uppfattning om sig själv som bra eller mycket bra i matematik hänger 
ihop med en syn på matematik som en manlig domän. Om analysen delas upp på program 
visar det sig att det är endast för män på NV som svarsfördelningarna på frågan om hur bra du 
är i matematik skiljer sig signifikant mellan individer med olika könsmärkning av 
matematiken. 

I tabellerna åtta och nio redovisas hur könsmärkningen av matematik som en kvinnlig 
respektive manlig domän samvarierar med elevernas svar på frågan om de kommer att läsa 
matematik på högskolan. 

Tabell 8 Andelen elever på NV som könsmärker matematiken som kvinnlig eller manlig 
och som valt olika svarsalternativ till påståendet Jag kommer troligen att läsa 
matematik på högskolan, uppdelat på kön. 

  
Jag kommer troligen att läsa matematik 

på högskolan  

Kön 

Könsmärk-
ning av 
matematiken 

Instämmer/ 
instämmer 

absolut 

Instämmer 
inte/ 

absolut inte 
Har ingen 

uppfattning 

Antal 
elever i 
urvalet 

      
Kvinnlig 
domän 

40 % 33 % 27 % 15 
Kvinnor 

Manlig 
domän 

45 % 15 % 40 % 55 

      
Kvinnlig 
domän 

41 % 6 % 53 % 17 
Män 

Manlig 
domän 

84 % 4 % 12 % 106 
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Tabell 9 Andelen elever på SP som könsmärker matematiken som kvinnlig eller manlig 
och som valt olika svarsalternativ till påståendet Jag kommer troligen att läsa 
matematik på högskolan, uppdelat på kön. 

  
Jag kommer troligen att läsa matematik 

på högskolan  

Kön 

Könsmärk-
ning av 
matematiken 

Instämmer/ 
instämmer 

absolut 

Instämmer 
inte/ 

absolut inte 
Har ingen 

uppfattning 

Antal 
elever i 
urvalet 

      
Kvinnlig 
domän 

27 % 36 % 36 % 11 
Kvinnor 

Manlig 
domän 

14 % 52 % 33 % 69 

      
Kvinnlig 
domän 

25 % 46 % 29 % 28 
Män 

Manlig 
domän 39 % 32 % 29 % 38 

      

De relativt små delgrupperna gör att tolkningen av skillnader måste göras med försiktighet. 
Endast för gruppen män på NV är skillnaderna i svarsfördelning tillräckligt stora för att ett 
chi-två test ska visa på statistisk signifikans. 

Analys av Del 2 
Enkätens Del 2 innehåller 14 påståenden om elevens eget förhållande till matematikämnet, till 
exempel Jag har ganska lätt för matematik . Eleverna svarar genom att välja ett av fem 
svarsalternativ: Instämmer absolut, Instämmer, Har ingen uppfattning, Instämmer inte, 
Instämmer absolut inte.  

I nedanstående resultatredovisning har enkätfrågor samlats som behandlar olika teman 
under olika rubriker. Redovisningen är uppdelad på kön och gymnasieprogram. För att göra 
resultaten överskådliga har kategorierna Instämmer och Instämmer absolut slagits samman till 
en kategori, och Instämmer inte och Instämmer absolut inte till en annan. 

Om upplevd kompetens och intresse i matematik  
Det finns sex påståenden i enkäten som handlade om hur eleven upplever sin egen kompetens 
och sitt intresse för matematik: 

• Det finns andra ämnen som passar mig bättre än matematik 
• Jag har ganska lätt för matematik 

• Jag är bättre i svenska än i matematik 
• Jag tycker matematik är lätt 

• Matematik är mitt favoritämne 
• Jag är inte den typ av person som är bra i matematik 

För alla sex påståendena framträder de programskillnader som kan förväntas men resultaten 
visar inte på några framträdande könsskillnader, varken mellan eller inom program. Eleverna 
på NV, kvinnor och män i lika hög grad, är mer intresserade av matematik och tycker i högre 
grad att matematik är lätt, jämfört med eleverna på SP. 
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Eftersom svarsmönstren är konsistenta mellan alla påståendena ovan så visas här endast två 
exempel på hur eleverna svarat (se tabell tio och elva). 

 

Tabell 10 Andelen elever som valt olika svarsalternativ till påståendet Jag har ganska lätt 
för matematik, uppdelat på gymnasieprogram och kön. 

Program  Kön 

Instämmer/ 
instämmer 

absolut 

Instämmer 
inte/ 

absolut inte 
Har ingen 

uppfattning 
Totalt 
antal 

      
Kvinnor 68 % 18 % 14 % 122 

NV 
Män 72 % 13 % 15 % 178 

      
Kvinnor 47 % 34 % 20 % 143 

SP 
Män 39 % 41 % 21 % 101 

      

Tabell 11 Andelen elever som valt olika svarsalternativ till påståendet Matematik är mitt 
favoritämne, uppdelat på gymnasieprogram och kön. 

Program  Kön 

Instämmer/ 
instämmer 

absolut 

Instämmer 
inte/ 

absolut inte 
Har ingen 

uppfattning 
Totalt 
antal 

      
Kvinnor 34 % 44 % 22 % 122 

NV 
Män 32 % 47 % 21 % 176 

      
Kvinnor 9 % 83 % 8 % 147 

SP 
Män 6 % 86 % 8 % 103 

      
 

Om matematikens roll i fortsatt utbildning och vuxenliv 
Två enkätfrågor handlar om elevernas syn på hur viktig matematiken kommer att vara för 
dem i vuxenlivet och i fortsatt utbildning. I tabell tolv redovisas hur eleverna reagerat på 
påståendet att de kommer att arbeta med matematik rätt mycket när de blir vuxna. 

Tabell 12 Andelen elever som valt olika svarsalternativ till påståendet Jag tror att jag 
kommer att arbeta med matematik rätt mycket när jag blir vuxen, uppdelat på 
gymnasieprogram och kön. 

Program  Kön 

Instämmer/ 
instämmer 

absolut 

Instämmer 
inte/ 

absolut inte 
Har ingen 

uppfattning 
Totalt 
antal 

      
Kvinnor 33 % 20 % 47 % 122 

NV 
Män 60 % 12 % 28 % 178 

      
Kvinnor 14 % 57 % 29 % 147 

SP 
Män 15 % 56 % 29 % 104 

      

NV-eleverna anger i betydligt högre grad än SP-eleverna att de kommer att arbeta rätt mycket 
med matematik när de blir vuxna.  

En annan enkätfråga handlar om hur troligt det är att eleverna kommer att läsa matematik 
på högskolan (se tabell 13). 
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Tabell 13 Andelen elever som valt olika svarsalternativ till påståendet Jag kommer troligen 
att läsa matematik på högskolan, inom ett program eller som enstaka ämne, 
uppdelat på gymnasieprogram och kön. 

Program  Kön 

Instämmer/ 
instämmer 

absolut 

Instämmer 
inte/ 

absolut inte 
Har ingen 

uppfattning 
Totalt 
antal 

      
Kvinnor 53 % 16 % 31 % 122 

NV 
Män 77 % 4 % 19 % 179 

      
Kvinnor 18 % 50 % 32 % 145 

SP 
Män 30 % 36 % 34 % 104 

      

Även här återfinns programskillnader, men av svaren att döma är det framförallt männen på 
NV som tänker läsa matematik. De manliga NV-eleverna är också mest säkra på att de ska 
läsa matematik. 

Om föräldrarnas inställning 
Föräldrarnas inställning till matematiken och elevernas matematiklärande berörs i två 
enkätfrågor. Svaren på frågan om hur viktigt föräldrarna tycker att matematik är för eleven 
och hennes framtid redovisas i tabell 14. 

Tabell 14 Andelen elever som valt olika svarsalternativ till påståendet Mina föräldrar tycker 
att matematik är viktigt för mig och min framtid, uppdelat på gymnasieprogram 
och kön. 

Program  Kön 

Instämmer/ 
instämmer 

absolut 

Instämmer 
inte/ 

absolut inte 
Har ingen 

uppfattning 
Totalt 
antal 

      
Kvinnor 63 % 8 % 29 % 123 

NV 
Män 73 % 6 % 21 % 145 

      
Kvinnor 44 % 19 % 37 % 145 

SP 
Män 56 % 13 % 31 % 103 

      

Som förväntat är det ganska få elever som inte instämmer på denna fråga. Resultaten visar på 
ett högre instämmande bland manliga elever jämfört med kvinnliga, och högre instämmande 
på NV jämfört med SP. Motsvarande resultatbild fås även för frågan om föräldrarna vill att 
eleverna ska bli bra i matematik (se tabell 15). 

Tabell 15 Andelen elever som valt olika svarsalternativ till påståendet Mina föräldrar vill 
att jag ska bli bra i matematik, uppdelat på gymnasieprogram och kön. 

Program  Kön 

Instämmer/ 
instämmer 

absolut 

Instämmer 
inte/ 

absolut inte 
Har ingen 

uppfattning 
Totalt 
antal 

      
Kvinnor 63 % 7 % 30 % 123 

NV 
Män 73 % 3 % 24 % 178 

      
Kvinnor 47 % 14 % 39 % 145 

SP 
Män 58 % 8 % 35 % 104 
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Om att störa och bli störd på matematiklektionerna 
Två andra enkätfrågor handlar om elevernas inställning till att bli störda under 
matematiklektionerna och deras benägenhet att störa andra (se tabell 16 och 17). 

Tabell 16 Andelen elever som valt olika svarsalternativ till påståendet Jag blir irriterad när 
andra stör mig under matematiklektionerna, uppdelat på gymnasieprogram och 
kön. 

Program  Kön 

Instämmer/ 
instämmer 

absolut 

Instämmer 
inte/ 

absolut inte 
Har ingen 

uppfattning 
Totalt 
antal 

      
Kvinnor 55 % 31 % 14 % 123 

NV 
Män 54 % 31 % 15 % 179 

      
Kvinnor 57 % 23 % 20 % 146 

SP 
Män 42 % 36 % 22 % 103 

      

Svarsfördelningen när det gäller hur eleverna upplever att bli störda av andra under 
matematiklektionerna är ganska polariserad. Relativt stora andelar instämmer, men det finns 
också många elever som inte instämmer. Resultaten visar inga tydliga program- eller 
könsskillnader. När det gäller att störa andra finns dock könsskillnader (se tabell 17). 

Tabell 17 Andelen elever som valt olika svarsalternativ till påståendet Jag stör ibland andra 
under matematiklektionerna, uppdelat på gymnasieprogram och kön. 

Program  Kön 

Instämmer/ 
instämmer 

absolut 

Instämmer 
inte/ 

absolut inte 
Har ingen 

uppfattning 
Totalt 
antal 

      
Kvinnor 32 % 49 % 19 % 123 

NV 
Män 40 % 29 % 31 % 177 

      
Kvinnor 32 % 48 % 20 % 145 

SP 
Män 40 % 35 % 25 % 103 

      

Männen uppfattar att de i högre grad än kvinnorna stör andra under lektionerna. 

Om att arbeta ensam eller tillsammans med andra på matematiklektionerna 
Det sista frågetemat i enkätens Del 2 berör hur eleverna vill arbeta på matematiklektionerna. I 
tabell 18 redovisas hur mycket eleverna instämmer i att de helst vill arbeta på egen hand på 
matematiklektionerna. 

Tabell 18 Andelen elever som valt olika svarsalternativ till påståendet Jag vill helst arbeta 
på egen hand på matematiklektionerna, uppdelat på gymnasieprogram och kön. 

Program  Kön 

Instämmer/ 
instämmer 

absolut 

Instämmer 
inte/ 

absolut inte 
Har ingen 

uppfattning 
Totalt 
antal 

      
Kvinnor 63 % 16 % 21 % 121 

NV 
Män 48 % 32 % 20 % 178 

      
Kvinnor 47 % 38 % 15 % 144 

SP 
Män 39 % 40 % 21 % 104 
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De kvinnliga elever som besvarat enkäten instämmer i högre grad än männen i påståendet att 
de helst vill arbeta på egen hand. Motsvarande bild får vi av svaren på frågan om eleverna 
gillar att arbeta tillsammans med andra på matematiklektionerna (se tabell 19). Här instämmer 
de manliga eleverna i högre grad än de kvinnliga. 

Tabell 19 Andelen elever som valt olika svarsalternativ till påståendet Jag gillar att arbeta 
tillsammans med andra på matematiklektionerna, uppdelat på gymnasieprogram 
och kön. 

Program  Kön 

Instämmer/ 
instämmer 

absolut 

Instämmer 
inte/ 

absolut inte 
Har ingen 

uppfattning 
Totalt 
antal 

      
Kvinnor 45 % 37 % 18 % 122 

NV 
Män 55 % 23 % 22 % 177 

      
Kvinnor 49 % 28 % 23 % 146 

SP 
Män 56 % 22 % 22 % 102 

      

Sammanfattningsvis visar analysen av enkätens Del 2 på skillnader mellan programmen, men 
inte mellan könen, på en rad frågor. Eleverna på NV säger sig i högre grad än eleverna på SP 
vara intresserade av matematik, ha tilltro till sin egen förmåga och även anse att de kommer 
att arbeta med matematik rätt mycket som vuxna. Helt väntat är det betydligt större andel av 
NV-eleverna som tänker läsa matematik på högskolan, jämfört med SP-eleverna. Dessutom är 
det framförallt männen på NV som avser att fortsätta med matematiken. Även om såväl män 
som kvinnor i hög grad instämmer i att det är viktigt för föräldrarna att deras barn klarar sig 
bra i matematik så är den uppfattningen starkare bland männen. Slutligen visar enkätsvaren på 
att kvinnorna i högre grad än männen vill arbeta ensamma på matematiklektionerna och att 
männen i högre grad än kvinnorna vill arbeta tillsammans med andra. 

Jämförelse mellan gymnasie- och grundskoleresultaten i Del 1 av enkäten 
Resultaten som presenteras här är en jämförelse mellan hur gymnasielever respektive 
grundskolelever i GeMa-studien svarat på frågorna i enkätens Del 1: Andra och matematik. 
De flesta av frågorna var gemensamma för de två studierna, vilket möjliggör en jämförelse av 
svarsmönster. Vid en jämförelse av resultaten är det viktigt att notera att gymnasiestudien 
endast omfattar elever på de samhällsvetenskapliga och naturvetenskapliga programmen, 
medan grundskolestudien omfattar alla elever.  

Det vanligaste svaret på nästan alla frågor var ”Ingen skillnad”. Detta gäller även för olika 
delpopulationer. Intressanta svarsmönster dyker emellertid upp vid studiet av de minoriteter 
som svarat åt det manliga eller kvinnliga hållet. 

För att göra presentationen kompakt så visas svarsmedelvärden för olika grupper av elever. 
Dessa medelvärden har beräknats utifrån en tilldelning av talen 1 till 5 för de fem 
svarsalternativen i enkäten (se sid 35). Ett värde större än 3 svarar mot att det är mer troligt att 
påståendet gäller för män medan ett värde mindre än 3 säger motsvarande om kvinnor. 
Medelvärdet säger inget om spridningen av svaren, det kan vara små eller stora andelar elever 
som svarat i de två riktningarna. Statistisk inferens används för att undersöka om 
stickprovsmedelvärdets avvikelse från 3 kan antas representera ett svarsmönster i endera 
riktningen hos hela populationen. Signifikans markeras på två nivåer: ** betyder att 
avvikelsen från 3 är signifikant med minst 99% sannolikhet, och * markerar att avvikelsen är 
signifikant med minst 95% sannolikhet. 
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Gemensamma mönster i de två urvalsgrupperna 
Ett gemensamt mönster är att elever i de två urvalsgrupperna upplever att män, mer än 
kvinnor, behöver matematik i sitt vuxna liv och för att få bra jobb (tabell 20). Såväl män som 
kvinnor i de båda urvalsgrupperna menar också att män mer än kvinnor tycker om utmanande 
matematikproblem och tycker att matematik är lätt.  

Tabell 20 Medelvärden för olika grupper, uppdelat på kön, skolår och gymnasieprogram. 

 Kvinnliga elever  Manliga elever 
 Skolår 11  Skolår 9  Skolår 11  Skolår 9 
 NV SP    NV SP   

Behöver matematik för att få bra jobb i 
framtiden 3,16** 3,16** 

 
3,10**  3,52** 3,27** 

 
3,33** 

Gillar utmanande matematikproblem  3,26** 3,38**  3,25**  3,74** 3,34**  3,28** 

Tror att matematik kommer att vara 
viktigt för dem i vuxenlivet 

3,15* 3,22** 
 

3,07  3,34** 3,14 
 

3,14** 

Tycker att matematik är lätt 3,20** 3,25**  3,12**  3,51** 3,11  3,09 

I genomsnitt anser elever av båda könen i båda urvalsgrupperna att matematikläraren ger 
åtminstone lika mycket uppmärksamhet åt kvinnliga som åt manliga elever (se tabell 21). 
Manliga elever tycker till och med att kvinnor får mer uppmuntran av matematikläraren. 

Tabell 21 Medelvärden för olika grupper, uppdelat på kön, skolår och gymnasieprogram. 

 Kvinnliga elever  Manliga elever 
 Skolår 11  Skolår 9  Skolår 11  Skolår 9 
 NV SP    NV SP   

Får fler frågor av matematikläraren 3,16* 2,94  3,02  3,02 3,07  2,90 

Uppmuntras av läraren i m atematik 3,02 3,02  2,91*  2,88** 2,82*  2,70** 

Matematikläraren tror att de kommer att 
klara sig bra i matematik 

3,07 3,07 
 

2,97  3,07 2,89 
 

2,83** 

Matematikläraren ägnar mer tid åt dem  3,02 3,07  2,97  2,71** 2,71**  2,62** 

Det finns mönster som är gemensamma för kvinnliga elever i båda studierna (se tabell 22). 
Som grupp uttrycker kvinnor att det är mer typiskt att kvinnor, jämfört med män, att oroa sig 
när det inte går bra i matematik, tycker att det är viktigt att förstå matematiken och tycker att 
matematik är tråkigt. Kvinnorna uttrycker också att det är mer typiskt för kvinnliga elever att 
känna att de vill lyckas i matematik men att de måste anstränga sig för att lyckas. 

Manliga elever, å andra sidan, svarar på ett mer varierat sätt i förhållande till dessa 
påståenden. Männen på NV ger uttryck för samma uppfattning som kvinnorna när det gäller 
tråkigheten och att jobba mycket. På påståendet om förståelsen svarar pojkarna i år nio och 
männen på SP könsneutralt, medan männen på NV svarar åt manshå llet. 
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Tabell 22 Medelvärden för olika grupper, uppdelat på kön, skolår och gymnasieprogram. 

 Kvinnliga elever  Manliga elever 
 Skolår 11  Skolår 9  Skolår 11  Skolår 9 
 NV SP    NV SP   

Oroar sig om de inte klarar sig bra i 
matematik 

2,41** 2,64** 
 

2,42**  2,98 2,92 
 

2,88* 

Tycker att det är viktigt att förstå 
matematiken 

2,60** 2,63** 
 

2,59**  3,20** 2,97 
 

3,07 

Tycker att matematik är tråkigt 2,80** 2,66**  2,87**  2,76** 3,17  3,28** 

Måste jobba hårt för att klara sig bra i 
matematik 

2,77** 2,86** 
 

2,91**  2,85** 3,07 
 

3,16** 

Vill klara sig bra i matematik 2,81** 2,81**  2,76**  3,14* 3,01  3,06 

 

Olika mönster för de två populationerna 
I gymnasiestudien uttrycker eleverna i allmänhet en uppfattning att män, mer än kvinnor, 
tycker om matematik och har matematik som sitt favoritämne (tabell 23). Svaren från 
eleverna i skolår nio signalerar att dessa som grupp inte anser att det finns någon skillnad 
mellan kvinnor och män i detta avseende eller att skillnaderna är små. Vidare uttrycker 
gymnasieeleverna i denna studie att kvinnor, mer än män, inte är bra i matematik. Grund-
skoleeleverna svarar könsneutralt. 

Tabell 23 Medelvärden för olika grupper, uppde lat på kön, skolår och gymnasieprogram. 

 Skolår 11  Skolår 9 
 NV  SP     
 Kvinnor Män  Kvinnor Män  Kvinnor  Män 

Har matematik som favoritämne 3,24** 3,58**  3,31** 3,32**  3,09*  2,95 

Gillar matematik 3,12* 3,53**  3,39** 3,17*  3,05  2,95 

Tycker att matematik är svårt 2,80** 2,70**  2,68** 3,00  2,78**  3,11* 

Är inte bra i matematik 2,92* 2,85**  2,90* 2,94  3,01  3,07 

Behöver mer hjälp i matematik 2,89 2,81**  2,80** 2,97  2,92*  3,16** 

 

Elevernas könsmärkning av matematiken 
Skillnader mellan elevers könsmärkning av matematiken i grundskola och gymnasium kan 
även göras med utgångspunkt i den analys av individers uppfattningar som redovisats ovan. 
Tabell nio (sidan 42) ger en bild av hur eleverna i gymnasieurvalet könsmärker matematiken. 
Motsvarande redovisning för GeMaprojektets grundskoleurval återfinns i grundskole-
rapporten (G. Brandell et al., 2003). Eftersom GeMaprojektets gymnasiedel endast riktar sig 
till elever på två gymnasieprogram så blir jämförelsen med grundskolan mer meningsfull om 
vi utgår från hur elever som avser att välja något av dessa program könsmärker matematiken 
(se tabell 24). 



 50 

Tabell 24 Könsmärkning av matematik i GeMaprojektets grundskoledel, uppdelad på 
elevernas planerade val av gymnasieprogram samt kön. Kategoriseringen av 
elever bygger på den analys av individers uppfattning som redovisats i 
grundskolerapporten (G. Brandell et al., 2003). 

Planerade 
val av 
gymnasie-
program  Kön 

Betraktar matematik 
som en kvinnlig 
domän 

Betraktar matematik 
som en manlig 
domän 

Ingen könsmärkning 
av matematiken 

Antal elever i 
urvalet 

      
Flickor 25 % 28 % 47 % 83 

NV eller IB* 
Pojkar 17 % 49 % 33 % 81 

      
Flickor 15 % 28 % 57 % 107 

SP 
Pojkar 30 % 31 % 39 % 74 

      
Flickor 20 % 23 % 58 % 151 Övriga 

program  Pojkar 35 % 21 % 44 % 144 

      
*  NV = Naturvetenskapsprogrammet, IB = International Baccalaureate, 

SP = Samhällsvetenskapsprogrammet 
 

Elevernas kommentarer i enkäten 
Eleverna hade möjlighet att ge reaktioner på enkäten och dess frågor och att kommentera sina 
svar. I drygt hälften av de insamlade enkäterna hade eleverna skrivit kommentarer. Många 
elever kommenterade både sina svar och själva enkäten. Antalet kommentarer uppgick till 
närmare 500. En stor del, ungefär 60%, rör enkätens utformning, speciella frågor samt hur det 
var att besvara enkäten. Eleverna tar också upp frågor om könsskillnader eller påpekar andra 
skillnader än kön som har betydelse. Det gäller ungefär en fjärdedel av alla kommentarer. 
Hälften av dem innehåller påståendet att könsskillnader inte finns. Några elever tog tillfället i 
akt att uttrycka sin uppskattning av eller sitt avståndstagande från matematik. Dessa 
kommentarer uppgick till lite färre än 10%. De är inte speciellt relevanta för undersökningen 
och redovisas därför inte här. 

Om enkäten 
En del elever gav positiva kommentarer till enkäten och konsten att svara på den: 

Jag tyckte frågorna var bra, lätta att förstå och svara på. (Kvinna, SP) 
Inga svåra frågor. (Man, NV) 

Ganska många kommenterade att frågorna var svåra att svara på, att det var svårt att 
generalisera eller svara för andra: 

Det är ju ganska svårt att veta vad de andra tycker och hur det går för dem på proven och på 
lektionerna. (Kvinna, NV) 

Några elever kommenterade hur de tänkt kring specifika frågor. 
Det är en sak att tycka att matte är kul, en sak att tycka det är svårt och en sak att klara sig bra. 
Matte är svårt i början, men man lär sig ju. Min uppfattning är att tjejer behöver fler förklaringar 
till varför och att man vill sätta sig in i och förstå. Många kanske inte får tillräckligt mycket 
hjälp och tid till det här och därför ger man upp. (Kvinna, SP) 

Enkäten kritiserades också. Den vanligaste kritiken gällde att en del frågor var snarlika: 
Jag tycker det är lite lustigt att många frågor handlar om samma sak. (Man, NV) 
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Speciella frågor kunde få kritik: 
Frågan ”Vill klara sig bra i matematik” tycker jag är felaktigt formulerad. Oavsett kön vill man 
väl lyckas i matte. Att till exempel flickor inte skulle vilja klara sig bra i matematik är rätt 
befängt. (Man, NV) 

Ett 20-tal elever ansåg att frågorna inbjöd eleverna att tänka fördomsfullt och att det är fel att 
dela upp på kön: 

Jag tycker att flick/pojk-frågorna är jättefjantiga! Det är bland det onödigaste som finns att dela 
in tjejer och killar i olika grupper. Sen tror jag i och för sig att tjejer inte ska vara bra på 
matematik, lite grupptryck! (Kvinna, NV) 

Den här kvinnan uttrycker en ambivalens till könsskillnader, hon vill inte dela upp men menar 
att det finns en föreställning om att kvinnor inte ska vara bra i matematik. Vi går vidare med 
könsskillnader. 

Könsskillnader 
De elever som framhåller att könsskillnader inte finns betonar i stället individuella skillnader: 

Jag tror det är individuellt om man gillar/är bra i matte, inte om man är kille eller tjej. (Kvinna, 
SP) 

Andra menar att könsskillnader egentligen inte finns, men att det finns fördomar: 
Jag tycker egentligen inte att man till exempel behöver jobba mer som tjej i matematik utan det 
är helt individuellt, om man är passionerad av matte har det ju ingen betydelse vilket kön man 
har, det är bara omvärlden som tror att det är så, därför tillägnar läraren i vissa fall mer tid åt 
tjejer. (Kvinna, SP) 

Det finns könsskillnader beträffande intresse och värderingar kommenterar några elever: 
Jag tror en ganska vanlig uppfattning är att killar generellt sett har lättare för matte än tjejer, så 
är det inte. Däremot är jag övertygad om att killars intresse för matte är större än tjejers. 
Tjejerna får mindre uppmärksamhet än killarna på lektionerna. (Kvinna, SP) 
Det är nog ingen större skillnad mellan killar och tjejer vad det gäller matte, men killar kanske 
tycker att det är lite roligare och vill jobba med det i framtiden. (Man, NV) 

Några elever kommenterar att det finns könsskillnader i andra avseenden: 
Tror ej att killar är bättre än tjejer på matte, men killar blir nog mer uppmuntrade än tjejer. 
Tjejer utgår nog mer ifrån att matte är svårt, än killar. (Kvinna, NV) 
Det är inte så mycket skillnad mellan killar och flickor. Det som skiljer är motivationen. Killa r 
har lättare att lära sig men tjejer kan plugga mer. (Man, NV) 
Det verkar som om matte är lättare för tjejer, kanske för att killarna är lata, men det gäller att 
arbeta och bli bra. (Man, SP) 

Till slut tar vi upp en kommentar som pekar på andra skillnader än kön. 
Jag anser de flesta saker ni frågar om inte beror på kön – men på personlighet. Föräldrar är 
också olika. Min är mattelärare på universitet – därmed pressar han mycket inom ämnet. (Man, 
SP) 

Intervjuer 
De preliminära resultaten av enkätundersökningen utgjorde grund till intervjufrågorna. Den 
bild som framstod tydligast var att matematik för en stor del av eleverna var manligt 
könsmärkt medan gott arbete och oro för resultat könsmärktes som kvinnligt. Andra resultat 
som var intressanta var könsskillnader beträffande förståelse av matematiken, lärarens 
uppmärksamhet och tendenser att svara åt kvinno- respektive manshållet. Dessa resultat bad 
vi eleverna att kommentera. Därutöver ställde vi några frågor bland annat om gymnasievalet, 
tankar inför framtiden och matematikarbete i skolan och i hemmet, frågor som vi fann 
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relevanta för förståelsen av enkätresultaten. Vi frågade också om elevernas syn på 
jämställdhet. 

Studieval 
Gymnasievalet 
När eleverna berättar om gymnasievalet flyter förklaringarna till detta ihop med argumenten 
för den inriktning de valt på sitt program. En och samma elev kan ge flera orsaker till valen. 
En vanlig förklaring är att de valt linje eller inriktning efter vilket eller vilka skolämnen de 
tidigare var eller inte var intresserade av. NV-eleverna nämner intresset för matematik och de 
naturvetenskapliga ämnena. Av de kvinnliga eleverna formulerar en det så att hon ”gillar” 
kemi, biologi och matte och tycker att ”det är kul att gå i skolan och plugga”, en manlig elev 
att ”kemi och fysik och de här ämnena har varit väldigt kul” medan ”samhällskunskap och 
historia [är] lite mindre intressant”. Däremot svarade en kvinna som valt matematik/data att 
hon inte var så positiv till fysik och kemi och inte heller så säker på sitt val: 

Jag vet faktiskt inte varför jag valde det. Jag valde väl natur för att jag vill en ha en bred 
utbildning och jag ville inte läsa kemi B och ville inte ha en obligatorisk fysik B. Det var det jag 
visste när jag gick ut högstadiet och då vart det matte/data för att jag tyckte matte  var roligt. Och 
jag tänkte att det är väl aldrig fel att kunna lite data. (Kvinna, NV)  

För SP-eleverna är fysik och kemi i stället ämnen de vill välja bort. Ett exempel är en kvinna 
som säger att ”i slutet av nian tyckte jag fysiken blev så tråkig, jättetrist” och att hon väljer SP 
då ”samhäll har alltid intresserat” henne och hon ”tycker vä ldigt mycket om och diskutera”. 
En annan kvinna vä ljer ”samhäll/ekonomi” för att hon ”älskar typ ekonomi, allt som har med 
ekonomi att göra”. Som ett tredje exempel säger en kvinna som är positiv till matematik 
liksom till ekonomi och till att diskutera följande: 

Det lät rätt bra med ekonomi så där, bra att ha i bagaget. Och sen så tycker jag om matte och 
tänkte att ekonomi det borde vara logiskt tänkande. Samhälle valde jag också för jag tycker om 
att diskutera och så där. Samhälle och ekonomi. (Kvinna, SP)  

Ytterligare en förklaring till valen är planerna eller tankarna om tiden efter gymnasiet. En SP-
elev påpekar fördelen med att kunna arbeta direkt efter gymnasiet: ”Gymnasieekonom är man 
då”, säger han medan en annan talar om möjligheterna att välja: 

Det är stor bredd på själva utbildningen, man kan välja mycket vidare sedan. Jag är inte riktigt 
säker på vad jag vill göra i framtiden, därför har jag valt denna för att få tid till att fundera. Det 
finns stort utrymme att välja. Ha en bred grund alltså. (Man, SP)   

Någon har valt NV eftersom han ”alltid velat bli läkare”. Bredden på NV-utbildningen och 
”att man har större valmöjligheter när man går ut gymnasiet” och kan välja nästan ”precis vad 
man vill” nämns av flera som en fördel. Det är bra om de inte vet vad de vill fortsätta med: 

För att få en så bred utbildning som möjligt. För att kunna komma in på så mycket som möjligt i 
framtiden i och med att man inte vet nu vad man vill göra. (Kvinna, NV)  

Några hade ganska klart för sig vad programmet innebar för dem. En man som valt 
matematik/data säger att ”jag tog den linjen som verkade som mest det jag ville göra och det 
var den här. Även om jag inte visste liksom i detalj precis vad vi skulle göra” (Man, NV). För 
en man som vill ha eget företag i framtiden var argumenten följande: 

Visste att sam/sam var en rätt så allmänbildande linje. Lite om allt. Så ville jag inrikta mest mig 
i ekonomi, företagsekonomi. Öppna något eget ställe någon gång. Det var det jag visste. (Man, 
SP)  

Andra säger att de inte visste ”så mycket” eller ”nästan ingenting”. De anser att de inte fått 
nog information. En man (SP) säger att han inte hade ”koll på det”. Han ger ett exempel på att 
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han föreställer sig att ”om man gick natur så blev man typ fysiker, gick man samhäll så blev 
man fackförbundsledare”. Det blir en helt annan nivå på gymnasiet menar en kvinna:  

Jag visste i princip ingenting faktiskt. Det var ju så här öppet hus så man fick komma hit och 
kolla och det var väl då jag fick reda på ungefär hur det var, men då fick man ju ändå inte riktigt 
en inblick för det är ju verkligen helt annorlunda än i högstadiet, en helt annan nivå. (Kvinna, 
NV)   

Det naturvetenskapliga programmet anses vara svårare än det samhällsvetenskapliga och kan 
ses som ”pluggigt” (Kvinna, SP). De kan ha hört ”att natur skulle vara svårare” (Kvinna, SP) 
men också att ”man lär sig mycket studieteknik på det, till skillnad från samhälle” (Kvinna, 
NV). Att programmet skulle vara ”svårt” förefaller ses som positivt av en av de manliga 
eleverna: 

Jag hade fått för mej att det skulle vara det svåraste av alla programmen att läsa, jag visste att 
det skulle vara mycket matte och kemi och fysik. Att tyngdpunkten låg på det. (Man, NV)  

Även SP kan uppfattas som arbetsamt: 
…de flesta av mina kompisar gick ändå natur, och de klarade det bra. Jag kände liksom att det 
kanske inte var riktigt något för mig. Jag visste nog inte så mycket om samhäll, det sades att det 
var mycket uppsatser, att det var jobbigt. Det har varit ännu jobbigare än jag trodde. (Kvinna, 
SP)   

Under intervjun ställs frågan om matematikämnet hade betydelse för valen. En del menar att 
de verkligen tycker om matematik och att detta har påverkat dem i valet:  

Ja, för mig gjorde det [spelade matematiken roll]. Jag tycker det är roligt. Roligare än 
samämnen. (Kvinna, NV) 
Matte/data för att jag tycker matte är kul, tycker data är kul, men tycker inte att kemi och biologi 
B är så himla kul. (Kvinna, NV)   
Och jag har nog alltid tyckt det varit kul med matte, det var mycket därför jag valde natur, jag 
ville ha matte. (Kvinna, NV)   
Ja, jag har alltid gillat matte och för mig hade det varit ganska trist att läsa en massa kurser utan 
någon matematik alls. Så jag är glad om matte är inblandad så mycket som möjligt. (Man, NV)  

Den sist citerade eleven får visst medhåll av den medintervjuade, som emellertid inte tycker 
att matematik har högsta prioritet:  

Det håller jag också med om, fast jag hade nog inte ändrat mitt val även om det inte hade varit 
så mycket matte. Jag skulle fortfarande velat gå den linjen där det var fysik och kemi. Jag skulle 
nog aldrig valt någon linje med bara matte. (Man, NV)  

Det finns också de som valt så att de kan undvika matematiken som då ofta förknippas med de 
naturvetenskapliga ämnena: 

Fast jag minns i åttan eller nian att jag sade att jag ville läsa natur, men kemi och fysik tyckte 
jag inte var kul. Även fast jag hade ganska lätt för det, men jag vet ju allt blir i princip matte till 
slut. Sitta och räkna massa tal hela tiden, det kände jag att det vill jag inte göra. (Man, SP)  
Så då bytte jag hellre hit och så har jag hört av jättemånga att NV var jättejobbigt så tänkte jag 
att matten naturligtvis var svår. Att läsa matte D. Då kan jag gå SP istället. Så då valde jag det. 
(Kvinna, SP)  

I ett fall har matematiken fått en elev att tveka inför sitt val 
Ja, jag tvekade rätt mycket i början och det var på grund av matte för jag trodde inte att jag 
skulle klara det. Jag hade inte varit speciellt bra i matte. Men det har vänt nu på gymnasiet, nu är 
jag mycket bättre än jag var innan. Jag vet inte, det är kanske att man har mognat men också att 
det mer är på allvar än det var innan. (Kvinna, NV)   

Några SP-elever menade att matematiken inte spelade någon roll. 
Jag gillar inte kemi och fysik. Så det är därför. Annars tror jag inte att jag skulle ha problem 
med matten. (Kvinna, SP)   
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Nej, faktiskt inte, än fast att jag gillar matte så hade det ingen betydelse. (Man, SP)  

Informanternas kunskaper och föreställningar om programmen varierar. Tydligt är att intresse 
respektive ointresse för olika ämnen är centralt för valet. Föreställningarna om svårighetsgrad 
hänger ihop med detta men också ryktet om NV-programmet som svårt. Matematik har 
betydelse, men kopplas ofta samman med naturvetenskapliga ämnen. Utbildningens bredd har 
stort värde genom att många vägar hålls öppna. 

Tankar inför framtiden 
Ganska snart måste informanterna bestämma om de ska läsa ytterliga matematikkurser utöver 
de obligatoriska. Ambitionen att göra detta är tydlig. Bland eleverna på SP varierar svaren om 
att läsa C-kursen från tydliga ”ja” till ”att det beror på hur det går” till ett enstaka klart ”nej”. 
En kvinna skulle till och med gärna läst D-kursen men ”det har de tagit bort”. Behörighet för 
fortsatta studier är viktigt för en av männen. Han ”gillar ingen matematik”: 

Jag tog inte matte C för att jag ville läsa matte, utan för att komma in på nationalekonomi. 
(Man, SP)  

De NV-elever som valt matematik/data har redan E-kursen som obligatorisk och därtill även 
diskret matematik. Dessutom kan de läsa kursen Matematik breddning, men anser inte att den 
skulle ger mer: 

De rekommenderar att vi inte skall läsa mattebreddning för att det är ungefär samma som att 
läsa diskretmatten. (Kvinna, NV)   

Ingen av de intervjuade planerar att läsa F-kursen. E-kursen kan dock vara ett val även om 
den inte behövs för behörighet: 

Jag behöver inte mer än matte D för att komma in på läkarlinjen, men jag vill ändå läsa matte E. 
(Man, NV)  

Elever måste göra taktiska val, framhåller en kvinna som svar på frågan om E-kursen: 
Jag vet inte, jag skulle nog vilja det. Om man ska vara lite taktisk, som man egentligen inte får 
vara, så måste man pussla med sina kurser för att få ihop rätt poäng för att kunna få så hög 
slutpoäng som möjligt. Eftersom jag inte är en självklar stjärna i matte utan behöver tid på mig 
så skulle det kräva mycket tid från mig och då skulle kanske en kurs gå liksom förlorad. Det 
skulle jag inte tjäna på. Bara för att skolsystemet är uppbyggt så att man måste vara taktisk så 
skulle jag göra det. Men annars, om det inte skulle vara någon press, skulle jag göra det [välja 
E-kursen]. (Kvinna, NV) 

Eleverna tar således i valen ta hänsyn inte bara till sina intressen utan även till behörighet för 
fortsatta studier och till vad de bedömer som en rimlig arbetsinsats. E-kursen förefaller i NV-
elevernas ögon vara tyngre än C-kursen för SP-eleverna.  

Gymnasieeleverna vill över lag läsa vidare efter gymnasiet, men är ofta tveksamma till vad 
de ska läsa. De planerar inte att läsa matematik som disciplin, men matematik kan mycket vä l 
ingå. En manlig NV-elev menar det är troligt att han ska läsa nåt med mycket matematik då 
det ”känns som att man vill kunna använda det man håller på med i tre år”. Däremot är en 
kvinnlig klasskamrat mer tveksam just vid intervjutillfället eftersom hon känner sig 
”förräknad”: 

Jag har ingen aning. Jag vet inte alls vad jag vill göra eller bli, eller någonting. Just nu känns det 
som att jag inte kommer att göra det för att jag känner att man blir lite förräknad. Vi räknar 
väldigt mycket matte nu. Men det är klart att om man inte räknar matte också så kommer man 
säkert att vilja räkna på ett helt annat sätt. Viljan kommer ju säkert att komma tillbaks. Så jag 
vet inte, jag tycker det är väldigt roligt, men samtidigt så blir man ju lite trött. …. Så som jag 
känner nu vill jag bli biolog, eller något sådant. Ja, det är väl det. (Kvinna, NV) 

Även SP-elever kan tänka sig fortsätta med något som innehåller matematik. En man som är 
osäker på om han ska plugga vidare säger att om han ska det lär han ”väl gå någon 
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matematisk utbildning”. Ett par kvinnliga SP-elever vill läsa upp naturämnena för att fortsätta 
att läsa till läkare respektive ”jobba med någonting som har med biologi att göra”. 

Flera elever anger att de vill bli läkare eller att arbeta med biologi. Även ett antal andra 
yrken finns i elevernas tankar. SP-eleverna talar om ekonomi och egna företag men även om 
att bli polis, sjukgymnast eller att läsa språk. NV-eleverna tänker inte bara på naturveteskap-
liga yrken utan har funderingar på både musik och modedesign. 

Eleverna ha mer än ett år kvar till de går ut gymnasiet och osäkerheten är stor. De vill dock 
läsa vidare, med eller utan matematik. 

Lektioner och hemarbete 
Genomgång och räkning 
Informanterna beskriver en traditionell matematikundervisning. Läraren går först igenom lite 
ny teori, räknar några exempel och på slutet får eleverna räkna själva. Eleverna förväntas 
räkna hemma för att hinna med alla uppgifter. 

Ja, typ tre fjärdedelar av lektionen brukar det vara genomgång. Så får vi jobba sista kvarten, 20 
minuter eller så. Sedan får vi läxa på resten. (Man, SP)   

En del elever är nöjda, till exempel en man på SP som säger att det är en ”bra kombination” 
av genomgångar och eget arbete. Andra klagar på att läraren pratar för mycket så att de inte 
hinner räkna. Det gäller en manlig elev på NV som tycker att läraren ”har lite svårt för att 
hålla tyst” och ”svårt för att prata kort”. Några berättar om ordningsproblem som påverkar 
lektionens gång: 

Först kommer killarna in och skriker och gapar. Sedan när läraren fått tyst på dem, går hon 
igenom något på tavlan, frågor, om ingen förstår så förklarar hon det. Sedan jobbar vi i 
böckerna. Så går hon runt och hjälper. (Man, SP)  

Mönstret är således genomgång och räkning. Ingen berättar om någon annan form av lektion 
som till exempel att läraren organiserar samarbete i grupper för att lösa svårare problem. 
Ingen ifrågasätter heller arbetssättet. 

I enkätens Del 2 fanns två frågor om att arbeta själv eller samarbeta. Det var intressant att 
få veta vad eleverna lägger in i påståendena och under intervjuerna får de frågan om vad de 
menar med samarbete. De tycks mena att elever sitter tillsammans två och två och frågar 
varandra när någon fastnar på en uppgift. Alla är överens om att det är bra att hjälpas åt men 
vissa ser både fördelar och nackdelar med att arbeta tillsammans. 

När jag kan vill jag jobba själv, för då går det snabbt. När man kan men jobbar i grupp då går 
det ofta lite långsammare för man måste snacka om annat ibland. Men om jag inte kan då vill 
jag jobba i grupp så att de kan hjälpa mig. (Man, SP)   
Nej, det brukar bli att de man sitter bredvid de brukar man ibland fråga om man inte riktigt 
klarar av det, diskuterar lite ibland. Det är ganska bra att jobba inte helt tillsammans, var och en 
måste tänka själv. (Man, NV)  
Det är väldigt skönt att börja på något nytt i skolan så jag får en vidare förståelse. Läser man 
bara i boken och sedan liksom ska tillämpa det på alla uppgifter blir det lättare att man gör det 
mer mekaniskt än att sitta och resonera med någon tycker jag. (Kvinna, NV)  

Att räkna tillsammans kan således för någon vara att det blir mindre mekaniskt och för någon 
annan en risk att inte tänka själv. Elever anser att de lär sig mycket genom att förklara för 
andra men det är viktigt hur ens partner är: att man är jämbördiga och att båda är engagerade.  

Man lär sig av att förklara för varandra, om det är något någon annan kör fast på, och ska 
förklara för den då tänker man efter själv hur det är, hur man kan formulera sig så att man har 
förstått. Det tycker jag är bra. (Kvinna, NV)  
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Jag tror att jag tycker bäst om att jobba med någon så att man kan diskutera, någon som tycker 
att matte är likadant, ungefär. Någon som inte har jättelätt, någon som inte sitter och gråter 
heller, utan lite medel. Så att man kan liksom diskutera och hjälpa varandra, försöka komma 
runt det tillsammans. Det tycker jag kan vara väldigt bra. (Kvinna, SP)   

Det samarbete elever åsyftar förefaller således vara att två eller eventuellt flera hjälps åt att 
lösa uppgifter efter lärarens genomgång. Intervjuerna, som inte pekar på några könsskillnader, 
visar att det inte behöver råda någon motsättning mellan enkätsvaren att många helst vill 
arbeta på egen hand samtidigt som många gillar att arbeta tillsammans med andra. Det 
förefaller handla om när de fördrar att samarbeta och med vilka de vill göra det.   

Lärarens stöd 
Fyra enkätfrågor gällde läraren. Hela gruppens sammanlagda svar var könsneutralt 
beträffande antalet frågor från läraren. Kvinnliga elever på NV avvek så till vida att de i något 
högre grad trodde att män får mer frågor från läraren. På frågan om läraren tror att eleverna 
kommer att klara sig bra i matematik var svaret också könsneutralt och inga signifikanta 
skillnader fanns mellan de olika grupperna. Män på båda programmen ansåg dock att kvinnor 
får mer uppmuntran och mer av lärarens tid medan kvinnor svarade könsneutralt.  

I samtalen med eleverna är en vanlig åsikt att alla behandlas lika på gymnasiet. Det var 
annorlunda på högstadiet berättar flera elever. En kvinnlig elev på NV anser att 
högstadielärarna hade favoritelever och speciellt om läraren ”är en tjej så väljer de oftast 
tjejer”. ”Men här” fortsätter hon, ”ser lärarna alla som lika, alla är precis likadana, spelar 
ingen roll om det är kille eller tjej”, vilket hon uppskattar. Ett annat exempel är en man på SP 
som tror att på ”högstadiet blev nog killarna uppmuntrade mer” och berättar om sin klass: 

Man splittrade upp mattegrupperna, man delade upp efter hur duktig man var och då kom det 
många fler killar i den gruppen. Då blev det naturligt att läraren blev mer inriktad på killarna. 
(Man, SP)  

Det kan vara svårt att svara på frågan om någon grupp gynnas i de fall där könsfördelningen 
är ojämn: 

De flesta av oss, av tjejerna, är ju intresserade och har presterat väl på kurserna. På det sättet har 
han [läraren] ju haft befogade höga förväntningar. Det är så svårt att känna hur han är mot 
killarna. (Kvinna, NV)   

En man resonerar kring att både kvinnor och män kanske upplever att det andra könet får mer 
uppmärksamhet, men tycker ändå att kvinnorna favoriseras. Två kvinnor som går i samma 
klass tycker inte att lärarna ser till kön. I den klassen är kvinnorna i majoritet. Den manliga 
eleven säger: 

Jag är kille  och självklart tycker jag ju att tjejer får mer uppmärksamhet än killar. Man kan sätta 
pengar på att tjejer svarar precis tvärtom. …. Ibland så känner man sig orättvist behandlad. 
Tjejerna i klassen säger en sak, killarna säger en sak och vår lärare säger tjejerna har rätt. Och 
det händer inte en gång, det händer många gånger. Det är ju så jag ser det. (Man, NV)  

Ett par kvinnor tar upp att frågan om kvinnor får mindre av lärarens uppmärksamhet i 
klassrummet har diskuterats i skolvärlden: 

Det kan ju ha något att göra med att man har pratat om det nu på senaste åren att tjejerna har fått 
för lite uppmärksamhet, så då har de gett lite extra nu. Kanske, jag vet inte. (Kvinna, SP)   
Jag tror att om killar kan tycka att tjejer får mer uppmärksamhet så tror jag att det är för att de är 
vana vid att de alltid har fått mera uppmärksamhet. Det har gjorts en undersökning att om tjejer 
får lika mycket uppmärksamhet så uppfattas det som om tjejer får jättemycket mer 
uppmärksamhet. Om tjejer får lite mindre och killarna får fortfarande mer så kan det fortfarande 
uppfattas som om tjejerna får mer uppmärksamhet. Jag tror det kan ha med det att göra också. 
(Kvinna, NV)  
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De intervjuade elevernas åsikter visar på förklaringar till enkätresultatet, där kvinnor var 
könsneutrala och män tyckte att det är kvinnor som stöttas. Män kan uppleva att kvinnor får 
mer uppmärksamhet även om de inte får det och lärarna kan vara medvetna om att de inte får 
missgynna kvinnor.  

Arbete i och utanför skolan 
När eleverna efter lärarens genomgång ska räkna själva först på lektionen sedan hemma 
behöver de i olika grad hjälp. Enligt enkätsvaren ansåg gruppen sammantaget att det är 
kvinnor som behöver mest hjälp. Kvinnor på NV och män på SP var dock mer könsneutrala. 
Det är också ett par manliga SP-elever bland de intervjuade som menar att skillnaden mer 
gäller beteende än behov. Den ena menar att kvinnor inte behöver, men ”ber om hjälp mer än 
killar gör” och den andra förklarar det med att ”killar vill vara mera självständiga”. Dessa 
tolkningar får stöd av ett par kvinnor:  

Det kanske inte är så men det kan ofta vara tjejer som frågar om hjälp. Killarna är mera så att 
nej, jag ska klara det själv. Tjejerna frågar istället. (Kvinna, NV)  
Ibland behöver man bara få bekräftat att man kanske har gjort rätt, men är osäker på det. Kan 
jag verkligen göra så här. Då behöver man fråga, ”Olle11, att visst är det så här”. Sådana saker, 
det kan man ju inte fråga kompisar, eller jo, det kan man ju, det är säkrare att fråga läraren. 
(Kvinna, SP)  

Den sist citerade kvinnan och hennes kamrat menar också att det kan vara så att ”killar kan 
tycka att det kan vara lite pinsamt också” respektive att ”killar inte heller frågar för de inte 
riktigt bryr sig”. 

Under intervjuerna får eleverna också frågan om vart de vänder sig för att få hjälp. Läraren 
kanske inte kommer i första hand:  

Det brukar först bli en kompis vid bordet bredvid om han gjort det där talet. Sedan frågar man 
läraren. (Man, SP)  

Hans kamrat förklarar det med att ”läraren brukar ofta vara så upptagen så att ska man fråga 
honom tar det tid” och en ung man i en annan klass (NV) säger att ”en lärare på 30 elever är 
inte så lätt att få tag i hela tiden”. 

Det vanliga är att tiden på lektionerna inte räcker till för alla uppgifter som ska göras. En 
kvinna och en man på samma skola säger dock att de inte behöver räkna hemma. Fast när det 
handlar om hjälp säger sig båda kunna få hjälp hemma. 

Nej, men jag gör aldrig matte hemma… fast jag gör nog så att om jag in te fattar i skolan så, i 
matte [är det] kanske lite svårt att fatta när han förklarar, så frågar jag hellre hemma nästan. …. 
Min bror läser teknisk fysik nu så det är nästan bättre att fråga honom för han har precis lärt sig 
det. (Kvinna, NV)   
Jag hinner med rätt bra, men jag tror att det är rätt många som behöver jobba hemma. Om man 
ska hinna med allt. …. Pappa har alltid velat hjälpa mig alltid försökt få mig att förstå. (Man, 
NV) 

Kan alla få hjälp hemma? Några kan inte alls få hjälp och föredrar därför att arbeta i skolan: 
Men det är svårt att räkna matte hemma tycker jag, eftersom man inte kan få samma hjälp. 
Fastnar man så sitter man fast. (Kvinna, SP) 
Jobba på lektionen, eller jobba med någon i skolan, så man kan ta hjälp av varandra. Eftersom 
jag inte kan få någon hjälp hemma. Kör jag fast är det kört. (Man, SP)   

Andra kan få hjälp utanför skolan: 
Min pojkvän kan hjälpa mig en del. Han läser till civilingenjör så han läser sådan matte också. 
Men min mamma hon gick inte ens gymnasiet så hon har ingen koll alls. Pappa försöker väldigt 

                                                 
11 Fingerat namn. 
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gärna. Men det blir ofta att jag sitter och förklarar för honom istället och så tar det bara en massa 
tid. (Kvinna, NV)  
På lektionerna har man läraren som man kan fråga. Hemma har man pappa. Nästan samma sak. 
(Man, SP)  
Ja, mina föräldrar är högt utbildade. Fått mycket stöd med läxarbete sedan jag började skolan. 
Jag har kommit in i den vanan. (Kvinna, NV) 
Pappa är jätteduktig på matte, han hjälper mig när jag behöver hjälp. Plus att jag har flera 
kusiner och släktingar här som hjälper mig ganska mycket med det där. Så jag har hjälp från alla 
håll. (Kvinna, NV) 
Om jag behöver hjälp med någonting så kan han [pappa] allt fortfarande, det känns som om han 
håller på med det fortfarande, det märker man ju. (Kvinna, NV) 

Majoriteten av informanterna får hjälp hemma. Det gäller framför allt NV-eleverna, både 
kvinnor och män. Eleverna på SP får hjälp i avsevärt lägre grad, speciellt gäller detta 
kvinnorna. Om det är en förälder som hjälper är det oftast pappan. Frågor om föräldrarna  
återkommer längre fram. 

Attityder till arbete och resultat 
Enligt enkätsvaren ansåg hela gruppen, både kvinnor och män och allra tydligast de manliga 
SP-eleverna, att kvinnor arbetar bättre på lektionerna än vad män gör. Enkätsvaren visade 
vidare att kvinnorna, och allra mest kvinnorna på NV, ansåg att det är de som oroar sig mest. 
Männen var mer könsneutrala i denna fråga.  

Oro 
Under intervjuerna har eleverna en del kommentarer, speciellt i frågan om oro. De kopplar 
ihop oro med attityder till arbete och till behovet av att förstå men också till kvinnligt 
beteende. Två kvinnor på NV-programmet är överens om att kvinnor oroar sig mera. Den ena 
säger: 

Jag vet inte. Många tjejer har väldigt höga krav på sig. Inte från någon annan tror jag, utan mest 
från sig själva. Att man tycker själv att man måste göra bra. Jag tror tjejer är sämre på att säga: 
”det är lugnt, det ordnar sig”. Killar är bättre på att bara ta det som ”äh, det går som det går”. 
(Kvinna, NV)  

Kvinnor och män i en SP-klass håller med om att kvinnor oroar sig mer. En av kvinnorna 
kopplar ihop det med att kvinnor inte vågar ta så mycket plats och en man menar att det är ett 
naturligt kvinnligt beteende: 

Typiskt tjejer att bli så här ”åh, nu klarar jag inte det här”. Lite så är det. Killar tar mer plats, 
dom pratar mer, dom har högre röster, gestikulerar mer, jag vet ju inte, massa mer energi som 
måste ut, känns det som. Då blir det kanske att tjejer inte frågar lika mycket. Då förstår de inte 
lika bra heller. Vågar inte ta lika mycket plats. (Kvinna, SP)  
För att tjejer är naturligt lite mera, ”har jag stängt av strykjärnet?”. Lite såna där grejer. Om jag 
kollar på min mamma och min pappa och jämför så, så är det verkligen så. De är lite mera 
oroliga. Alltså om det går bra eller inte. De är i alla fall måna om sina betyg. Men det är nog 
också att de jobbar nog bättre, tror jag. I alla fall i vår klass. (Man, SP)  

En NV-kvinna som håller med om att ”tjejer oroar sig mer över lag” är inte säker på att det 
gäller ”just matte”. Hennes medintervjuade håller med: 

Fast just i matte så vet jag inte om tjejer oroar sig mera än killar. (Kvinna, NV)   

Ytterligare förklaringar kommer fram: män skulle kunna tänkas ha högre självförtroende 
tycker en kvinna medan en manlig NV-elev påpekar att kvinnor har svårare på 
arbetsmarknaden och därför behöver sina betyg: 
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Tjejer har sämre självförtroende än killar. Killar tror att de kan det och då när de tror det så kan 
de. (Kvinna, SP)   
Det kan ju bero på det att, tyvärr, så är det så att arbetsmarknaden är svårare för tjejer. De måste 
liksom, de får mindre betalt än killarna, fortfarande. De har nog svårare att få jobb också, än 
killarna. Så det är viktigare för tjejer att ha bättre betyg än killar om de skall plugga vidare. 
Tyvärr. (Man, NV)  

Könsskillnaden kan också ligga i att kvinnor har lättare att visa sin oro, som därmed framstår 
som större. En manlig NV-elev spekulerar i att ”tjejerna har lättare för att visa att de blir 
ledsna och killar inte vågar göra det”. Hans kamrat replikerar då att han ”tror att killar blir nog 
arga”. Ett par kvinnor berättar också om sin oro under intervjuerna: 

Jag tycker matte är kul, men så fort jag har minsta motgång ungefär, det var första gången jag 
hade någon motgång nu, i matte, då blev jag så chockad. Men Gud vad är det här, nu kan jag 
inte alls. …. Då knäckte verkligen mitt självförtroende, om man alltid har haft ett ämne man 
varit jättebra på och jag aldrig gjorde läxan. Jag räknade lite på lektionerna, lyssnade på när 
läraren förklarade, och då frågade jag om jag inte fattade något. Ja, då kunde jag det, då 
behövde jag inte räkna mer. Sedan kom jag till matte C och då var det inte alls så. Det blev en 
chock. Jag tror verkligen tjejer oroar sig för det. Jag gör det. (Kvinna, SP) 
Mycket som man har hört ska vara så här jättesvårt, som i själva verket inte har varit det. Åh, 
när jag börjar på gymnasiet var det matte A jag fasade för. Så gick matte A och nu har jag gjort 
matte D helt plötsligt. (Kvinna, NV)   

Intervjuerna ger också bilden av att det är kvinnor som oroar sig mest. Till skillnad från 
enkäten instämmer både kvinnor och män i stort sett i påståendet. Men det är huvudsakligen 
kvinnor som talar om sin egen oro. Eleverna ger också ett antal möjliga förklaringar till denna 
oro. 

Arbete och ambition 
Alla delgrupperna var som nämnts eniga om att kvinnor arbetar bättre än män på lektionerna. 
Därtill kommer att kvinnor och män på NV, men inte män på SP som var mer könsneutrala, 
ansåg att det är kvinnor som måste jobba mycket för att klara sig bra. Både kvinnor och män 
ansåg att kvinnor tror de arbetat för lite om det inte går bra för dem. Kvinnor är måna om sina 
betyg och arbetar bra tycker flera intervjuade:  

Jag tycker att det stämmer med att det är viktigt för dem att få bra betyg i matte. Får de dåligt 
betyg blir de väldigt ledsna och sårade. Medan killar kanske blir också arga men de ser ändå 
möjligheter nästa gång. Det tror jag inte tjejer gör, de tror att det här var livsviktigt. (Man, SP)  
Jag vet inte varför, men jag har fått en bild av att tjejer ofta kan vara mera seriösa, att de pluggar 
mera. Gör uppgift efter uppgift efter uppgift. Verkligen metodiskt. Mer tjejerna som har 
planering och skriver ner allting. Killarna bara driver runt, egentligen. (Man, NV)   
Överlag så kan jag tänka mig att tjejer är mer ambitiösa i skolan än vad killar är, därmed oroar 
sig mera över skolan också. …. Det verkar också vara en stereotyp bild man har av att tjejerna 
är prydliga och sitter där i sitt hörn och räknar medan killarna är bråkiga och högljudda. Kastar 
saker på varandra. (Man, SP)   

Attityden till att studera har dock, menar eleverna, ändrats från högstadiet. ”Folk har mognat”, 
säger en kvinna på NV, som anser att på gymnasiet är ”alla här för att lära sig”. De går nu på 
teoretiska program och det är både accepterat och normalt att vara ambitiös. 

Men i gymnasiet är det tillåtet att vara bra på matte kanske. (Kvinna, NV) 
I min förra skola var det så: ska du ut ikväll, nej jag ska plugga. Då skrattade man. Inte så där 
mobbing, men dom skratta åt han. Här är det inte det. Jag måste plugga och det är OK. (Man, 
SP)   
På högstadiet är det tufft att skolka, röka och vara lite dåliga. Nu är det tufft att vara bra. Det 
tycker jag är bra. Högstadiet var så knäppt. De som var tuffa som var sämst. Sedan i gymnasiet 
är det de som är sådana loosers. (Kvinna, SP)   
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Några kvinnor på NV talar om att klassen blivit mer homogen. De uppskattar att de är bland 
likasinnade: 

Ja, jag tycker det var innan, nu är alla lika, men det är nog också efter vad man har valt på 
gymnasiet. På högstadiet var alla så olika. Nu är alla som har valt vår skola rätt lika, tycker jag. 
(Kvinna, NV)  

Två kvinnor i en SP-klass tycker att just de unga männen har mognat jämfört med högstadiet 
och satsar mer på matematiken. Ett par män bekräftar den bilden: 

… i nian var ju lite mer jag hade och andra hade ”seglarperioder”. Gjorde lite som man ville. …. 
När man gick i nian kom man alltid in på något gymnasium, här kanske man inte kommer in på 
universitet eller det man vill göra. (Man, SP)   
Jag tyckte det var svårt i början att vänja sig vid det här att i skolan så frågar man honom om 
hjälp och han visar på tavlan och hemma så räknar man. I början var jag mer inställd på att i 
skolan så räknar man, hemma så gör man ingen matte alls. Nu har man börjat vänja sig lite vid 
det. (Man, SP)   

De intervjuade tycker att de kommit bland likasinnade och uppskattar att det är en annan 
hållning till plugg än på högstadiet. Både kvinnor och män påpekar att speciellt män på 
gymnasiet har fått en annan attityd till arbete än de hade på grundskolan. Trots detta förefaller 
de intervjuade liksom de som besvarade enkäten anse att kvinnor är mer arbetsamma. 

Betydelsen av att förstå 
Enligt enkäten ansåg kvinnor att Tycker det är viktigt att förstå matematik stämde bättre in på 
kvinnor medan männen på NV svarade att det gäller mer för män. På SP svarar männen 
könsneutralt.  

När vi bad eleverna kommentera resultatet fick vi också tänkbara förklaringar till enkätens 
resultat. Två kvinnor och en man tror att män oftare går vidare när man inte förstår istället för 
att stanna upp: 

Tjejer vill kanske ha det mera perfekt. Killar är ”fattar jag inte det här, så tar jag någonting 
annat”. Satsar på det här istället. Tjejer är mer så att ”nu förstår jag inte det här, panik”. Det kan 
jag själv känna. (Kvinna, NV) 
Ja, alltså jag vet inte, jag är så att jag ska förstå det, liksom. Tror att killar mera kan acceptera att 
”så är det, och jag kommer att lära mig varför det är så någon gång i framtiden”. (Kvinna, SP)   
… om killar inte förstår någonting, så hoppar man över till nästa uppgift. Tjejerna försöker nog 
mer förstå det och då vill de ha hjälp. (Man, NV)    

Ett par manliga elever på SP tycker att det stämmer på dem själva: 
Jag skulle inte säga så att jag förstår sakerna, för jag förstår inte sakerna. Om du frågar mig: 
Varför gör jag detta, så kan jag inte svara på det. De uppgifter vi fick i måndags, jag bara gjorde 
dem och så brydde mig inte om att förstå varför jag gjorde dem. (Man, SP) 
Men så är det ibland, man lär sig att så är det bara. (Man, SP)   

Påståendet att kvinnor skulle vilja förstå mer än män avfärdas av ett par manliga elever på NV  
med ”nej, det tror jag inte” och ”nej, det tror inte jag heller”. En kvinna i samma klass anser 
att det handlar om ambition: 

Det beror på vilken man frågar också, för de som bara satsar på G, tror jag tänker att ’OK, om 
jag bara gör det här nu så får jag godkänt’ [och] så är de nöjda. De kanske inte bryr sig lika 
mycket om de förstår eller inte. Det gäller både tjejer och killar tror jag. (Kvinna, NV) 

Många elever, kvinnor och män, NV- och SP-elever klargör att det är viktigt för dem att förstå 
matematik, hur roligt det är när de förstår och att det är tråkigt att inte förstå. ”När man inte 
förstår kan det vara tråkigt. När man väl förstår…” säger en kvinna, och hennes kamrat på NV 
fyller i ”då kan det vara jättekul”. En man berättar: 
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Det var i B-kursen när jag inte fattade några tabelluppgifter. Satt i två timmar och försöka lösa. 
Då kom jag på ett eget litet system hur man skulle lösa allihopa. Kände mig ganska stolt över. 
Jag kom på ett sätt att lösa. Det var helt annorlunda än i boken. Hur den lade upp hur man skulle 
lösa det. Så jag löste alla uppgifterna i det kapitlet. Det känns jättebra. Har inte glömt det än. 
(Man, NV)  

Att förstå kan också vara att kunna förklara för någon annan, vilket vi tog upp i avsnittet om 
lektioner. Vi ger ytterligare exempel på elevers uppfattning av förståelse; det gäller att komma 
bortom reglerna eller att se tillämpningar: 

Det är ju första steget att man lär sig reglerna och sedan när man räknat ett tag, då fattar man 
varför reglerna är så. Det är då man har lärt det sig på riktigt. För reglerna glömmer man ju efter 
ett tag om man bara lär sig reglerna utantill. Eller formler, eller vad det nu är. (Kvinna, SP)  
… när man förstår så att man kan använda det liksom, man räknar inte bara för räknandets skull, 
man kan använda det också utanför, bara man sitter och tänker på något hemma, att det kanske 
man kan använda utanför matten i skolan. Då har man förstått vad man skall ha det till. Ofta 
tycker jag att det kan vara att man gör bara någonting men man vet egentligen inte exakt vad det 
är man kan använda det till. Då har man väl inte förstått riktigt heller, kanske. (Kvinna, SP)   
Så tycker jag det är rätt mycket att nu när vi börjat använda matten i fysik och kemi då får man 
ju ... som när vi håller på med trigonometri det var ju innan när vi började med det så var det 
inte så mycket då var det bara vinklar som att jaha, men nu så måste vi verkligen använda det i 
fysiken och då fattar man lite bättre tycker jag. (Man, NV)  

Förståelse engagerar många elever, inte enbart kvinnor. Intervjuerna ger ändå en liknande bild 
som enkäten. Det är huvudsakligen kvinnor och manliga elever på SP som instämmer i 
enkätresultatet samtidigt som flera män på NV talar engagerat om förståelse. Det var också 
dessa som enligt enkäten ansåg att förståelse var viktigast för män. 

Föräldrarnas inställning 
Enligt enkätens Del 1 ansåg kvinnor att det är lika troligt att föräldrar tycker matematik är 
viktigt för döttrarna som för sönerna. Männens uppfattning var däremot att föräldrar tycker 
matematik är mer viktigt för söner. Kvinnorna höll dock med männen om att de manliga 
elevernas föräldrar är de som blir mest besvikna om sönerna misslyckas i matematik. När de i 
Del 2 svarar på frågor om föräldrarna och matematiken instämmer alla grupper i någon mån 
om att deras resultat i matematik är viktigt för föräldrarna. NV-elever instämmer i högre grad 
än SP-elever och männen på NV är mest övertygade, medan kvinnorna på SP är minst 
övertygade. Enkäten ställer dock inte frågan om matematik skulle vara viktigare för 
föräldrarna än andra ämnen. Under intervjuerna kommer den frågan emellertid upp och svaren 
är inte entydiga. En vanlig åsikt är att det är viktigt för föräldrarna att det går bra i skolan: 

Nej, faktiskt inte. De tycker att det är viktigt att jag har bra betyg, visserligen, men dom tycker 
inte att matematiken är något speciellt ämne. De ser det som en helhet egentligen. Vad spelar 
det för roll om jag har MVG i matte eller om jag har MVG i biologi? …. Bara jag får G i mina 
ämnen, eller VG eller MVG, höga betyg helst, men det spelar ingen roll var jag får dom. (Man, 
NV)  

Matematik kan också vara extra viktigt, vilket kan kännas som en press, men inte behöver 
göra det: 

Livsviktigt nästan. För mina föräldrar är det matte, det mest, det viktigaste av allt på hela jorden 
ungefär. Så om det inte går bra för mig i matte då blir de nog väldigt arga och besvikna. (Man, 
SP)  
Pappa tycker det är viktigt. Han tycker det är grunden till allt. Matte är det viktigaste. (Man, 
NV)  
Ja, jag tror att mina föräldrar vill att jag är bra på matte. …. Mina föräldrar är så, det ska gå bra 
för dig. (Man, SP) 
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Eleverna kan också påpeka att deras föräldrar inte pressar dem utan att det är viktigast att de 
mår bra och är nöjda med sig själva. Matematik kan ändå framstå som relativt viktigt: 

Min mamma skulle aldrig någonsin överhuvudtaget tänka sig att stressa någon, tror jag. I och 
med att hon är lärare hon vet ju en del som kan hända, hon har sett liksom, även jag och mina 
syskon har mått dåligt för att vi har varit väldigt stressade. Hon vill bara att jag ska vara nöjd 
med mig själv. …. Men hon tycker inte det spelar lika stor roll om jag får IG i estetiskt tillval, 
som att jag får IG i matte A. Det kanske hon bara tycker är jobbigt i och med att jag ska läsa 
matte diskret. Skulle hon kanske börja fundera över mitt val. (Kvinna, NV)  

Föräldrarna kan ha olika åsikter. Detta kan ibland hänga samman med att eleven inte bor 
tillsammans med båda föräldrarna: 

Pappa kan vara sådan när man pratar med honom. Eva12, du vet att jag tycker du är så bra i 
skolan, men nu är det viktigt att du håller dina betyg. …. Och så kommer man till mamma och 
så säjer hon precis tvärtom. Det gör ingenting, du kan alltid läsa upp det sen. Det viktigaste är 
att du mår bra. …. Det är kanske också för att jag inte bor med honom, han vet inte hur mycket 
tid skolan tar. (Kvinna, SP)  

Om någon förälder framhålls som den som är mest intresserad av att det går bra i matematik 
är det pappan. Enkätens resultat att männens föräldrar är mer angelägna om matematikens 
vikt än kvinnornas föräldrar motsägs inte direkt av intervjuerna, men får heller inte stöd. I 
intervjuerna ser vi inte heller några tydliga skillnader mellan programmen. 

Matematik – för vem? 
Föräldrarna och matematiken 
Eleverna vet inte alltid om föräldrarna använder matematik i sitt arbete eller inte. De är heller 
inte alltid säkra på vilken utbildning föräldrarna har. Typiska svar på frågan om föräldrarna 
och matematiken: 

Mamma är sekreterare så hon gör lite allt möjligt. Men det är ju inte så att hon sitter och räknar 
ut bokföringen eller sådana saker. Min pappa jobbar på en ekonomiavdelning på ett 
försäkringsbolag, det innehå ller väl lite räkning på något sätt. (Kvinna, SP)   
Min pappa läste natur, hans fru läste väl också natur, hon är läkare så hon måste ju ha läst något. 
Min mamma hon läste väl inte natur. (Man, NV)   

Vi definierar inte vad vi menar med matematik och de intervjuade är inte alltid säkra på vad 
de själva menar med matematik: 

Min mamma jobbar på läkarmottagning. Det är kanske milligram. Min pappa han jobbar på 
Spendrups, på lastbilar. Jag vet inte om de använder matte där eller inte. (Man, SP)   
Jag vet att pappa använder, kanske inte utpräglad matte utan mer logik, i sitt arbete. Mamma är 
chef där hon jobbar och betalar räkningar. Det är den matte de använder. (Man, NV)  

Den av föräldrarna som framför allt nämns som kunnig i matematik är pappan, vilket inte 
behöver betyda att han arbetar med matematik: 

Pappa har [utbildning]. Han är civilingenjör och jobbar som civilingenjör. (Kvinna, NV) 
Alltså pappa vet jag inte säkert. För han gick i Jugoslavien. De flyttade båda hit. Pappa är 
jätteduktig på matte, han hjälper mig när jag behöver hjälp. (Kvinna, NV) 
Min pappa är ekonom, civilekonom, tror jag han är utbildad till. Han har läst en del matte, det är 
en annan sorts matte, men han har läst en del matte. Mamma har ingen matteutbildning alls. 
(Kvinna, NV)  
Pappa är läkare så han är väldigt duktig på matte och kemi. (Man, NV)   

                                                 
12 Fingerat namn. 
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Trots vissa oklarheter om vad som är matematik ger intervjuerna intrycket att fäderna, det vill 
säga män, är de som kan matematik. 

Vilka är bra i matematik? 
Enkätsvaren gav en relativt tydlig bild av ”matematik som en manlig domän” eftersom hela 
gruppen svarat åt det manliga hållet på frågorna som rör vilka som Gillar matematik  och 
Gillar utmanande problem, vilka som Tycker matematik är lätt, vilka som Behöver matematik 
i vuxenlivet och om Föräldrarna tycker matematik är viktigt för dem. Uppfattningen var 
starkast hos män på NV och starkare hos kvinnor på SP än på NV. Enligt vår analys av 
individers uppfattning är det också bland män på NV vi finner den största andelen som 
könsmärker matematik som manlig. Den minsta andelen finns bland män på SP som i gengäld 
har den största andelen som könsmärker matematik som kvinnlig. Vad anser eleverna i 
intervjuerna om vilka som är bra i och gillar matematik? 

Några kvinnor anser att kön inte spelar någon roll. ”Jag tycker att det är väldigt jämnt, 
hälften – hälften”, säger en kvinna på SP och en kvinna på NV ”tror inte de är någon större 
skillnad”. I den likhetspositionen betonas i stället de individuella skillnaderna: 

Alltså, jag tycker att det är olika för olika personer. Jag tycker nästan alla står på samma gräns, 
att killar och tjejer är likadana. En del killar är, vadå matte, nej jag vill inte ha matte. En del 
tjejer är samma sak. (Kvinna, NV) 
Nej, men jag tror att det är olika från person till person. (Kvinna, SP)  

En man på NV tycker inte att han upplevt någon skillnad: 
De klasser jag har gått i så har jag inte upplevt att det varit någonting att, jag tror inte jag 
upplevt att det varit någon majoritet av killar som varit bättre på matte. (Man, NV)  

Eleverna provar i flera fall olika positioner. En man ser att ämnet strukturellt är manligt, men 
menar att det inte finns någon könsskillnad i förmåga: 

Föräldrar stöttar mera har jag svårt att tänka mig, men visst är det lite mera manligt ämne. Det är 
mera män som pluggar matte på högskola. I min brorsas klass är det kanske fyra-fem tjejer och 
resten är killar. Det säger ganska mycket. Det är flera killar som väljer att plugga matte vidare. 
…. Jag tycker egentligen inte att det finns någon som helst skillnad mellan killar och tjejer när 
det gäller matematik. Vi har ju samma hjärnor att jobba med. (Man, NV)  

Någon byter position under samtalet. Det gäller en kvinna på SP som finner männen i den 
egna klassen ”tröga”, men menar att ”det är från person till person”. Sedan anser hon att ”alla 
är lika smarta egentligen” men påpekar trots detta att ”killar är ganska duktiga på matte, när 
det gäller natur”. De manliga NV-eleverna kommer igen i en klasskamrats uttalande: 

I högstadiet var det faktiskt många tjejer, men här, massa kompisar går natur och det är ju killar, 
matte E och allting, går snabbt för dem. Och det är en massa killar. (Man, SP)  

Ett annat exempel är en kvinnlig elev på NV som har upplevt att männen var bättre på 
högstadiet, men tycker ”inte det är så nu på gymnasiet”. Att det finns skillnader i genetisk 
förmåga som leder till olika sätt att lösa problem är en teori som framkastas en annan kvinna 
på SP. Hon framhäver även den strukturella skillnaden: 

Jag tror att killar rent genetiskt är bättre på att lösa vissa matematiska uppgifter. De löser det i 
alla fall på ett annat sätt än tjejer. Jag vet inte om det stämmer, men det är flera killar som är… 
(fullföljer inte tankegången). Sen kan man ju bara se på samhäll och natur, på samhäll är det fler 
tjejer än killar och på natur är det fler killar än tjejer. (Kvinna, SP)   

Dock anser hon inte att kvinnorna är sämre, men uttrycker en stereotyp könssymbolism: 
Jag tror inte att tjejer behöver vara sämre på det för det. Matteundervisningen är ju väldigt 
logisk jag tror bara inte att tjejer tänker på det sättet riktigt. Jag vet inte. Absolut inte att tjejer är 
sämre. (Kvinna, SP)  
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Eleverna har förklaringar till enkätresultatet när vi frågar dem om detta. En är att historien 
lever kvar: 

Det är flera killar som väljer att plugga matte vidare. Historiskt sett har det varit så att fler killar 
har läst matte, kanske lever kvar. Tjejer vill hålla på med annat. (Man, NV)   
Nog gamla rötter. Killar vill vinna mycket mera, tävlingsinriktade, föräldrarna har mera 
förhoppningar på att han ska bli läkare, kvinnan ska bli hemma. Säkert gamla roller som 
kommer upp så här av gammal vana. (Kvinna, SP)  
Det kan ju vara med all historia  man tänker på. Om man tänker tillbaka på alla matematiker, 
liksom fysiker, så är det oftast killar och då tänker man att då blir det ett pojkämne eller vad 
man ska säga. Jag tror att liksom det är mycket det som är uppfattningen. (Man, SP)  
Det är möjligt att killar har större stöd hemifrån. För att om man kollar tillbaka i tiden så har det 
alltid varit så att [studenterna på] de högre utbildningarna med mycket matte, vetenskapsmän, 
har oftast varit män: det har kanske blivit anammat på något sätt att så ska det vara, så håller det 
i sig fortfarande. (Man, NV)  

Några hänvisar till hur kvinnor och män väljer, det vill säga till den aktuella strukturen inom 
matematik. Samtidigt är de osäkra: 

Jag tycker att duktiga personer gillar utmanande uppgifter, och de mindre duktiga gillar inte det. 
Sedan vet jag inte det, killar eller tjej. Killar kanske pluggar mera matte. Jag vet inte. (Man, SP)  
Ja, jag vet inte, tveksamt. Bara för att det är fler män som söker in till matematisk utbildning så 
är jag inte säker på att det är samma sak som att ämnet är manligt. (Man, NV)   
Jag vet inte, jag tror inte det är någon större skillnad. Fast det kan ju vara det att det är flera 
killar som har planerat att de skall läsa matte i framtiden. I min klass tycker jag inte det. 
(Kvinna, NV)  

Att vara bra i matematik är detsamma som att vara smart anser de intervjuade. En SP-kvinna 
får exemplifiera: 

Det blir så här att han eller hon är bra på matematik, då är den smart. Det är logiskt, samma som 
om man är bra på schack, då är man smart. Logiska saker. (Kvinna, SP)   

Den citerade kvinnan talar om ”han eller hon” men de intervjuade förefaller luta åt att det är 
män som är bra på matematik eller åtminstone de som ägnar sig mest åt matematik mest. Vi 
tittar ytterligare på frågan om matematik som mäns område. 

Matematik som en manlig domän 
Flera NV-elever uttalar att matematik är förknippat med män: 

Som tjej kanske man inte har fått samma skjuts i matten, när man började, tror jag. När man 
började skolan så var killarna mera på hugget liksom och tjejerna mer att det är väl roligt att 
börja skolan, kanske. (Kvinna, NV) 
Så kanske man hör ofta om vissa killar som är så här jätteduktiga på matte. Man hör kanske inte 
så där ofta att det finns någon speciell tjej som är så där superduktig på matte. …. Man tänker 
inte riktigt en kvinnlig matematiker. Tänker man matematiker så tänker i varje fall jag på en 
man. (Kvinna, NV)   
Jag har alltid haft den bilden sedan jag började skolan att vi killar har tyckt det varit roligare 
med matte. Tjejerna har tyckt det varit jättekul att sitta och skriva bokstäver och skriva snyggt 
och så har vi alltid varit lite matte och så här, kul att ligga först där. (Man, NV)  

Denna föreställning om matematik som tillhörigt männen utesluter inte en förvåning eller 
tvekan från kvinnors sida. Två kvinnor på NV prövar tanken i omgångar. Den ena kvinnan 
tycker att det är ”kul att ha svåra och utmanande uppgifter” och att hon tror att hon ”tycker att 
det var roligare än många pojkar i klassen”. Men hon tycker även att ”många killar har bättre 
självförtroende också, när det gäller matte-grejer”. Hon har också uppfattningen att ”killar 
kanske blir väldigt förvånade om en tjej är bra på matte”. Hennes kamrat anser: 
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Ja, det är lite mera vanligt att killar är bra på matte. Det känns överhuvudtaget som om det är 
vanligare med killar och matte. Jag känner själv att det är lite förknippat med killar och matte. 
Det är lite kill-ämne. Kan jag tycka, samtidigt som jag själv är väldigt intresserad. Vet inte, lite 
konstigt. (Kvinna, NV)   

Intervjuerna ger en liknande bild som enkätsvaren, men nyanserar den också. Matematik kan 
ses som en manlig domän, men kvinnor kan vara lika bra i matematik som män. Däremot 
finns det inga förespråkare för matematik som en kvinnlig domän under intervjuerna. Det är 
NV-elever som uttrycker könssymbolism genom att koppla ihop matematik och män. 
Samtidigt försvarar NV-kvinnor sin position som dugliga matematikelever och ifrågasätter på 
så sätt matematik som en manlig domän. I enkäten var det också männen på NV som starkast 
kopplade matematik till män.  

Matematikens status 
Enkätundersökningen visar att eleverna tyckte att påståendet Tycker att matematik har högre 
status än andra ämnen stämde bäst in på män. Det var främst män på NV som ansåg att det 
stämmer in på män. När de intervjuade eleverna resonerar om ämnets status är en vanlig åsikt 
oavsett kön eller program att matematik har hög status, eftersom den kopplas ihop med logiskt 
tänkande och att vara smart, vilket vi tidigare gett exempel på: 

Matematik är ju ändå logiskt tänkande och är man bra på det är man bra på mycket, det ger ju 
status ändå. (Man, SP)  
Man anses ju som smart, eftersom smarthet nästan alltid kopplas till matten, det är ju alltid så. 
(Man, SP)  

Status kan även vara kopplat till att det är ett stort ämne som många har svårt för: 
Om man ser på lektionerna att någon är bra i det och räcker upp handen, då tänker man att ”vad 
han eller hon är smart”, men för att man är bra på matte är man väl inte smartare än om man är 
bra på något annat ämne. Jag kan tänka mig att ofta så är det så för att matte är ett ämne som 
många har stora problem med. Mycket logiskt tänkande och sådant …. (Man, SP)   
Matte är ju ett väldigt stort ämne. Det är status matte. Alla kan svenska, alla kan engelska. Inte 
alla kan matte. Så kan man svår matte är det status. Status är väldigt viktigt kanske för killar. 
(Man, SP)  

Den senast citerade mannen kommenterar enkätresultatet om att status skulle vara viktigast 
för män. Andra talar om skillnader mellan miljöer. En kvinnlig NV-elev säger att ”inom 
naturprogrammet så är det ju hög status”. Hennes medintervjuade håller med: 

Ja, precis, men träffar man folk som går sam så är det som ”jävla nörd”, liksom. Mycket så här. 
Både och – verkligen. Det beror verkligen på vem man pratar med. (Kvinna, NV) 

Möjligheten att SP-elever skulle kunna se matematikintresserade som nördar framkastar också 
en man på NV och menar att det kan bero på avundsjuka: 

Mitt intryck är att de från samhäll ”oh, vilka nördar”, kanske för att de är avundsjuka …. Om 
jag skulle  gått hem och läst en bok i svenska lite djupare, ja, ja, det kan vara kul kanske, men 
om jag sedan skulle gått hem och gjort några konstiga matte-tal och börjat intressera mig för det 
då tror jag mer att jag skulle fått nörd-stämpel över det. (Man, NV)   

Ingen av de intervjuade SP-eleverna säger att det är ”nördigt”. Däremot kan de visa irritation 
över sådant de tycker är överdrivet nit: 

Ja, det kan man nog vara på ett sätt [töntig]. En del som sitter och orkar räkna tal och så, idioter 
som håller på och räcker upp handen och räknar hela tiden. Det blir ju så. (Man, SP)  

Det förefaller emellertid krävas social kompetens för att en kamrat som är duktig i matematik 
ska ha hög status. Här ligger nörd-stämpeln på lur: 

Det beror på hur man är som person. Om man är en riktig kuf som inte gör någonting annat. 
Eller om man bara råkar vara en begåvning eller. Det kan vara både och. (Man, NV)   



 66 

Social kompetens och allmänbildning uppskattas av eleverna: 
Det som för mig ger status är allmänbildning. Allmänbildad är något som jag mycket hellre är 
än att kunna bättre matte, alltså inom alla områden. (Man, SP)  
För mig får inte människor hög status om de är duktiga på någonting utan snarare om de är bra 
på att samarbeta med folk, hjälpa folk. …. För mig är det hur man är mot andra, det tycker jag 
ger högre status. (Kvinna, NV)  

När vi frågar om det är någon skillnad om en kvinna eller en man är duktig i matematik får vi 
lite olika svar. Några tycker att det inte spelar någon roll medan flera NV-elever menar att 
män blir förvånade om en kvinna är duktig i matematik, vilket vi också redovisat under 
rubriken Matematik som en manlig domän: 

Nej, det tycker jag inte, ofta har de ju olika inställning eller olika positioner i själva klassen, 
men jag tror inte det är någon skillnad om man skulle vara bra på matte eller inte, utan det 
handlar mer om hur man blir bemött i vanliga fall också. Av andra människor. Fast killar kanske 
blir väldigt förvånade om en tjej är bra på matte. (Kvinna, NV)  
Jag tycker det är roligare om det är en tje j som är duktig i matte. Jag känner att det har alltid 
varit mycket på högstadiet och lågstadiet, ja på grundskolan att det har varit killarna som har 
varit lite mer framstående. Och när det sen väl har varit någon tjej som varit duktig då är det 
ganska kul egentligen. (Man, NV)  

Matematikens status är beroende dels på kopplingen mellan logik och intelligens och dels på 
att ämnet anses svårt. Det är dock inte givet att matematik har status i alla grupper. En person 
får heller inte status enbart av att vara duktig i matematik, om personen i fråga anses vara 
egendomlig. Intervjuerna gav antydningar om att denna status skulle vara viktigare för män, 
men detta är inte så som i enkäten ett tydligt resultat. 

Uppfattningar om kön och jämställdhet 
I kapitel två behandlas snedfördelningen inom matematik och det bristande intresset för 
jämställdhet bland företrädare för matematikämnet på högskolorna. Enkätens resultat av 
matematik som en manlig domän gav därför anledning att fråga informanterna om 
jämställdhetsfrågor tagits upp i gymnasiets undervisning.  

Först lyfter vi fram några reflektioner informanterna hade beträffande att svara på enkäten 
och tankar om könsskillnader som kom fram under intervjuerna. 

Reflektioner över enkäten 
Elevernas uttalanden om att fylla i enkäten tyder på att de kan tänkas ha svarat antingen 
utifrån sin egen erfarenhet eller gjort försök att tänka generellt. Ett exempel är en man som 
tyckte det var svårt, eftersom han inte tänkt på frågorna tidigare: 

Ja, eller jag har inte tänkt på det alls. Tycker det är så svårt att tänka på sådant i och med att jag 
bara ser allt från en vinkel och det är min egen. Jag vet inte vad någon annan tänker om jag inte 
frågar dem och det har jag inte gjort. (Man, NV)   

En annan man är irriterad på enkäten och ogillar tanken på generalisering och påpekar att han 
inte vet hur det är på andra skolor: 

Jag tyckte det var svårt att svara på den där stencilen för man skulle på något sätt … ja, 
generalisera. Kvinnor absolut, hur skall jag kunna skriva det liksom. Om jag skr iver det kan det 
ju lika gärna vara en fördom. …. Men det finns ju så många olika skolor. Man kan ju inte ge 
någon uppfattning om totala, hur det är. (Man, NV)   

Hans medintervjuade tror att de kryssar efter fördomar: 
När jag gjorde den där så tänkte jag nog inte riktigt på klassen jag tror jag tänkte mera på 
fördomarna. Det man tänker generellt. Vem är mest seriös? Tjejer. Killar driver mest runt. 
(Man, NV)  
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Andra framkastar att den svarande tänker på sig själv och sin könstillhörighet och svarar 
utifrån det: 

Men de [killar] kanske svarade bara för att de kanske tänker på sig själva. Jag satsar högt på 
matte, då gör väl resten av killarna också det. Så kanske tjejer också är. Jamen, jag är jätteduktig 
på matte, jag tycker jättemycket om matte, och de i min klass verkar också gilla matte. (Kvinna, 
NV) 

Könsskillnader 
I intervjuerna ställdes inte någon explicit fråga om könsskillnader i allmänhet. Däremot kom 
frågan upp under samtalen. Det hände att elever deklarerade att kvinnor och män är olika: 

Tjejer och killar är ju olika, det är ett faktum. Faktiskt. (Kvinna, SP)   
Ibland tycker jag det är löjligt att någon snackar så mycket om jämställdhet för det är ju skillnad 
på tjejer och killar. Det är bara att inse det, alltså. (Kvinna, NV)   
I gymnasiet inser man att det är skillnad ändå. Även om det inte borde vara det. (Man, SP)  

De förklaringar till hur denna olikhet ser ut som de intervjuade ger är att de tänker eller 
handlar olika: 

Man tänker i lite olika banor. Sedan betyder inte det att man liksom har olika kapacitet i olika 
ämnen, det tror jag är individuellt. Om man gillar matte eller man gillar att sitta hemma och sy 
och tråckla, liksom. Utan det som är skillnaden är just hur man tänker och då kan jag tänka mig 
är mera så här, pang, pang, pang. …. Typiskt killar, absolut, … tjejer är lite mera så att jaaa, det 
kanske skulle kunna vara så. Tjejer tänker ju mycket mera så, på för- och nackdelar, håller på 
och analyserar fram och tillbaka. (Kvinna, SP)   
Jag tror bara att man resonerar sig fram till olika saker på olika sätt. Som killar som tjej. Jag 
tänker efter på problemen och jag vill gärna ha reda på varför det är så och så. Killar är mera 
rakt fram. Det är inget att killar är bra och tjejer är dåliga. (Kvinna, SP)   
Män är väl mera självsäkra, så de säger absolut, hela tiden. Tjejer är kanske lite osäkra, kanske 
typ som – ”det kanske är så i stället”. Så tror jag. (Man, SP)   
Men det kanske bara helt enkelt är intresse och då ligger det ju någonting bakom det. Varför är 
det fler killar som är intresserade helt enkelt. Som väljer NV. Det är väl inget som säger att en 
tjej inte kan välja matte/data det är väl mera att de flesta vill väl inte helt enkelt. Och de flesta 
killar vill inte välja barn och fritid. .… Varför spelar killar dataspel, varför gör inte tje jer det, 
medan de sitter och dricker te. (Man, NV)  

Frågan om varför olikheterna i intresse finns, får förklaringar huvudsakligen genom 
hemmiljön. Två kvinnliga elever på NV menar att det kan bero på vilka yrken och vilken 
utbildning föräldrarna har: 

Det kanske kan hänga lite på hur det är i familjen också. Det kanske inte är lika många familjer 
där det är mamman som har högre utbildning, matematisk eller teknisk utbildning. Utan det 
kanske är flest fäder som har det. (Kvinna, NV)   
Det är nog väldigt vanligt att det är som i våra familjer. Då blir det kanske så att tjejerna ska 
göra som mamma och killarna som pappa. …. När jag var liten så hade nog jag ingen tanke på 
att bli civilingenjör [som pappa]. Då tänkte jag att det är män som väljer det (Kvinna, NV)   

En annan NV-kvinna tar fram att kvinnor och män kan uppfostras olika: 
Jag är intresserad av matte och jag vill ju liksom, men samtidigt, när jag fyllde i den här grejen 
så var det ju, jag utgick kanske inte bara från mig själv utan lite mer typ försökte väl se lite mera 
allmänt. Jag vet inte riktigt, det känns som om tjeje r är lite mera uppfostrade att ”jag är bra”, 
killar att ”jag är bäst” . Det blir väl lite så där olika. (Kvinna, NV)  

Olikheten ligger i ”naturen”, menar en manlig elev på SP, medan två kvinnor på SP vacklar 
mellan arv och miljö. En av dem tar även fram hur föreställningar om kön kan påverka 
åtminstone mäns val: 

Vi är väl olika till naturen. (Man, SP)   
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Det kan vara lite genetiskt, men jag tror att miljön spelar större roll. (Kvinna, SP)   
Det tror jag också. Jag tror att det finns en liten genetisk skillnad, men miljön är den största 
grejen. Varför tjejer väljer mer omvårdnad än teknik förstår jag inte, men att killar inte väljer 
omvårdnad det förstår jag mer för att det är tjejigt och handlar om att inte vara syster Björn. 
Tänk om de högstadiekillar som ska vara så tuffa och coola, ska ju välja fordon och saker med 
bilar, de ska inte gå där i sjukdräkter. (Kvinna, SP)   

Ytterligare en SP-kvinna betonar att det är stora skillnader inom flick- och pojkgruppen allt 
medan hennes kamrat, som tidigare talat om könsskillnader i tänkesätt, understödjer med 
jaanden och hummanden: 

Jag tycker att allting är så mycket från person till person så jag har väldigt svårt att sätta att 
tjejer är så och killar är så. Det är ingen skillnad för det är så stor skillnad på två killar och två, 
liksom. Men jag vet inte, jag skulle inte kunna sätta absolut killar på någonting, tror jag. För det 
är alltid någon tjej som är så och då är det inte ”absolut killar”. (Kvinna, SP)   

Elevernas yttranden i intervjuerna visar att de är medvetna om både könsstruktur och 
könssymbolism, vilka yrken kvinnor och män har och vad som anses kvinnligt eller manligt. 
Samtidigt finns också en tvekan att tala om absoluta könsskillnader och genetiska förklaringar 
är sällsynta.  

Jämställdhet 
Ett par kvinnliga elever på NV svarar nekande på frågan om de har pratat om jämställdhet i 
undervisningen på gymnasiet eller i grundskolan. En av dem menar dock att det förekommer 
”vissa inlägg liksom i lektionerna från lärare och från elever”. Hon säger även: 

Vi har något som heter ”Skoldagen”, men det brukar finnas ett tema men sedan så blir det 
ingenting av i alla fall. Jag tror att de någon gång har haft jämställdhet så här på skolan. Men 
ingenting som vi har varit med om. (Kvinna, NV) 

Det allmänna intrycket är att frågan inte varit uppe explicit i någon större utsträckning,  men 
informanterna ger några exempel dels på diskussioner i samhällskunskap på SP och dels på 
punktinsatser. På samhällskunskapen på SP gäller det till exempel löner eller arbetslöshet: 

Alla möjliga situationer liksom. När man pratar löner inom samhälle. Allt sånt där. Du ser över 
allt i alla länder. Det är nästan alltid män som är presidenter. De som leder ett land. Det är ju 
inte jämställt, det är det ju inte. Inte på lång väg. Även fast det har blivit bättre än det varit förut, 
så är det lång väg kvar. (Man, SP)   
Vi har jättemycket i samhällskunskap. …. Då vi har vi jobbat om det. I våran grupp som 
jobbade med jämställdhet. Vi skulle jobba med arbetslivet, någon med arbetslöshet, 
jämställdhet. Två tjejer och en kille i gruppen. Alltid diskussion. På något sätt så känns det som 
om alla tycker samma sak. …. Alla tycker väl att det skall vara jämlikt. Ingen kan ju säga något 
annat. Tycker man det så kan man inte säga det, det skulle inte vara någon som skulle våga säga 
något annat. Det finns inte så mycket att diskutera om det. Man borde göra något istället. Det 
skulle vara riktigt knäppt om någon inte tyckte att det skulle vara jämställt. Så jag vet inte. 
(Kvinna, SP)  

Punktinsatserna kan vara en timme i klassen eller en föreläsning. Av de tre skolorna har en 
haft en ”jämställdhetstimme”, vilket intervjuarna läst i tidningen och därför frågar eleverna 
om. ”Ja det hade vi nog, men vi gjorde ingenting” och ”det var nog mest för syns skull”, 
svarar de två kvinnorna på SP. En man, också på SP, säger att ”möjligt att vi har snackat om 
det någon lektion, men [det är] inte en stående punkt som vi har pratat mycket om”. Den satte 
inte stora spår hos NV-eleverna heller: 

Vi hade det i matte i alla fall. … Jag kommer inte ihåg vad vi gjorde. (Kvinna, NV)  
Jo, vi hade en jämställdhetslektion, fast då tror jag bara att min mattelärare stod och pratade om 
en kvinnlig känd matematiker. … Det var någon som var på bild i en bok en gång. (Kvinna, 
NV)   
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Vi hade väl en jämställdhetsdag. …. Jag minns inte exakt vad vi gjorde men minns också att det 
blev ingen stor diskussion av det, för alla tyckte ungefär likadant att det var ganska jämställt och 
det blev ganska lamt. Inga rop och inga tårar, inga slagsmål, ingenting. (Man, NV)  
Vi hade en jämställdhetstimme. Vi fick den på vår mattelektion. Vi diskuterade kvinnliga 
matematiker, tror jag. (Man, NV)   

I en annan skola  har SP-eleverna helt nyligen fått lyssna till en föreläsning med en ung 
programledare på TV. ”Der var rätt kul” säger en man medan en annan säger ”lite så där” och 
motiverar: 

Hon sa att trapporna i skolan är byggda för män. Sådana grejor tycker jag är lite överdrift. (Man, 
SP)  

En av kvinnorna uppskattar att föreläsaren talar om ”lika lön för lika arbete” men blir 
provocerad av det tydliga feministiska budskapet: 

Hon var stor feminist, det märkte vi. …. Jo, det var jättebra, men hon var så tuff, tyckte jag. Hon 
verkligen skrek ut. (Kvinna, SP)   

Diskussioner om feminism eller jämställdhet kan vara provocerande. Ytterligare exempel: 
Jag hade faktiskt en diskussion i går med en kompis om feminism. Ganska spännande. 
Feminism står ju liksom för jämställdhet men fortfarande så får man bilden av feminister som 
står och talar, man får bilden av att de säjer ofta att killar är skit, tjejerna måste resa sig upp mot 
killarna. Och liksom ta över. Då får man den bilden av feminister att de är tokiga, galna, de vill 
styra världen. Det känns ju ganska deprimerande, för feminism är ju i grund och botten 
jämställdhet. Vi ska ha jämställt, men jag tror att de här som står och förespråkar om att tjejerna 
skall ha det mycket bättre, förstör väldigt mycket för de som vill ha det jämställt. Faktiskt. 
Därför att då får killarna ”Jaha feminister är skit, feministerna säger killar är skit”, och då blir 
allting kaos. (Man, NV)  
Men det är väl då att allting ska vara jämställt så att det känns som om det går till överdrift. 
(Kvinna, NV)  
Jag tycker det kanske skulle varit spännande … alltså om man skulle diskutera jämställdhet över 
huvud taget. Men när det var i matte, då blir det lite onödigt. (Man, NV)   

Känslan av provokation kanske gör att kvinnor och män i samma klass har olika uppfattning 
om jämställdhetsfrågor varit uppe eller inte. Kvinnorna, som vi citerade i början av avsnittet, 
menade att det förekom vissa inlägg på lektioner medan en manlig klasskamrat tycker att det 
är många inlägg: 

Mycket tjafs om det. Alltid så där. Kommer hit grupper. Tjejerna går ut och delar ut enkäter och 
massa sånt där. Det händer små saker som man kanske inte tänker på. De försöker engagera sig i 
jämställdhet. …. Hurdan man är som person. Om killarna är typ snällare än tjejerna, eller om 
tjejerna är smartare än killarna. Ibland har de frågor också om arbetslivet, är det sant … tycker 
du det är rätt att tjejer får mindre lön. Sådana här frågor, ja - och nejfrågor. (Man, NV)   

Även i en annan NV-klass har kvinnor och män lite olika svar på vår fråga om de tagit upp 
jämställdhetsfrågor i klassen: 

Nej. Eller vår svensklärare försöker väl. …. Fast killarna i klassen försöker göra tjejerna 
upprörda genom att läsa gamla klassiska dikter där kvinnan uppfattades på ett visst sätt, eller 
tvärtom med männen. De försöker skapa debatt, men det går inte så bra. (Kvinna, NV)  
Jämställdhet, men det är väl något man diskuterar lite … fast jag tror inte att vi har snackat så 
mycket om det, menar du mera på lektionen? …. Nej jag tror inte det. (Man, NV) 

Elevernas uttalanden visar på en i princip positiv inställning till jämställdhet. Det är en 
politiskt korrekt uppfattning. ”Det skulle vara knäppt om det var någon som inte tyckte det 
skulle vara jämställt” som en kvinna uttryckte saken. Men det är också tydligt att eleverna, 
kvinnor och män, lätt tycker att talet om jämställdhet kan gå till överdrift, till exempel om 
frågan tas upp i samband med matematik eller förknippas med feminism. Detta att 
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jämställdheten både är accepterad och ändå ifrågasatt gör att det blir svårt att tala om den, 
menar en kvinna på SP: 

Vi kämpar ju hela tiden för att det ska vara jämställt. Vill ju inte att det ska vara någon skillnad. 
Men om vi tänker så är det kanske det fortfarande ändå skulle jag nog säga. …. Varför det är 
obekvämt kanske att prata om jämställdhet och varför de också tyckte så här, ska vi fråga så 
mycket. Det är väl för att man vill ju gärna tro att det är helt jämställt. Det är alltid jobbigt när 
man pratar om något som inte är helt rätt, så där när man drar upp saker till ytan. Jag vet inte, 
killarna kanske känner att de blir påhoppade liksom. Som tjej känner jag att man känner sig 
dålig. Har det varit så här i alla år, liksom, ungefär. (Kvinna, SP)   
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KAPITEL 6  
DISKUSSION OCH SLUTSATSER 
Syftet med denna studie är att undersöka i vilken mån svenska gymnasieelever på NV- och S-
programmen könsmärker matematiken, om det finns skillnader mellan kvinnors och mäns 
könsmärkning och om det finns programskillnader. Meningen är också att pröva om det går 
att se något samband mellan könsmärkningen och kvinnors bortval av matematik i högre 
studier. Följande diskussion avser att tydliggöra våra resultat i förhållande till syftet. 

Först redovisas tankar kring Del 1, den nya skalan Andra och matematik , och kring Del 2, 
som innehöll frågor om eleverna själva. Vidare tar vi upp det sammanvägda måttet där svaren 
på enkätens alla frågor i Del 1 sammanförs. I det sammanhanget diskuteras även samband 
mellan enkätens delar. Det gäller alla tre delarna: Del 1, Del 2 och de inledande 
bakgrundsfrågorna. Resultat från intervjuerna får klargöra och exemplifiera i hela avsnittet. 

Efter diskussionen om gymnasiestudien gör vi en jämförelse med den tidigare genomförda 
grundskolestudien, en jämförelse som är väsentlig för förståelsen av resultaten. Däremot 
saknas internationella jämförelser, eftersom andra länders studier gäller grundskolenivå. I 
något undantagsfall tar vi upp resultat från Australien.  

Undersökningens övergripande design och metod skiljer sig inte på några avgörande 
punkter från GeMaprojektets grundskoledel. Därför hänvisar vi till den diskussion om design 
och metod som redovisades där (G. Brandell et al., 2003). Liksom för grundskolestudien 
bedömer vi att gymnasiestudiens urvalsmetod ger goda möjligheter till generaliseringar inom 
respektive region, men även till alla elever på S- och NV-programmen. 

I diskussionen används ytterligare några studier vi funnit relevanta för vårt övergripande 
syfte förutom de arbeten som introducerats i kapitel tre. 

Den nya skalan på gruppnivå  
När eleverna tar ställning till om olika påståenden är mer typiska för kvinnor eller män, svarar 
de flesta att det inte är någon skillnad. Flera kommentarer innehåller också budskapet att det 
inte finns könsskillnader. På många av frågorna svarar dock en betydande minoritet att det 
finns skillnad och för en he l del frågor gäller att en klart övervägande del av svaren pekar åt 
antingen kvinno- eller manshållet. Med statistiska metoder har vi pekat ut de frågor där svaren 
avviker signifikant från ett könsneutralt svar från hela gruppen. I de fall där det finns en sådan 
signifikant avvikelse används i fortsättningen ett förenklat språkbruk – som till exempel att 
”elever anser”, ”kvinnor anser” eller ”män på NV anser”, för att undvika ett oms tändligt 
uttryckssätt. Det ska alltså tolkas så som att en betydande minoritet av hela gruppen eller en 
delgrupp anser detta. En väsentligt mindre del av gruppen eller delgruppen svarar på motsatt 
sätt och en varierande stor grupp, oftast en majoritet, svarar att det inte är någon skillnad. 
Resultaten visar endast få frågor med signifikanta könsskillnader. Det finns heller inte tydliga 
skillnader mellan hur elever på NV och SP svarat i stort. Däremot skiljer sig svaren från 
kvinnor eller män på ett av programmen stundtals sig från övriga. I diskussionen måste 
således både kön och program tas med.  

Innan diskussionen inleds för vi undan frågan om datoranvändning. Majoriteten av 
eleverna, ungefär två tredjedelar, svarar åt manshållet beträffande vilka som tycker om att 
använda datorer för att lösa matematiska problem. Denna fråga är dock problematisk när det 
gäller att belysa matematikens könsmärkning. Både i intervjuerna och i kommentarerna 
påpekar eleverna att män är mer intresserade av datorer och att det till exempel är det som gör 
att män väljer matematik/datainriktning mer än kvinnor, snarare än ett stort 
matematikintresse. För grundskolan finns en undersökning som pekar på att datorns roll i 
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matematikundervisningen gäller annat än problemlösning (Samuelsson, 2003). Det talar för 
att datoranvändningen för problemlösning troligen är blygsam också på gymnasiet, 
åtminstone utanför matematik/datainriktningen på NV. Det blir därför svårt för många att 
svara på frågan.  Eleverna kan ha svarat mer utifrån en koppling män/datorer än en koppling 
män/matematik och därför lyfts denna fråga ut från den fortsatta diskussionen.  

Om föräldrar och lärare   
Två resultat beträffande föräldrar och lärare bör betonas. Det ena är att män på NV tror att det 
är viktigare för föräldrar att söner lär sig matematik än att döttrar gör det och att föräldrar blir 
besvikna om det inte går bra för sönerna. De manliga NV-eleverna skiljer sig därmed från 
övriga delgrupper som ligger väsentligt närmare en könsneutral uppfattning. Intressant nog 
svarar kvinnor på NV könsneutralt. Intervjuerna antyder att det framför allt är papporna som 
betonar matematikens betydelse, men pekar inte på några skillnader beträffande elevens 
program eller kön. TIMSS-undersökningen från 1995 (Skolverket, 1998b) visade att män i 
naturvetenskapliga och tekniska avgångsklasser tyckte sig ha större press på sig från föräldrar 
än kvinnorna gjorde. Det är inte otänkbart att de egna föräldrarna spelar roll även när eleven 
försöker svara generellt. 

Det andra viktiga resultatet är att kvinnorna inte ansåg att kvinnor är försummade i fråga 
om lärares tid och uppmärksamhet. Varken kvinnor eller män menade att något kön 
missgynnas beträffande lärarens tro på deras möjlighet att klara sig bra. Däremot ansåg 
männen att läraren uppmuntrar kvinnor mer och att läraren ägnar mer tid åt kvinnorna. Dessa 
resultat kan jämföras med den metaanalys där Hyde et al (1990, s 306) noterar att under 
elevers år på high school har vuxna, föräldrar och lärare, mer positiva attityder till mäns än till 
kvinnors prestationer. Tidigare svenska forskningsgenomgångar har också visat på flickor 
som mer tysta i klassrummet och med färre lärarkontakter än pojkar (G. Brandell et al., 2003, 
s 65; Öhrn, 2002, s 80). GeMaprojektets resultat kan tyda på ett förändrat interaktionsmönster. 

Under intervjuerna diskuterar eleverna uppmärksamheten från lärarna och en tolkning 
kvinnorna ger är att frågan har tagits upp i skolforskningen. De menar att lärare därmed kan 
vara medvetna om att kvinnor har missgynnats och kanske är uppmärksamma på sig själva. 
Några kvinnor framhåller att de presterar bra och att det är befogat att ha höga förväntningar 
på dem. Lärarna kan ha förändrats men det kan också vara så att de kvinnliga eleverna blivit 
mer säkra och aktiva. Öhrn (2002, s 79ff) diskuterar frågan om det är ”nya” flickor som 
numera agerar i klassoffentligheten och menar att i så fall tycks dessa finnas bland de sociala  
mellanskikten och i högre årskurser. Med tanke på den sociala skiktningen på 
gymnasieskolans teoretiska program skulle det kunna gälla de unga kvinnorna i GeMa-
studien. 

Matematik är manlig  
Matematik betraktas i hög grad som manlig. Svaren på samtliga påståenden som rör en positiv 
syn på matematiken har en förskjutning åt manshållet. Det gäller matematikens status, 
utmanande problem, matematik som ett favoritämne, ett lätt ämne, ett intressant ämne med 
flera. Behovet av matematik för att få bra jobb anses även vara störst för män. Delgrupperna 
svarar med varierande styrka och med några avvikelser, vilka vi återkommer till. Män på NV 
är dock alltid de som tydligast går åt manshållet.  

Några frågor behandlar en mer negativ syn på ämnet. Matematik är svårt, tråkigt, elever 
ger upp, kör fast, behöver mycket hjälp eller är inte duktiga. Resultaten på dessa frågor är inte 
riktigt lika entydiga som på de positiva. I flera fall är någon eller ett par delgrupper 
könsneutrala. När det finns en förskjutning förläggs problemen till kvinnor antingen av 
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kvinnor eller män eller båda, aldrig till manshållet. Den här typen av frågor fanns inte med på 
den ursprungliga MD-skalan. Resultaten från den omarbetade skalan, som alltså ger möjlighet 
att svara åt kvinnohållet, förstärker därmed i vissa avseenden uppfattningen om matematik 
som en manlig domän. 

Det är viktigt att lyfta fram frågan om matematikens status. Här råder samstämmighet i alla 
delgrupperna om att det är mest män som anser att matematik har högre status än andra 
ämnen och mest övertygade är män på NV. Intervjuade NV-elever påpekar att det inte är 
självklart att matematik har status på alla program. Samtidigt gör både NV- och SP-elever en 
anknytning mellan att vara bra på matematik och att vara smart och logisk vilket ger status. 
Enligt Skolverket (1999, s 154) har SP-eleverna ett ambivalent förhållande till matematiken. 
De ser de i ämnet duktiga som ”smarta”, men kan avvisa den typ av tänkande som är förenligt 
med matematik. Skolverket (1998a, s 11) tar upp hela NV-programmets status och påpekar att 
denna är knuten till vilken skola eleverna befinner sig på. 

Vår tolkning av resultaten bygger på könssymbolismen. Att vara bra i matematik 
sammankopplas med att vara logisk och egenskapen att vara logisk är och har i vår kultur 
varit förenad med manlighet. Egenskaper som tillskrivs män värderas högre än de som 
tillskrivs kvinnor. Det är därför följdriktigt att det är män på NV som är mest övertygade om 
att män uppfattar matematik som det mest statusfyllda ämnet. 

Ovanstående resonemang ligger i linje med andra forskares. Inga Wernerson (1991) 
kopplar i sin kunskapsöversikt om könsskillnader i gymnasieskolan frågan om de ”manliga” 
ämnenas överordning till föreställningar om att de anses svårare än ”kvinnliga”. Detta menar 
hon skulle kunna leda till att ”manliga” ämnen i skolan också görs svårare och därför blir 
viktiga och statusgivande (s 42). Flera studier pekar på matematik som ett ämne med särskild 
status för pojkar, skriver Elisabet Öhrn (2002). Också hon utgår i sitt resonemang från 
naturvetenskapens och matematikens överordning i skolämnenas interna rangordning (s 75). 
Carrie Paechter (2000, s 32 ff), engelsk forskare i pedagogik som även undervisat i 
matematik, diskuterar matematikens status i skolan i ett arbete som behandlar kön, makt och 
läroplaner. Hon använder inte begreppet könssymbolism men för ett resonemang med samma 
innebörd om rötterna till matematikens manliga könsmärkning. Rötterna ligger, menar hon, i 
upplysningstidens dikotomier som manlig/kvinnlig, rationell/irrationell eller logisk/-
emotionell. Dessutom diskuterar hon relationen makt/kunskap. Kunskap i matematik ger makt 
och matematik blir, enligt Paechter, genom denna relation och den manliga könsmärkningen 
ett dominant ämne och ett högstatusämne i skolan.  

GeMaprojektets resultat visar att det på gymnasienivå finns en utbredd föreställning om 
matematik som en manlig domän. Visserligen svarar oftast en majoritet av gruppen som 
helhet att det inte är någon könsskillnad. Men det finns betydande minoriteter som förlägger 
de positiva aspekterna av matematik till män och de negativa till kvinnor. Under intervjuerna 
mjukas de skarpa skiljelinjerna upp, men kvinnor tillskrivs inte heller i dessa de positiva 
aspekterna av matematik mer än män. Det rör sig mer om att kvinnor kan vara lika duktiga 
som män. De intervjuade talar även om gamla strukturer, men också om symbolism, det vill 
säga att kvinnligt skall inte förknippas med matematik. 

Andra och matematik , den nya MD-skalan, kan ge svaret att matematik är kvinnlig, manlig 
eller neutral till skillnad från den ursprungliga där matematik endast kunde vara manlig eller 
könsneutral. Trots detta visar den nya skalan, använd på gymnasienivå, att matematik i stor 
utsträckning ses som en manlig domän. Det är samma resultat som den äldre pekade på (Hyde 
et al., 1990). Den nya skalan förstärker till och med uppfattningen om matematik som en 
manlig domän genom att negativa aspekter förs till det kvinnliga. Män såg enligt den äldre 
skalan matematik som mer stereotypt än kvinnor. I denna  undersökning gäller detta på NV-
programmet, men inte på SP. Ursprungsskalan visade även att föreställningen om matematik 
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som en manlig domän blev starkare under gymnasieåren. Detta återkommer vi till i avsnittet 
om jämförelse med grundskolan på sidan 82. Ett viktigt resultat är att det inte går att säga att 
män på gymnasiet i allmänhet tycker matematik är manlig. Snarare är det hos gruppen män på 
NV-programmet som denna föreställning finns överrepresenterad. 

Arbete och flit är kvinnligt  
Eleverna menar att kvinnor arbetar bättre än män. Det framgår både i enkäten och i 
intervjuerna. Av intervjuerna framgår att attityden till arbete skiljer sig mellan gymnasiet och 
grundskolan så att det blivit mer accepterat att plugga. Det är framför allt män som ändrat 
inställning. Men kvinnor anses ändå arbeta mer än män och anser mer än män att de arbetat 
för lite om de misslyckas. Detta kan jämföras med TIMSS-undersökningen som visar att 
kvinnor lägger ner mer tid på läxläsning i matematik (Skolverket, 1998b, s 107). Både 
kvinnor och män, men kvinnor i högre grad, anser enligt TIMSS (s 111) att man måste plugga 
mycket för att klara sig bra i matematik. Alla delgrupper utom männen på SP menar enligt 
GeMaprojektets enkät att det är kvinnorna som måste jobba mycket för att klara sig bra. 
Underförstått kan här ligga en föreställning att kvinnor måste plugga mer eftersom de inte är 
lika begåvade för matematik som män. Enligt TIMSS (s 129) tror ungefär sex av tio elever att 
man måste ha stor medfödd begåvning för att klara sig i matematik. 

Kvinnorna på båda programmen tycker i hög grad att det framför allt är kvinnor som oroar 
sig om de inte klarar sig i matematik. Männen menar att kvinnor och män oroar sig i samma 
utsträckning. Under intervjuerna däremot talar både kvinnor och män om kvinnors tendens att 
oroa sig för skolarbetet i allmänhet. Det kan handla om att de har höga krav på sig själva, ett 
lägre självförtroende eller att de behöver betygen mer än män för att lyckas i arbetslivet. 
Dessa tankar påverkar givetvis attityden till arbete liksom att kvinnorna själva menar att 
kvinnor vill klara sig bra i matematik Männen på NV anser däremot att det är män som vill 
klara sig bra medan män på SP är könsneutrala. Enligt enkätsvaren anser kvinnor själva att 
kvinnor är ambitiösa. 

Frågan om vilka som tycker det är viktigt att förstå matematiken rör också hållningen till 
arbete. Här finner vi samma mönster som i frågan om vilka som vill klara sig bra. Skillnaden 
mellan kvinnor å ena sidan och män på NV å andra sidan är dock ännu mer uttalad. 
Kvinnorna betonar starkt att kvinnor vill förstå. Intervjuerna, som ger en liknande bild, 
kopplar ihop frågan med ambitionsnivå men också med den tillfredsställelse som elever, 
kvinnor och män, kan känna när de förstår.  

Ann-Katrin Jakobsson (2000) som intervjuade SP-elever i samband med ett psykologiprov 
fann större krav på förståelse hos kvinnorna. Hon frågade sig om detta berodde på att 
psykologi är ett kvinnligt genusmärkt ämne. Med stöd i annan forskning (s 50 och s 203) 
menade hon emellertid att det snarare rör sig om ett genusmönster som är mer generellt knutet 
till studier än förknippat med ämnet psykologi. GeMa-studien bekräftar denna tanke. Även de 
i kapitel 3 citerade forskarna Kaiser (2003) och Howe & Berenson (2003) betonar kvinnors 
vilja att förstå. 

De få svenska studier som finns över gymnasieelever på teoretiska program visar på olika 
sätt kvinnors ambition. I Stabergs (1997) studie av en NV-klass framstår både kvinnor och 
män som ambitiösa, men kvinnorna menar att de – till skillnad från männen – vill vara bra på 
allt (s 41). Kvinnor är även mer benägna att efterfråga en annan form av kunskap som ger en 
djupare förståelse än den de bjuds (s 42). Jakobsson (2000) fann att kvinnorna, samtidigt som 
de ville uppnå goda resultat, hade en mer uttalad strävan att förstå (s 203). De verkade även ta 
skolarbetet på mer allvar än männen (s 206). Berggren (2001) problematiserar klasskillnader. 
Hon har intervjuat arbetarklassflickor dels i skolår sju och i dels första året på 
gymnasieskolan. I grundskolan skiljde flickorna på normala elever och pluggisar, som de tog 
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avstånd från. Kvinnorna – ganska få – i undersökningen som fortsatte på teoretiskt program 
känner sin sociala plats i skolsystemet, men ”anpassar sig och känner sig som vanliga, 
normala elever eller som arbetskamrater som, om det är meningsfullt för dem, lär sig plugga” 
(s 314). Fanny Ambjörnsson (2004) har studerat kvinnor bland annat på SP dock inte med 
fokus på kvinnornas studier eller arbete. Ändå nämner hon att enligt kvinnorna på SP deltar 
”normala” kvinnor på programmet i undervisningen och läser läxor (s 198).  

Kvinnor förknippas tydligt med arbete och flit. Är det problematiskt? Vad är det för fel 
med att arbeta i matematik frågar sig också författarna i en rapport vi tog upp i kapitel tre 
(Howe & Berenson, 2003). När TIMSS-undersökningen (Skolverket, 1998b, s 107) redovisar 
att flickor lägger ner mer tid på läxläsning har de rubriken ”Flickorna flitigare läxläsare” och 
hänger därmed på flickorna epitetet flit, ett epitet som kan uppfattas som pejorativt. I 
grundskolerapporten (G. Brandell et al., 2003) konstaterade vi att hårt arbete i matematik kan 
ses som en brist på verklig talang eller begåvning enligt Walkerdines studie på 
grundskolenivå (Walkerdine, 1998). Hon tar tillsammans med medarbetare även upp frågan 
om arbete och oro i en senare studie som belyser klasskillnader mellan unga kvinnor 
beträffande utbildning (Walkerdine, Lucey & Melody, 2001). Medelklassflickor i högre 
utbildning känner av ”the opposition between flair and hard work” (s 181) och att ”the feeling 
of not being good enough was endemic among the young middle-class women”, trots goda 
resultat (s 181). Detta sammanhänger, menar författarna, med svårigheten att ta upp 
”masculine subject positions” i klassrummet (s 183) och syftar då inte enbart på matematik. 

Jakobsson (2000, s 206 ff) tog också upp frågan om arbete och flit. Med användning av 
Hirdmans isärhållningsprincip skrev hon att ”man kan inte vara både flitig/arbetsam och 
förnuftig/logisk”. Problemet är inte fliten utan nedvärderingen och polariseringen mot logik 
och tänkande.  

Att kvinnorna i vår studie anger att de arbetar bättre än män ser vi inte som något negativt. 
Men att de tror att de måste jobba mer antyder att de inte ser sig lika kapabla som män. Detta 
tolkar vi som ett uttryck för föreställningen om matematik som en manlig domän.  

Likheter och skillnader mellan delgrupper  
Resultatet över hela gruppen döljer i flera fall viktiga och intressanta skillnader beträffande 
både program och kön. Detta avsnitt behandlar närmare likheter och skillnader dels inom 
kvinno- respektive mansgruppen och dels inom programmen. 

Kvinnogrupperna  
Kvinnor på NV och SP är relativt samstämmiga, men några viktiga skillnader finns både 
beträffande de frågor där gruppen som helhet lutar åt manshållet och de där gruppen svarar åt 
kvinnohållet.  

Det visar sig att kvinnor på SP tenderar i högre grad än kvinnor på NV att svara åt 
manshållet på de matematikpositiva frågorna. Tendensen varierar men går hela tiden åt 
samma håll. Detta innebär att kvinnor på SP ser matematik som manlig i högre grad kvinnor 
på NV.  

Motsvarande tendens finns för några matematiknegativa frågor. På SP menar kvinnorna att 
kvinnor mer än män ger upp när något är svårt och att kvinnor behöver mer hjälp, medan NV-
kvinnorna är könsneutrala. Båda delgrupperna, men SP-gruppen i högre grad, anser att det är 
kvinnor mer än män som finner matematik svårt och tråkigt.  

Båda kvinnogrupperna ser således matematik som en manlig domän i många avseenden 
men kvinnor från SP gör det i större utsträckning. Även intervjuerna antyder att kvinnorna på 
NV har en mindre stereotyp bild av kön och matematik än de på SP. Dessa resultat stämmer 
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överens med annan forskning som refererades i kapitel tre. Jakobsson (2000) menar att 
matematik är en ”genusmarkör” för kvinnor på SP. Staberg (1997) fann att flickor på NV 
trodde att den manliga dominansen inom matematik och matematikrelaterade ämnen skulle 
försvinna, men fortfarande såg mannen som norm på programmet. 

Beträffande ambition och inställning till arbete och till att förstå svarar kvinnor på de båda 
programmet likartat. NV-kvinnor tror emellertid i något högre grad än kvinnorna på SP att det 
är kvinnor som oroar sig om de inte klarar sig. En tolkning av detta kan vara att det är extra 
viktigt för kvinnor på NV att klara matematiken, som är central på NV, eftersom de befarar att 
det är männens område. Intervjuerna visade också tydligt att kvinnorna på NV var medvetna 
om att matematik strukturellt varit manlig och att den symboliska anknytningen mellan 
manlighet och matematik finns.  

Skillnaderna mellan de båda kvinnogrupperna ligger troligen delvis i att de kvinnor som 
går på NV själva valt matematik i högre utsträckning än kvinnorna på SP och därför är mindre 
benägna att se ämnet som manligt. Därtill kan det tolkas så att grupperna konstruerar 
femininitet på olika sätt. För kvinnor på SP kan det vara oproblematiskt att se matematik som 
något som inte tillhör femininiteten medan det för kvinnor på NV kan vara ett dilemma. De 
senare kan därför motsätta sig den manliga könsmärkningen av matematiken eller att 
matematik skulle vara något okvinnligt.  

Mansgrupperna  
Det är större skillnader mellan mansgrupperna än mellan kvinnogrupperna. Män på NV svarar 
åt manshållet på alla matematikpositiva frågor. På flera av dessa svarar män på SP 
könsneutralt, medan de på övriga svarar åt manshållet, men mindre starkt än männen på NV.  

Män på NV förlägger flera matematiknegativa beteenden till kvinnor. De anses behöva 
jobba mycket för att klara sig, behöva mer hjälp än män, inte vara bra i matematik och tycka 
att matematik är tråkigt och svårt. I dessa avseenden är män på SP könsneutrala.  

Medan inställningen hos männen på NV är genomgående att matematik är manlig har män 
på SP en mer komplex inställning. En möjlig tolkning kan vara att de inte vill se matematik 
kopplad till manlighet eftersom de själva i någon mening har valt bort matematik. Samtidigt 
är de medvetna om det strukturella mönstret med män som dominerar inom matematik. 

Tidiga studier av ”matematik som en manlig domän” visade att pojkar/män könsmärkte 
matematik som manlig i högre grad än flickor/kvinnor. I metastudien (Hyde et al., 1990) dras 
slutsatsen att könsmärkningen är starkare högre upp i åldrarna. Det finns dock ingen 
diskussion om olika grupper av pojkar/män. GeMaprojektet visar tydligt att det inte är alla 
grupper av män på gymnasienivå som kopplar matematik till manlighet. Men de som valt 
matematikintensiva program gör det. De vill associera både matematisk förmåga och arbete 
med matematik med män. De anammar både könssymbolismen och könsstrukturen. 

Programmen  
Både kvinnor och män på NV-programmet svarar åt manshållet på merparten av de 
matematikpositiva frågorna. Kvinnornas svar förläggs dock i betydligt mindre grad åt 
manshållet. 

Det negativa, som att behöva jobba mycket, att tycka matematik är svårt eller tråkigt 
tillskrivs kvinnor och i ungefär lika hög grad av både kvinnor och män. Männen anser dock 
mer än kvinnorna att det är kvinnor som inte är bra i matematik och att de behöver mer hjälp. 

Det är naturligt att kvinnorna är mindre övertygade än männen om matematik som en 
manlig domän. Mer förvånande är att de inte intar en könsneutral hållning. En tolkning kan 
vara att de tar intryck av att männen har en så uttalat könsstereotyp uppfattning om 
matematik.  
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På SP möter vi i många stycken ett annorlunda mönster än på NV. Både kvinnor och män 
svarar åt manshållet på flera av de matematikpositiva frågorna. Dessutom förlägger kvinnor 
några matematikpositiva frågor till män medan männen är könsneutrala. Kvinnor på SP 
framstår som mer övertygade än sina manliga kamrater om matematik som en manlig domän. 

Detta blir ännu tydligare när vi ser på de negativa aspekterna. Kvinnorna anser att kvinnor 
är de som ger upp, som måste jobba mycket, som kör fast, behöver hjälp och finner matematik 
tråkigt och svårt.  

Att kvinnorna på SP så tydligt ser matematik som manlig kan tolkas mer som en kunskap 
om att det är män som sysslar med matematik och att det är fler män på de 
matematikintensiva programmen, än som en skillnad mellan kvinnor och män på deras eget 
program. Männens svar förefaller vara mer beroende av deras egna problem som de ser som 
minst lika stora som kvinnornas.  

Även männen anser dock i flera avseenden att matematik är en manlig domän. Det mest 
intressanta är att de tror att män i högre grad än kvinnor behöver matematik för att få bra jobb. 
De är i vissa avseenden medvetna om en könsstruktur. 

Reflektioner  
Resultaten av enkäten Andra och matematik visar, tillsammans med de gjorda intervjuerna, 
tydligt att föreställningen om matematik som manlig lever i den svenska gymnasieskolan. 
Föreställningen innebär att det framför allt är män som är bra i matematik och därmed logiska 
och smarta. Kvinnor positioneras som arbetsamma och flitiga men eftersom de anses behöva 
arbeta mer än män ses de inte som lika begåvade. Det kan tyckas egendomligt att denna 
förställning är så stark i en tid när kvinnor och män presterar ungefär lika bra i ämnet.  

Vad är det som håller förställningen vid liv? En trolig orsak är att det finns en viss kunskap 
om den strukturella könsarbetsdelingen. Elever känner till att det huvudsakligen är män som 
arbetar med matematik. I familjerna är det vanligare med män i yrken som kräver matematik 
Att män är matematiker förmedlas i olika medier, tidningar, böcker och filmer. 
Interaktionerna i klassrummet kan vara en annan orsak. Visserligen anser eleverna att kvinnor 
får minst lika mycket uppmärksamhet från läraren som män, men vi vet inte hur eleverna 
själva agerar i klassrummet. De intervjuade eleverna anser att kvinnor mer än män vill eller 
vågar uttrycka oro eller osäkerhet. Därmed kan de skapa en bild av att kvinnor har svårigheter 
med matematiken. Att män är dominanta i klassoffentligheten har varit en sanning, men denna 
måste troligen nyanseras skriver Öhrn (2002, s 79 ff) och påpekar bristen på observations-
studier av undervisningsprocessen på gymnasienivå. Forskare inom fältet social semiotik 
intresserar sig för språkets roll i skolmatematiken. Anne Chapman (2001) argumenterar för att 
”’doing mathematics’ is very much about speaking ’properly’: talking a particular style of 
masculinity”, ett precist, koncist, sakligt och auktoritativt sätt att tala. Språket får då en roll i 
konstruktionen av matematik som manlig. 

Men – och det är väsentligt – vi kan inte generellt säga att svenska gymnasieelever ser 
matematik som manlig. Föreställningen inte alls lika stark i alla delgrupper vi studerat och 
störst är skillnaden mellan de två mansgrupperna. Vi kommer tillbaka till dessa skillnader i 
samband med det analysen av det sammanvägda måttet som bygger på enskilda individers 
svar på enkätens Del 1. Först behandlas de övriga delarna. 

Andra delar av enkäten 

Enkäten inleds med en bakgrundsdel och fortsätter med Del 1, den nya MD-skalan Andra och 
matematik, som vi diskuterade i förra avsnittet. Del 2 innehåller frågor om eleverna själva. I 
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det följande tar vi upp några av frågorna i inledningen och från Del 2. I det avsnitt som sedan 
följer återkommer en del av dessa frågor i samband med analysen av individers uppfattning. 

Jag och matematiken 
Resultatet på inledningsfrågan Hur bra är du i matematik? visar en intressant könsskillnad på 
NV. Männen skattar sig som ”Mycket bra” i högre grad än kvinnor. Det är i linje med tidigare 
resultat om självskattning (Jakobsson, 2000, s 170). Om ”Bra” och ”Mycket bra” förs ihop 
försvinner könsskillnaderna. Ungefär 80% av eleverna på NV anser att de är bra eller mycket 
bra i matematik, medan SP-eleverna inte skattar sig lika högt. Det finns könsskillnader på SP, 
men det är programskillnaderna som är tydliga. Påståendena Jag tycker matematik är lätt och 
Jag har ganska lätt för matematik, skiljer sig visserligen från inledningsfrågan, men det är 
inte orimligt att förvänta sig liknande resultat på dessa tre frågor. Svaren på frågan Jag har 
ganska lätt för matematik ger också samma bild, stora programskillnader men nämnbara 
könsskillnader endast på SP.  

Påståendet om matematik som favoritämne ger samma bild av programskillnader utan 
könsskillnader inom programmen. Det gäller även påståendet Det finns andra ämnen som 
passar mig bättre. Även om relativt många elever på NV inte tycker att matematik passar dem 
bäst och ännu färre har matematik som favoritämne, är programskillnaden som förväntat stor. 
Värt att notera är att det finns elever på SP – men de är få – som ser matematik som sitt 
favoritämne och att det bland dessa är fler kvinnor än män. 

Frågorna om fortsatta studier i eller arbete med matematik ger både köns- och 
programskillnader. Eleverna får i början av enkäten frågan om de ska läsa mer än de 
obligatoriska kurserna. Män på båda programmen avser i högre grad än kvinnor att läsa fler 
kurser. I kapitel två  framgår att män tar högre kurser i större utsträckning än kvinnor utöver 
C-kursen. Siffrorna i tabell tre, kapitel två, gäller dock det tidigare S-programmet där C-
kursen var obligatorisk. Att fler män än kvinnor uppger sig vilja ta C-kursen stämmer med 
deras uppfattning att det är viktigt för män att ha matematikkunskaper för att få bra jobb. Om 
våra resultat visar på en generell trend medför C-kursens valbarhet att kvinnor försämrar sina 
matematikkunskaper mer i förhållande till män. Resultaten visar dock att generellt sett mer än 
två tredjedelar avser att läsa fler kurser. Det visar en hög ambition beträffande matematiken 
och en insikt om vikten av att ha god skolunderbyggnad i matematik. Denna ambition märks 
även i intervjuerna. Genom dem fick vi även en inblick i motiven för att välja eller inte välja 
ytterligare kurser. Tydligt blev att eleverna både måste tänka på behörighetskrav och resonera 
taktiskt. 

Viljan eller tanken på att läsa matematik efter gymnasiet är störst hos män på NV-
programmet, mindre hos kvinnorna på samma program och minst hos kvinnorna på SP. NV-
eleverna ligger avsevärt högre än SP-eleverna, men så mycket som en tredjedel av männen på 
SP tror att matematik kommer att ingå i deras fortsatta studier. Troligt är att många av dessa 
elever funderar på någon form av ekonomiska studier. Det strider inte mot att långt färre har 
matematik som favoritämne. Matematik kan vara en obligatorisk och nödvändig del i de 
fortsatta studierna. Osäkerheten, som kommer fram i intervjuerna, syns även i andelen osäkra 
i enkäten. Troligt är att alla elever inte heller vet i vilken utsträckning matematik ingår i olika 
utbildningar. 

Tror eleverna att de kommer att arbeta med matematik när de blir vuxna? Resultatet är i 
linje med svaren som gick åt manshållet på frågan Behöver matematik för att få bra jobb i 
framtiden, men ger en fördjupning av detta resultat. Andelen osäkra är stor framför allt bland 
kvinnorna på NV. Intressant är också att andelen kvinnor på NV som tror de kommer att 
arbeta med matematik är ungefär lika stor som andelen som har matematik som favoritämne, 
medan det bland männen på programmet är ungefär dubbelt så många i det förra fallet. Den 
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stora könsskillnaden kan bero på att många kvinnor svarat att de är osäkra vilket skulle tyda 
på att männen gör ett yrkesval tidigare än kvinnor. Skillnaden kan också ligga i att studier och 
arbete med matematik är ett mer självklart val för män.  

Frågorna om enskilt arbete eller arbete tillsammans med andra ger en delvis överraskande 
bild. Männen på båda programmen säger sig gilla att arbeta tillsammans med andra på 
lektionerna mer än kvinnorna gör. Det mest anmärkningsvärda är att kvinnorna på NV är de 
som långt mer än alla andra delgrupper svarar att de helst vill arbeta på egen hand medan män 
på SP är minst instämmande. Den gängse bilden är att kvinnor som relationsorienterade 
föredrar samarbete framför män som är mera tävlingsinriktade. Jakobsson (2000) visar till 
exempel på betydelsen för flickorna att arbeta tillsammans med uppgifter. Hennes analys 
gäller inlärningen utanför lektionstiden. Öhrns (2002) genomgång av forskning visar inte på 
några entydiga resultat beträffande könsskillnader i inställningen till samarbete. Vad menar då 
eleverna när de tänker på att arbeta på egen hand? Kan de mena enskilt arbete i motsats till 
katederundervisning? Men detta borde inte ge så stora könsskillnader. Intervjuerna antyder att 
samarbete är att arbeta två och två med uppgifterna och att ett lyckat samarbete kräver att 
båda är på ungefär samma nivå.  

Det förväntade resultatet på de diskuterade enkätfrågorna är att NV-eleverna är mer 
positiva till och inställda på att läsa matematik än eleverna på SP. Könsmönstret är mer 
splittrat. Kvinnor och män på de båda programmen förefaller uppskatta – eller inte uppskatta 
– ämnet i ungefär samma utsträckning, ett resultat som inte helt överensstämmer med Del 1. 
Män är mer inställda på att fortsätta med matematik i studier och arbete. Detta harmonierar 
med Del 1. Kvinnor och män på NV-programmet anser i ungefär samma utsträckning att de 
har lätt för matematik, medan kvinnorna på SP i högre grad än männen tycker att matematik 
är lätt. Kvinnorna på SP skattar sig också som bra i matematik i högre grad än männen. Trots 
detta ser de enligt enkätens Del 1 matematik som manlig i högre grad än männen på 
programmet.  

Individers uppfattning 
I denna undersökning studeras framförallt attityder hos hela gruppen elever och hos 
delgrupper utifrån kön och gymnasieprogram när det gäller uppfattningen om matematik som 
en manlig, kvinnlig eller könsneutral domän.  

Vad kan man då säga om en enskild individs uppfattning i undersökningen om 
matematiken som en kvinnlig, manlig eller könsneutral domän? Uppläggningen av denna 
studie ger inte möjlighet att bedöma karaktären hos enskilda individers attityder och hur 
konsistenta de är. Men det finns i undersökningen individer som nästan helt konsekvent i sina 
svar på frågorna i enkätens Del 1 kopplar matematiken på ett positivt sätt med det ena könet 
och på ett negativt sätt med det andra. Detta skulle kunna vara ett uttryck för en föreställning 
om matematiken som en manlig eller kvinnlig domän. Det finns andra individer som svarar 
mindre konsekvent, men ändå har ett övervägande antal svar av den ena typen. Denna 
observation bildar utgångspunkten för det sammanvägda mått som vi infört och som beskrivs 
i kapitel fem. Syftet med måttet är att på ett relativt enkelt sätt sammanfatta enskilda 
individers svar på frågorna i Del 1 av enkäten ur aspekten matematik som en kvinnlig eller 
manlig domän.  

I det följande diskuterar vi hur könsmärkningen fördelar sig på delgrupper, hur den kan 
relateras till självskattning och till tanken på fortsatta studier i matematik. Innan jämförelsen 
med grundskolan behandlas avslutar vi detta avsnitt med en kort diskussion om femininiteter 
och maskuliniteter. 
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Könsmärkningen av matematik i de olika delgrupperna  
Männen könsmärker matematik i högre grad än kvinnorna och intressant nog gäller det både 
dem som könsmärker matematiken som manlig och dem som könsmärker matematiken som 
kvinnlig. Omvänt gäller att kvinnor i högre grad än män ser matematik som könsneutral. 
Dessa resultat stämmer väl överens med resultaten från tidigare undersökningar där männen 
visar starkare könsstereotypa föreställningar (Hyde et al., 1990). Det nya i denna under-
sökning är att detta även gäller uppfattningen om matematiken som kvinnlig. I den australiska 
undersökningen med den nya skalan uttrycker också männen på gruppnivå starkare åsikter då 
det gäller att könsmärka matematiken åt ena eller andra hållet (Forgasz et al., 1999). Den 
studien gällde dock grundskolenivån. Kvinnor, som vanligen är de som intresserar sig för 
jämställdhetsfrågor, kan tänkas ha större benägenhet att markera likhet gentemot 
matematiken. Medan det för män tycks vara väsentligt att markera skillnad. 

Männen på de båda programmen skiljer sig kraftigt åt i sin syn. På NV-programmet är det 
sex gånger så vanligt att männen könsmärker matematik som manlig än som kvinnlig. Det är 
männen på NV som är den grupp som starkast könsmärker matematik som manlig. Med andra 
ord – det är män som valt matematikintensiva utbildningar som i hög grad könsmärker 
matematik som en manlig domän. Det kontrasterar starkt mot männen på S-programmet. 
Drygt var fjärde man på S-programmet könsmärker matematik som kvinnlig medan drygt var 
tredje könsmärker ämnet som en manlig domän. Männen på SP är den grupp som könsmärker 
matematiken som kvinnlig klart mer än alla andra och som manlig klart mindre än alla andra.  

Kvinnorna på de båda programmen har däremot rätt likartad fördelning, med en liten 
tendens till att kvinnorna på NV-programmet könsmärker matematik som kvinnlig något mer 
och som manlig något mindre.  

Könsmärkning av matematik och självskattning  
Finns det någon koppling mellan könsmärkningen av matematik och självskattning? Ett 
samband vore naturligt. Det skulle innebära tankefigurer som ”jag är kvinna och bra i 
matematik, alltså är matematik en kvinnlig domän” eller ”jag är man och inte bra i matematik 
alltså är matematik inte en manlig domän”. Studien visar på ett sådant samband. En större 
andel i den grupp som förlägger matematiken till det egna könet betraktar sig som mycket bra 
eller bra i matematik än i den som förlägger matematiken till det andra könet. 

För männen är det sambandet mycket tydligt. Dubbelt så stor andel av de män som 
könsmärker matematik som manlig anser sig som mycket bra eller bra i matematik i 
jämförelse med dem som könsmärker matematiken som kvinnlig. Ser vi på de män som 
skattar sig ”mycket bra” är sambandet ännu tydligare. Denna grupp består dock nästan enbart 
av män på NV. Det var också bland manliga elever på NV som skillnaderna i svarsfördelning 
var signifikant. Nästan ingen av de män som betraktar sig som dålig i matematik, en grupp 
som framför allt består av SP-elever, könsmärker matematik som manlig.  

Sambandet är betydligt svagare när det gäller kvinnorna. Också för dem är det en högre 
andel bland dem som könsmärker matematiken som kvinnlig som betraktar sig som bra eller 
mycket bra men skillnaden är betydligt mindre. Samma gäller för dem som ser sig som dåliga, 
skillnaden är inte särskilt stor mellan de båda grupperna. 

Här visar det sig alltså finnas både köns- och programskillnader. För kvinnorna i båda 
grupperna och männen på SP tycks det inte finnas något avgörande samband mellan 
könsmärkningen och självskattningen, medan det för de manliga eleverna på NV finns ett 
tydligt samband. 
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Könsmärkning av matematik och inställning till fortsatta studier i matematik 
För både kvinnor och män gäller en tendens att de individer som könsmärker matematik till 
sitt eget kön oftare planerar att fortsätta med studier i matematik efter gymnasiet. 
Delgrupperna är dock små och resultaten måste tolkas försiktigt. Den enda grupp vi säkert kan 
uttala oss om är återigen män på NV-programmet. De som könsmärker matematik som 
manlig tror i mycket hög grad att de kommer att fortsätta med matematik. Andelen osäkra är 
liten i motsats både till den lilla grupp män på NV som könsmärker matematik som kvinnlig 
och till övriga delgrupper. Detta kan bero på att könsmärkning och självskattning samvarierar 
för män. Män som könsmärker matematik som manlig anser sig också vara bra i matematik 
vilket rimligt ger en effekt på inställningen till fortsatta studier i matematik. En annan 
tolkning är att det är viktigare för många män att bekräfta sin maskulinitet genom att välja 
studieväg utifrån den vanligaste könsstereotypen än vad motsvarande val skulle vara för 
kvinnorna. Ytterligare en tolkning är att kvinnor är mer beredda att göra könsöverskridande 
val. Alla dessa tolkningar kan enligt vår mening vara relevanta. 

GeMaprojektet innehåller ingen studie på högskolan och vi kan därför inte uttala oss om 
vilka könsstereotypa föreställningar det finns bland matematikstuderande på högskolan. Det 
är dock troligt att de män som säger sig planera att studera matematik på högskolan kommer 
att göra det i högre grad än andra män. En tänkbar konsekvens kan vara att män med 
könsstereotypa föreställningar om matematik utgör en större andel bland matematik-
studerande på högskolan än bland gymnasister. Detta i sin tur skulle innebära att de kvinnor 
som studerar matematik kan möta starkare könsstereotypa föreställningar om matematiken ju 
längre de kommer i sina studier. 

Femininiteter och maskuliniteter 
I kapitel tre införde vi Sandra Hardings teori om hur föreställningen om kön både 
reproduceras och förändras genom tre samverkande processer: bildningen av könsidentitet, 
uppkomsten av samhällets könsstruktur och formandet av könssymbolism i ord, tankar och 
bilder. En individs könsuppfattning skapas inte genom enkel reproduktion. Varje individ 
bildar sig sin uppfattning inte bara genom sina erfarenheter om könsordningen, utan också av 
andra erfarenheter till exempel från skolan. Individerna skapar sig därmed en föreställning om 
vad femininitet och maskulinitet, som alltid definieras i relation till varandra, innebär. De kan 
till exempel tolka könssymbolismen på olika sätt eller ha olika erfarenheter av könsstrukturen. 
Öhrn (2002) behandlar i sin kunskapsöversikt studier av femininitet och maskulinitet. Hon 
uppfattar att de svenska studierna är få och att de utländska oftare gäller analys av 
maskuliniteter än femininiteter (s 37). Studier som ser på olika femininiteter i förhållande till 
olika skolämnen saknas i hög grad. I diskussionen om våra resultat i förhållande till olika 
femininiteter och maskuliniteter finns således inte mycket att relatera till. 

Det mest iögonenfallande resultatet av studien är den stora skillnaden mellan de båda 
mansgrupperna på gymnasiet. Skillnaden visar på minst två konstruktioner av maskulinitet. 
Den ena innefattar manlig dominans över matematik som en komponent medan den andra har 
ett mer neutralt förhållande till matematik. Båda dessa maskuliniteter fanns etablerade när 
eleverna började på gymnasiet. Därtill finns på grundskolenivå den grupp som väljer 
yrkesinriktade program, en grupp där uppfattningen om matematik som kvinnlig överväger. 
Matematik kan där ses som mentalt i förhållande till manuellt och det mentala arbetet kopplas 
samman med kvinnlighet, vilket man tar avstånd från (Staberg, 1992, s 107). 

Trots att en hel del engelsk och australisk skolforskning ägnats åt maskuliniteter (Connell, 
2002; Martino & Meyenn, 2001; Skelton, 2001) har vi inte funnit någon egentlig analys av 
olika maskuliniteters förhållande till matematik. Snarare framstår attityden ”matematik som 



 82 

en manlig domän” som tagen för given. Svensk forskning om män eller maskuliniteter har 
inte intresserat sig för skolforskning. 

Ett annat iögonenfallande resultat är att skillnaderna mellan de båda kvinnliga 
gymnasiegrupperna är relativt små. Hur förklarar vi det? Varför ser vi inte där några större 
spår av olika femininiteter? En förklaring kan ligga i att flickors val av gymnasieutbildning 
inte är så beroende av matematikbetyget som pojkars (Reuterberg & Svensson, 2000, s 52 ff). 
Flickor med goda matematikbetyg väljer inte NV-programmet i samma utsträckning som 
motsvarande grupp pojkar. Relativt många flickor med betygen MVG och VG återfinns på 
SP. Matematik har alltså inte samma betydelse för flickor som för pojkar vid valet till 
gymnasiet varför det inte är förvånande att kvinnogrupperna på de båda programmen inte 
skiljer sig mer i sina attityder gentemot ämnet. 

Forskning om olika femininiteter är i Sverige inte särskilt frekvent (Öhrn, 2002, s 91). Den 
forskning som finns studerar ofta, men inte alltid, en grupp flickor och ser på andra frågor än 
attityder till matematik. Jakobsson (2000) studerar motivation och inlärning i psykologi, 
Berggren (2001) studerar flickors identitetsarbete i ett klassperspektiv, men ser endast på 
arbetarklassflickor, Ambjörnsson (2004) undersöker olika ”tjejgrupper” med inriktning på 
frågor om klass och sexualitet och en tidigare studie av Gun Malmgren (1992) undersöker 
förhållandet till skolämnet svenska och kultur hos flickor – och pojkar – på olika program. 
Intressant är att även Malmgren finner större skillnader mellan olika pojkgrupper än mellan 
olika flickgrupper. Ambjörnsson däremot finner skillnader mellan olika flickgrupper. Även 
om det enligt Öhrn (2002, s 71) finns många studier som handlar om matematik och flickors 
bristande intresse ser vi inte några diskussioner om olika femininiteter. Frågor om 
femininiteters förhållande till matematik kanske behöver ses tillsammans med frågor om 
identitet, kropp och sexualitet. Walkerdine och hennes medförfattare visar fruktbarheten av ett 
sådant perspektiv i deras studie rörande utbildning, kön och klass (2001). Det gör även Mártin 
Mac an Ghaill (1994) i en studie av maskuliniteter. Ett vidare perspektiv krävs för att fullt ut 
förklara de resultat beträffande könsmärkning av matematiken vi visat.  

Jämförelse med grundskolan 

Urvalet 
Hur kan vi använda våra resultat för att sluta oss till eventuella förändringar i attityder som 
sker med stigande ålder? Studien är inte longitudinell utan olika individer ingår i de två 
undersökningarna. Studierna skiljer sig dessutom genom att grundskolestudien gäller ett urval 
från alla niondeklassare medan gymnasiestudien riktar sig till elever på de direkt 
studieförberedande programmen, NV och SP. De likheter som finns tolkar vi som 
gemensamma attityder oavsett ålder och gymnasieval. Skillnaderna på gruppnivå kan rent 
principiellt tänkas härröra från två olika källor. Den första är att urvalen är olika; 
gymnasieundersökningen riktar sig till en del av den population som deltog i 
grundskolestudien. Den andra är förändringar i ungdomarnas attityder som följer med 
stigande ålder, nya erfarenheter och en annorlunda skolmiljö. För att få mer jämförbara 
grupper har vi i några fall undersökt den grupp bland grundskoleeleverna som säger sig 
planera att gå något av de teoretiska programmen i gymnasiet. Det ger bättre möjligheter till 
jämförelser inom samma eller nästan samma population. 

Den följande diskussionen måste förstås mot denna bakgrund. 

Likheter  
Det finns en stor samstämmighet i alla delgrupper när det gäller betydelsen av matematiken i 
vuxenlivet och det framtida arbetslivet. Den betraktas av många som större för männen. 
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Uppfattningen är starkast i gruppen av män som i gymnasiet lägger grunden för 
högskolestudier i matematik och yrken där matematiken används, nämligen männen på NV. 
Detta tyder på att könsstrukturen i de matematikintensiva yrken blivit mer påtaglig för dessa 
män, när deras egna fortsatta utbildningsval närmar sig, alternativt att de redan i grundskolan 
varit de som var mest övertygade. Det tycks lättast för just denna grupp att ta till sig 
mansdominansen inom matematikrelaterade yrken och en förklaring kan vara att denna 
dominans inte krockar med de egna valen.  

Kvinnorna i båda urvalsgrupperna uttrycker liknande uppfattningar när det gäller 
kvinnors/flickors oro, deras attityder till arbete och deras önskan att förstå matematik. 

Det finns ingen väsentlig skillnad mellan urvalsgrupperna när det gäller uppfattningen om 
lärarnas inställning. Både grundskolans och gymnasiets matematiklärare anses uppmuntra 
kvinnor minst lika mycket som män och ha höga förväntningar och ägna tid åt män och 
kvinnor i samma utsträckning. Männen går längre och anser att kvinnorna uppmuntras mer. 
Resultatet uppfattar vi som ett tecken på att många lärare både på grundskolan och 
gymnasieskolan arbetar aktivt för att ge kvinnorna lika mycket uppmärksamhet som männen. 

Skillnader 
Enkäten innehåller fyra matematikpositiva påståenden som gäller relationen till matematiken 
som skolämne (Matematik är favoritämne, Gillar utmanande matematikproblem, Matematik 
är ett lätt ämne, Gillar matematik ). Sammanfattningsvis så svarar grupperna av grundskole-
elever varierat men med en dragning åt manshållet på dessa frågor, medan alla delgrupperna 
bland gymnasieeleverna svarar konsekvent åt manshållet. När det gäller ett par av de 
matematiknegativa påståendena som rör matematiken som skolämne (Är inte bra, Behöver 
mer hjälp i matematik ) blir bilden mer splittrad, men totalt sett gör gymnasieeleverna även här 
en tydligare markering. De anser att dessa påståenden oftare gäller för kvinnor. 

Den positiva kopplingen mellan matematik och män är alltså betydligt mer markerad bland 
gymnasieeleverna. Samtidigt är den negativa kopplingen mellan matematik och kvinnor mer 
tydlig bland gymnasisterna. 

Dessa skillnader mellan eleverna på grundskolan och gymnasiet tydliggörs när vi ser till 
det sammanvägda måttet, där en stor del av frågorna i enkätens Del 1 tas till utgångspunkt för 
en analys. I den analysen införs tre kategorier, nämligen gruppen som betraktar ma tematik 
som en manlig domän, gruppen som betraktar matematik som en kvinnlig domän och den 
grupp som inte gör någon könsmärkning av matematiken. Samma analys gjordes i de båda 
studierna och resultaten är därmed jämförbara. 

Det visar sig att i gymnasiestudien hamnar väsentligt högre andel i gruppen som 
könsmärker matematik som manlig. Jämfört med flickorna och pojkarna i grundskolan rör det 
sig om cirka 20 procentenheter mer bland både kvinnor och män. I gruppen som könsmärker 
matematik som kvinnlig däremot, så är andelarna bland gymnasieeleverna betydligt lägre, 
cirka 10-15 procentenheter lägre. Könsmärkningen av matematik som manlig och kvinnlig 
väger relativt jämnt bland grundskoleeleverna, medan könsmärkningen av matematik som 
manlig överväger starkt i gymnasiet. Om detta beror på de olika urvalen eller en förändring i 
ungdomarnas attityder diskuteras i nästa avsnitt. 

Förändringar från grundskola till gymnasium? 
Vid en närmare analys har vi i grundskolematerialet skiljt ut de elever som planerar att söka 
till NV-programmet och S-programmet. I den förra gruppen ingår också de som tänker söka 
till IB-programmet. Dessa båda delgrupper jämförs med eleverna på NV- respektive S-
programmen i gymnasiestudien. De elever som i skolår nio säger att de tänker söka dessa 
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gymnasieprogram kan naturligtvis ha ändrat sina planer eller inte kommit in på det program 
de tänkte sig. De är dock intressant att jämföra elevgruppen som tänker sig att studera på NV 
och SP med en grupp elever som redan gör det. 

Resultatet när man begränsar sig till dessa delgrupper visar intressanta köns- och program-
skillnader. För flickorna som väljer NV sker en stark förändring. I år nio könsmärker de 
matematik som kvinnlig och manlig i lika hög grad, medan de i gymnasiet ändrat sin 
uppfattning och könsmärker matematik som manlig i hög grad och som kvinnlig i mycket 
liten grad. Flickorna som väljer SP har en liknande utveckling, men en lägre andel 
könsmärker matematiken som kvinnlig både i år nio och på gymnasiet. Pojkarna som väljer 
NV har redan i grundskolan större benägenhet att könsmärka matematik som manlig än någon 
annan delgrupp. Den benägenheten förstärks i gymnasiet. Pojkarna som väljer SP har en jämn 
fördelning mellan att könsmärka matematiken som kvinnlig och som manlig och de är 
dessutom den grupp som har mest likartad uppfattning i grundskolan som i gymnasiet. 

Sammanfattningsvis är flickorna/kvinnorna den grupp som förändrar sin uppfattning mest. 
Med tanke på syftet att söka finna om könsmärkningen av matematik kan ha betydelse för 
kvinnors val av utbildning, vill vi koncentrera diskussionen till kvinnorna. Bakom 
förändringarna kan det ligga flera olika faktorer för de båda grupperna 

För kvinnorna på NV-programmet är en trolig tolkning att en påverkan sker från 
omgivningen i gymnasiet, där deras manliga klasskamrater kan spela en viktig roll. De 
männen har med sig en könsmärkning av matematiken som manlig redan när de börjar 
gymnasiet. Bilden av matematik och vad matematiskt arbete är kan också ha förändrats hos 
dessa kvinnor genom de kurser de läser på gymnasiet, de läroböcker de har och lärarnas 
attityder eller undervisningsmetoder. Lärarna uppfattas visserligen som minst lika 
uppmärksamma på kvinnor som på män, men det utesluter inte att de kan se matematik som 
en manlig domän eller undervisa på ett sätt som passar män mer än kvinnor. Ytterligare en 
viktig aspekt är att kvinnorna på gymnasiet troligtvis får ökad kunskap om 
könsarbetsdelningen i samhället. Denna arbetsdelning återspeglas dessutom tydligt i de 
könsstereotypa valen av många gymnasieprogram.  

För kvinnorna på S-programmet kan alla dessa faktorer spela in, utom påverkan från de 
manliga klasskamraterna, som fortfarande ser matematik som en kvinnlig respektive manlig 
domän i ungefär samma utsträckning. Kvinnorna på SP har också andra erfarenheter av 
matematikkurserna. 

Naturligtvis kan vi inte dra slutsatsen att det är förändringen av kvinnornas könsmärkning 
av matematik som ligger bakom deras bortval av matematik på högre nivå. Men vi menar att 
könsmärkningen kan ha betydelse. Speciellt gäller detta kvinnorna på NV, som till skillnad av 
de på SP inte gjort något bortval på vägen till gymnasiet. 

Slutsatser  
Rapporten avslutas med en kort sammanfattning utifrån studiens syften, en diskussion om 
metoden och om behov av fortsatt forskning samt några reflektioner. 

I vilken mån uppfattar svenska gymnasieelever på NV- och S-programmen matematik som 
en manlig domän? På enskilda frågor i enkätens Del 1, Andra och matematik, svarar oftast en 
majoritet av eleverna att det inte finns några könsskillnader. Men sammantaget framstår en 
bild med tydlig könsmarkering av matematik som manlig. Framförallt gäller det 
matematikens lustfylldhet, som att lyckas, vara intresserad och behöva matematik i framtiden. 
Det finns emellertid väsentliga program- och könsskillnader. En betydande andel av männen 
på NV-programmet könsmärker matematik som manlig medan män på SP könsmärker 
matematik som manlig eller kvinnlig i ungefär samma utsträckning. Kvinnorna på båda 
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programmen ser matematik som manlig i mindre utsträckning än männen på NV, men i högre 
grad än männen på SP. Kvinnor på SP har en större tendens att se matematik som manlig än 
kvinnor på NV. 

Vi har också funnit att kvinnor förknippas med arbete och flit liksom med negativa 
aspekter av matematik, låt oss kalla det matematikens tråkighet. Även detta gäller framför allt 
män på NV, liksom att kvinnor på SP är mer benägna än kvinnor på NV att förlägga 
tråkighetsaspekterna till kvinnor.  

Jämförelsen med den tidigare grundskolestudien visar att för kvinnorna och framför allt 
männen på NV blir uppfattningen om matematik som en manlig domän starkare på 
gymnasienivå.  

Ett syfte var att söka se om det fanns samband mellan könsmärkningen av matematik som 
manlig och kvinnors bortval av högre studier i matematik. Vi har i diskussionen sökt göra 
troligt att det finns ett sådant samband genom den starka könsmärkningen av matematik som 
manlig som görs av manliga elever som planerar att välja eller har valt matematikintensiva 
program. 

Varierande föreställningsmönster finns hos de enskilda individerna när de ger uttryck för 
sina uppfattningar om andra elevers relation till matematiken. Vi har funnit intressanta och 
tydliga kopplingar mellan det sammanvägda mått vi utvecklat och andra variabler, som 
speglar en samvariation mellan till exempel självuppfattning i matematik, inställningen till 
fortsatta studier i matematik och matematiken som könsmärkt. Även här finns program- och 
könsskillnader. 

GeMaprojektet visar utan tvekan att en ny attitydskala, med alternativen matematik som 
kvinnlig, manlig eller könsneutral, behövs för att studera matematikens könsmärkning. Den 
äldre Fennema-Sherman skalan, MD-skalan, som endast hade alternativen könsneutral eller 
manlig, kan inte fånga de uppfattningar som finns bland dagens elever. 

Resultaten är generaliserbara åtminstone beträffande enskilda frågor i skalan. Däremot 
stämmer de naturligtvis mer eller mindre bra in på olika klasser eller skolor. De är användbara 
för en lärare som vill få en bild av på vilket sätt och hur starkt de egna eleverna kopplar 
könstillhörighet till matematikens tråkighet eller lustfylldhet. Enkätinstrumentet är 
okomplicerat att använda och det går givetvis att använda enbart Andra och matematik om 
föreställningen om matematik som manlig, kvinnlig eller könsneutral ska ställas i centrum. 

Metoden med en kombination av enkät och intervju anser vi vara värdefull för en 
undersökning av denna typ. Enkäten ger möjlighet till generalisering till en större population. 
Genom enkäten vore det också möjligt att jämföra med motsvarande resultat från andra 
länder. Tyvärr finns ännu inga sådana studier på gymnasienivå. Genom intervjuerna har vi 
kunnat fördjupa vår tolkning av de komplexa och på ytan ibland motsägelsefulla enkätsvaren. 

Inga tidigare studier är gjorda i Sverige med uttalat syfte att undersöka om matematik har 
betraktats som en manlig domän. Det går därför inte heller i detta avseende att göra några 
direkta jämförelser. 

Resultaten visar att det finns brister i vår kunskap om kvinnors och mäns förhållande till 
matematik. Vi vill därför peka på några behov av fortsatt forskning. Skillnaderna mellan olika 
mansgrupper och olika åldrar gör att det är önskvärt att göra en studie liknande 
GeMaprojektet på högskolan. Ser män på högre nivå matematik som manlig i högre 
utsträckning än gymnasisterna? Vad betyder detta i så fall för kvinnorna? Vår studie kan 
sägas vara kvasilongitudinell och vi ser behovet av verkligt longitudinella studier. En sådan 
undersökning kan också ta upp betydelser av andra ordningar som klass och etnicitet. Enkäten 
och framför allt intervjuerna ger en önskan att få veta vad som verkligen sker i klassrummen. 
Observationsstudier är då nödvändiga. Till sist en fråga som kommit upp i diskussionen. 
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Attityder till matematik kan inte till fullo förklaras utan att sättas i samband frågor om 
identitet, kropp och sexualitet. Är matematik fortfarande inte förenligt med femininitet? I så 
fall vilken femininitet? Hur ser olika maskuliniteters attityder till matematik ut? Finns en tro 
på biologisk determinism? 

Avslutande reflektioner 

De intervjuade eleverna drar sig för att tala om biologiska könsskillnader trots att många har 
uppfattningen att kvinnor och män är olika. Olikheter anses ligga i attityder, intressen och 
tänkande. Förklaringar de ger rör uppfostran och hemmiljö. Samtidigt visar intervjuerna 
liksom kommentarerna på en stark tro på att skillnader finns framför allt mellan individer. 
Eleverna har också tydligt anammat jämställdhetsideologin. Jämställdheten tycks vara en 
allmän riktig princip men den sätts på prov när den konkretiseras. Att tala om matematik och 
jämställdhet på en och samma gång anses vara en överdrift. Då är det lättare att tala om att 
kvinnor och män har olika intressen. De elever vars lärare berättat om en kvinnlig 
matematiker förefaller inte ha uppfattat sambandet mellan jämställdhet och kvinnors villkor 
inom matematiken. Kanske hörde de berättelsen enbart om något som gällde förr i tiden. Nu 
är det annorlunda, nu är vi jämställda! Jämställdheten är emellertid inte helt självklar i alla 
delar och talet om den skapar spänningar mellan kvinnor och män i klassrummen. Våra 
resultat visar tydligt att det är långt kvar till jämställdhet beträffande delaktighet i 
matematiska studier och matematiskt arbete. 

Flera elever som kommenterade enkäten påpekade att vi genom våra enkätfrågor skapar 
eller förstärker föreställningar och fördomar. Genom tal om matematik och kön konstruerar vi 
mycket riktigt kön. På så sätt tycks vi befästa fasta kategorier som ”kvinna” och ”man” och en 
entydig könssymbolism. Detta är en svårighet eftersom i förlängningen av vår målsättning 
ligger att urholka tankefigurer som ”kvinnor är inte lämpade för matematik”, ”matematiker är 
män” eller ”matematik är en manlig domän” liksom entydiga kategorier som ”kvinna” 
respektive ”man”. Vårt syfte har varit att undersöka om det finns föreställningar om 
matematik som en manlig domän och att söka se om sådana föreställningar negativt påverkar 
kvinnors val av matematik eller matematikintensiva utbildningar. För att i enkätform få 
kunskap om existerande föreställningar måste vi göra en dikotom uppdelning kvinnligt-
manligt. Föreställningarna måste exponeras för att sedan kunna undergrävas. I stället för att 
befästa attityden ”matematik är en manlig domän” har projektet visat att den inte är allmän 
utan är vanligast bland vissa män. Det är framför allt män som själva valt matematikintensiva 
program som menar att matematik är en manlig domän. En inte alltför djärv gissning är att 
detta förhållande negativt påverkar kvinnors val av högre studier i matematik. 
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BILAGA 1 
23 oktober 2002 

Matematikenkät                    NV 
Formuläret har två delar och tar omkring 25 minuter att svara på.  
Fyll först i informationsrutan här! 
 
 
j Kön (Ringa in det som gäller)                          Tjej   Kille 
 
j Vilken programinriktning har du valt?  …………………………………………...   
 
j Hur många böcker har din familj hemma?  

Räkna inte tidskrifter, tidningar eller dina läroböcker.  
Om du har två hem, välj det ena och svara för det. 

Ringa in den bokstav A, B, C, D eller E som passar bäst. 

Inga eller mycket få (0-10 böcker)               A 
Tillräckligt för att fylla en hylla (11-25 böcker)           B 
Tillräckligt för att fylla en hel bokhylla (26-100 böcker)         C 
Tillräckligt för att fylla två bokhyllor (101-200 böcker)         D 
Tillräckligt för att fylla tre eller fler bokhyllor (mer än 200)        E 

 
j Hur bra är du i matematik?  

Ringa in det som gäller.     Mycket bra  /  Bra  /  Varken bra eller dålig  /  Dålig 
 
j Har du läst/läser du eller planerar du att läsa mer matematik  
  än matematik A, B, C och D på gymnasiet? Ringa in det som gäller.    Ja  /  Nej 

 Vilka andra kurser i så fall? ………………………………………….......................... 
 
j Om du planerar att studera på högskola/universitet -  

vilken utbildning tror du att du kommer  
att söka till i första hand?   …………………………………………........................  

  
 
DEL 1 handlar om "Andra och matematik" 
För varje fråga skall du ringa in ETT av följande alternativ 

FA (Flickor Absolut) = Kvinnliga elever mer än manliga – absolut 
FK (Flickor Kanske) = Kvinnliga elever mer än manliga – kanske 
IS   (Ingen Skillnad)  = Ingen skillnad mellan kvinnliga och manliga elever 
PK (Pojkar Kanske)  = Manliga elever mer än kvinnliga – kanske 
PA (Pojkar Absolut)  = Manliga elever mer än kvinnliga - absolut 

EXEMPEL 
 
Ogillar matematik              FA   FK   IS   PK   PA 
 
Om du tror att  
manliga elever kanske ogillar matematik mer än kvinnliga elever ska du ringa in  PK 

 
Besvara varje fråga så fort du kan. Om du ändrar dig om något svar kryssa över det och 
ringa in ett annat. 



 
 

1 Har matematik som favoritämne  FA   FK   IS   PK   PA 

2 Tycker det är viktigt att förstå matematiken FA   FK   IS   PK   PA 

3 Får fler frågor av matematikläraren FA   FK   IS   PK   PA 

4 Ger upp när ett matematikproblem är för svårt FA   FK   IS   PK   PA 

5 Måste jobba mycket för att  klara sig bra i matematik FA   FK   IS   PK   PA 

6 Gillar matematik FA   FK   IS   PK   PA 

7 Vill klara sig bra i matematik FA   FK   IS   PK   PA 

8 Tror att de jobbar för litet med matematiken om det går dåligt 
för dem 

FA   FK   IS   PK   PA 

9 Föräldrarna blir besvikna om deras dotter/son inte klarar sig 
bra i matematik 

FA   FK   IS   PK   PA 

10 Behöver matematik för att få bra jobb i framtiden FA   FK   IS   PK   PA 

11 Gillar utmanande matematikproblem FA   FK   IS   PK   PA 

12 Uppmuntras av läraren i matematik FA   FK   IS   PK   PA 

13 Matematikläraren tror att de kommer att klara sig bra i 
matematik 

FA   FK   IS   PK   PA 

14 Tror att matematik kommer att vara viktigt för dem i vuxenlivet FA   FK   IS   PK   PA 

15 Tror att de kommer att klara sig bra i matematik  FA   FK   IS   PK   PA 

16 Kör fast på matematikuppgifter FA   FK   IS   PK   PA 

17 Tycker att matematik är lätt FA   FK   IS   PK   PA 

18 Föräldrarna tycker att det är viktigt att deras dotter/son lär sig 
matematik 

FA   FK   IS   PK   PA 

19 Behöver mer hjälp i matematik FA   FK   IS   PK   PA 

20 Tycker att matematik har högre status än andra ämnen FA   FK   IS   PK   PA 

21 Oroar sig om de inte klarar sig bra i matematik FA   FK   IS   PK   PA 

22 Är inte bra i matematik FA   FK   IS   PK   PA 

23 Tycker om att använda dator för att lösa matematikproblem FA   FK   IS   PK   PA 

 



24 Matematikläraren ägnar mer tid åt dem FA   FK   IS   PK   PA 

25 Tycker att matematik är tråkigt FA   FK   IS   PK   PA 

26 Tycker att matematik är svårt FA   FK   IS   PK   PA 

27 Arbetar bra på matematiklektionerna FA   FK   IS   PK   PA 

28 Tycker att matematik är intressant FA   FK   IS   PK   PA 

 
 

DEL 2 handlar om "Jag och matematiken" 
 
Sätt ett KRYSS i rutan för ETT av alternativen på varje fråga.  
 
Besvara varje fråga så fort du kan. Om du ändrar dig om något svar stryk över det och 
kryssa för ett annat. 
 

  Instämmer 
absolut  

Instämmer Har ingen 
uppfattning 

Instämmer  
inte  

Instämmer 
absolut inte 

 29 Jag tror att jag kommer att arbeta med 
matematik rätt mycket när jag blir vuxen 

     

 30 Det finns andra ämnen som passar mig bättre 
än matematik 

     

 31 Jag blir irriterad när andra stör mig under 
matematiklektionerna 

     

 32 Jag har ganska lätt för matematik      

 33 Jag stör ibland andra under 
matematiklektionerna 

     

 34 Mina föräldrar tycker att matematik är viktigt 
för mig och min framtid 

     

 35 Jag är bättre i svenska än i matematik      

 36 Jag tycker matematik är lätt      

 37 Jag kommer troligen att läsa matematik på 
högskolan, inom ett program eller som enstaka 
ämne 

     

 38 Mina föräldrar vill att jag ska bli bra i 
matematik 

     

 
GÅ TILL NÄSTA SIDA!



 
       

  Instämmer 
absolut 

Instämmer Har ingen 
uppfattning 

Instämmer  
inte  

Instämmer 
absolut inte 

39 Matematik är mitt favoritämne       

40 Jag vill helst arbeta på egen hand på 
matematiklektionerna 

     

41 Jag är inte den typ av person som är bra i 
matematik 

     

42 Jag gillar att arbeta tillsammans med andra på 
matematiklektionerna 

     

                   
 

Kommentarer 
 
Här finns det plats för kommentarer till dina svar.  
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 

Vi vill också gärna få din reaktion på frågor som du tycker är konstiga, oklara eller svåra att 
svara på.  

………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
 

TACK FÖR DIN MEDVERKAN I DETTA PROJEKT 
 

MATEMATIKCENTRUM 
LUNDS UNIVERSITET 



BILAGA 2 
23 oktober 2002 

 

Matematikenkät                    SP 
Formuläret har två delar och tar omkring 25 minuter att svara på.  
Fyll först i informationsrutan här! 
 
 
j Kön (Ringa in det som gäller)                          Tjej   Kille 
 
j Vilken programinriktning har du valt?  …………………………………………...   
 
j Hur många böcker har din familj hemma?  

Räkna inte tidskrifter, tidningar eller dina läroböcker.  
Om du har två hem, välj det ena och svara för det. 

Ringa in den bokstav A, B, C, D eller E som passar bäst. 

Inga eller mycket få (0-10 böcker)               A 
Tillräckligt för att fylla en hylla (11-25 böcker)           B 
Tillräckligt för att fylla en hel bokhylla (26-100 böcker)         C 
Tillräckligt för att fylla två bokhyllor (101-200 böcker)         D 
Tillräckligt för att fylla tre eller fler bokhyllor (mer än 200)        E 

 
j Hur bra är du i matematik?  

Ringa in det som gäller.     Mycket bra  /  Bra  /  Varken bra eller dålig  /  Dålig 
 
j Har du läst/läser du eller planerar du att läsa mer matematik  
  än matematik A och B på gymnasiet? Ringa in det som gäller.    Ja  /  Nej 

 Vilka andra kurser i så fall? ………………………………………….......................... 
 
j Om du planerar att studera på högskola/universitet -  

vilken utbildning tror du att du kommer  
att söka till i första hand?   …………………………………………........................  

 
 
DEL 1 handlar om "Andra och matematik" 
För varje fråga skall du ringa in ETT av följande alternativ 

FA (Flickor Absolut) = Kvinnliga elever mer än manliga – absolut 
FK (Flickor Kanske) = Kvinnliga elever mer än manliga – kanske 
IS   (Ingen Skillnad)  = Ingen skillnad mellan kvinnliga och manliga elever 
PK (Pojkar Kanske)  = Manliga elever mer än kvinnliga – kanske 
PA (Pojkar Absolut)  = Manliga elever mer än kvinnliga - absolut 

EXEMPEL 
 
Ogillar matematik              FA   FK   IS   PK   PA 
 
Om du tror att  
manliga elever kanske ogillar matematik mer än kvinnliga elever ska du ringa in  PK 

 



 

 

Besvara varje fråga så fort du kan. Om du ändrar dig om något svar kryssa över det och 
ringa in ett annat. 
 

1 Har matematik som favoritämne FA   FK   IS   PK   PA 

2 Tycker det är viktigt att förstå matematiken FA   FK   IS   PK   PA 

3 Får fler frågor av matematikläraren FA   FK   IS   PK   PA 

4 Ger upp när ett matematikproblem är för svårt FA   FK   IS   PK   PA 

5 Måste jobba mycket för att  klara sig bra i matematik FA   FK   IS   PK   PA 

6 Gillar matematik FA   FK   IS   PK   PA 

7 Vill klara sig bra i matematik FA   FK   IS   PK   PA 

8 Tror att de jobbar för litet med matematiken om det går dåligt 
för dem 

FA   FK   IS   PK   PA 

9 Föräldrarna blir besvikna om deras dotter/son inte klarar sig 
bra i matematik 

FA   FK   IS   PK   PA 

10 Behöver matematik för att få bra jobb i framtiden FA   FK   IS   PK   PA 

11 Gillar utmanande matematikproblem FA   FK   IS   PK   PA 

12 Uppmuntras av läraren i matematik FA   FK   IS   PK   PA 

13 Matematikläraren tror att de kommer att klara sig bra i 
matematik 

FA   FK   IS   PK   PA 

14 Tror att matematik kommer att vara viktigt för dem i vuxenlivet FA   FK   IS   PK   PA 

15 Tror att de kommer att klara sig bra i matematik  FA   FK   IS   PK   PA 

16 Kör fast på matematikuppgifter FA   FK   IS   PK   PA 

17 Tycker att matematik är lätt FA   FK   IS   PK   PA 

18 Föräldrarna tycker att det är viktigt att deras dotter/son lär sig 
matematik 

FA   FK   IS   PK   PA 

19 Behöver mer hjälp i matematik FA   FK   IS   PK   PA 

20 Tycker att matematik har högre status än andra ämnen FA   FK   IS   PK   PA 

21 Oroar sig om de inte klarar sig bra i matematik FA   FK   IS   PK   PA 

22 Är inte bra i matematik FA   FK   IS   PK   PA 

23 Tycker om att använda dator för att lösa matematikproblem FA   FK   IS   PK   PA 

 



 

 

24 Matematikläraren ägnar mer tid åt dem FA   FK   IS   PK   PA 

25 Tycker att matematik är tråkigt FA   FK   IS   PK   PA 

26 Tycker att matematik är svårt FA   FK   IS   PK   PA 

27 Arbetar bra på matematiklektionerna FA   FK   IS   PK   PA 

28 Tycker att matematik är intressant FA   FK   IS   PK   PA 

 
 

DEL 2 Jag och matematiken 
 
Sätt ett KRYSS i rutan för ETT av alternativen på varje fråga. 
 
Besvara varje fråga så fort du kan. Om du ändrar dig om något svar stryk över det och 
kryssa för ett annat. 
 

  Instämmer 
absolut  

Instämmer Har ingen 
uppfattning 

Instämmer  
inte  

Instämmer 
absolut inte 

 29 Jag tror att jag kommer att arbeta med 
matematik rätt mycket när jag blir vuxen 

     

 30 Det finns andra ämnen som passar mig bättre 
än matematik 

     

 31 Jag blir irriterad när andra stör mig under 
matematiklektionerna 

     

 32 Jag har ganska lätt för matematik      

 33 Jag stör ibland andra under 
matematiklektionerna 

     

 34 Mina föräldrar tycker att matematik är viktigt 
för mig och min framtid 

     

 35 Jag är bättre i svenska än i matematik      

 36 Jag tycker matematik är lätt      

 37 Jag kommer troligen att läsa matematik på 
högskolan, inom ett program eller som enstaka 
ämne 

     

 38 Mina föräldrar vill att jag ska bli bra i 
matematik 

     

 
GÅ TILL NÄSTA SIDA!



 

 

 
       

  Instämmer 
absolut 

Instämmer Har ingen 
uppfattning 

Instämmer  
inte  

Instämmer 
absolut inte 

39 Matematik är mitt favoritämne       

40 Jag vill helst arbeta på egen hand på 
matematiklektionerna 

     

41 Jag är inte den typ av person som är bra i 
matematik 

     

42 Jag gillar att arbeta tillsammans med andra på 
matematiklektionerna 

     

                   
 

Kommentarer 
 
Här finns det plats för kommentarer till dina svar.  
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 

Vi vill också gärna få din reaktion på frågor som du tycker är konstiga, oklara eller svåra att 
svara på.  

………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
 

TACK FÖR DIN MEDVERKAN I DETTA PROJEKT 
 

MATEMATIKCENTRUM 



 

 

LUNDS UNIVERSITET 



BILAGA 3 
Intervjuguide, gymnasiet 
 
Presentation. Några kommentarer om enkäten. 
 
Allmänna frågor 
 
Om gy-valet 
Varför valde du X-programmet?  
Vilken inriktning valde du?  
Varför? 
Hade matematikämnet någon betydelse?  
Vad visste du om linjen innan?  
Hade någon speciellt uppmuntrat dig?  
 
Om föräldrarna 
Har någon av dina föräldrar (och i så fall vem) av dina föräldrar en utbildning som är 
matematikinriktad?  
Använder någon matematik i sitt arbete?  
Tycker dina föräldrar att det är viktigt att du är bra i matematik?  
Har de kunnat hjälpa dig (om du behövt hjälp!) med matematiken? 
 
Om matematiken nu 
Gillar du den matematik ni har nu?  
Är det skillnad på matematiken i grundskolan och gymnasieskolan?  
Vad händer under en mattelektion?  
Arbetar du bra på lektionerna eller föredrar du att jobba hemma?  
Arbetar du helst ensam eller tillsammans med andra?  
Vad gör du om du inte förstår?  
Vad menar du med att "förstå"? 
 
Om matematik sedan  
Skall du välja ytterligare gymnasiekurs/kurser i matematik?  
Kommer du att välja en högre utbildning som innehåller matte? 
Ev: Tror du att du kommer att få ett yrke där matematik behövs? 
Vilka yrken tänker du på som matematiska? 
Har du någon yrkesmässig förebild? 



Om de preliminära resultaten av enkäten 
 
Matematik som manligt  
Det finns några påståenden som många tycker gäller mest män.  Det är t.ex. att de har större 
föräldrastöd, gillar utmanade uppgifter, har matte som favoritämne.  
Vad tycker du? Stämmer påståendena? Är det skillnad mellan gymnasiet och grundskolan? 
Varför tror du att man har svarat så? 
 
Kvinnligt  
Det finns några påståenden som många tycker gäller mest kvinnor. Det är t.ex. att de behöver 
mer hjälp, att de oroar sig om det inte går bra, att matematik är tråkigt och svårt, men också 
att de arbetar bra och att det är viktigt för dem att förstå.  
Vad tycker du? Stämmer påståendena? Varför tror du att man svarat så? 
 
Köns-och programskillnader 
Våra resultat visar att flickor och pojkar svarar lite olika. Flickor svarar oftare ingen skillnad 
medan pojkarna tex svarar att pojkar absolut oftare har matematik som favoritämne. 
Varför tror du att man svarar olika? 
De visar också att dels att svaren skiljer sig åt mellan programmen. Tydligast är skillnaden 
mellan pojkar på S och pojkar på N. Där pojkar på N oftare svarar t.ex att pojkar absolut 
oftare har matematik som favoritämne. 
Varför tror du att man svarat så? 
 
Status 
Många tror att pojkar tycker matematik har högre status än andra ämnen?  
Tycker du det ger status att vara bra i matematik? 
Betraktas man som töntig eller smart eller varken/eller om man är bra i matematik? Är det 
samma för flickor och pojkar? 
Vilka elever har status? Vad är de bra på? 
 
Läraren 
I nian var det många pojkar som menade att läraren uppmuntrade flickor mer eller förväntade 
sig mer av dem. Det ser inte riktigt lika ut på gymnasiet.  
Hur är läraren i er klass? Hur var det på högstadiet? 
 
Jämställdhet  
I nian var många irriterade på att vi frågade om könsskillnader. Men när niorna besvarade 
enkäten kom det fram en hel del åsikter som inte verkade jämlika.  
Varför säger man en sak och skriver en annan? 
Har ni tagit upp frågor om jämställdhet i undervisningen?  
Vilka frågor tog ni i så fall upp? 
Tror du att det finns en konflikt mellan idealen och verkligheten? 
 
Avrundning genom att fråga om det är något annat de vill ta upp. 
 
 



BILAGA 4 
Antal elever i vissa av gymnasieskolans linjer och program 
 
År N-linjen 

  
  

T-linjen 
  
  

NV + NV 2000 
  
  

TE 
  
  

Antal kvinnor, NV, NV 
2000 och TE 

Antal män, NV, NV 
2000 och TE  

Samtliga 

  kvinnor män alla kvinnor män  alla  kvinnor män  alla kvinnor män alla     

1990 11872 11270 23142 8435 33117 41552       20307 44387 64694 

1991 12079 11466 23545 7240 30863 38103       19319 42329 61648 

1992 11871 11902 23773 5798 27102 32900       17669 39004 56673 

1993 8465 8434 16899 2929 15255 18184 5264 10262 15526    16658 33951 50609 

1994 4452 4551 9003 1177 7404 8581 11716 21624 33340    17345 33579 50924 

1995 589 521 1110 106 736 842 18732 32111 50843    19427 33368 52795 

1996       22521 35224 57745    22521 35224 57745 

1997       24959 36801 61760    24959 36801 61760 

1998       25570 36960 62530    25570 36960 62530 

1999       23965 34963 58928    23965 34963 58928 

2000       21543 29623 51166 706 6222 6928 22249 35845 58094 

2001       19600 25419 45019 1433 12207 13640 21033 37626 58659 

2002       18506 22520 41026 2082 17056 19138 20588 39576 60164 

 



 

 

Antal studenter registrerade på minst en matematikkurs  
 
 Läsår 1993/94 1994/95 1995/96 1996/97 1997/98 1998/99 1999/00 2000/2001 2001/2002 2002/2003 
Kvinnor 8425 8750 10036 11876 13499 13695 14336 14056 13944 13249 
Män 24176 24816 26356 27954 28719 28934 29048 28393 28590 29025 
 
Antal aktiva doktorander i matematik  
 
År 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 
Kvinnor 36 38 46 51 53 54 55 59 61 65 68 98 107 96 
Män 189 222 241 232 242 261 275 299 283 313 299 290 311 314 
 
Antal avlagda doktorsexamina i matematik (alla matematiska ämnen) 
 
Läsår 1990/91 1991/92 1992/93 1993/94 1994/95 1995/96 1996/97 1997/98 1998/99 1999/2000 2000/01 2001/02 
Kvinnor 1 0 3 2 6 3 5 7 4 6 4 3 
Män 11 20 24 21 20 24 26 40 26 30 40 45 
 
Antal avlagda licentiatexamina i matematik 
 
Läsår 1990/91 1991/92 1992/93 1993/94 1994/95 1995/96 1996/97 1997/98 1998/99 1999/2000 2000/01 2001/02 
Kvinnor 6 1 6 5 5 2 5 9 5 8 8 9 
Män 18 18 17 26 24 34 30 25 41 30 27 26 
 
Antal lärare/forskare i matematik år 2002 
 
  professorer lektorer adjunkter forskarassistenter 
kvinnor 5 60 76 3 
män 113 306 169 23 



 

 

 
 
Doktorsexamina 
och 
licentiatexamina         
Doktorsexamen         
År 1990/93 1993/96 1996/99 1999/2002 
Kvinnor 4 11 16 13 
Män 55 65 92 108 
Totalantal 59 76 108 121 
Doktorsexamina 7% 14% 15% 11% 
Licentiatexamen         
Kvinnor 13 12 19 25 
Män 53 82 98 83 
Totalantal 66 94 117 108 
Licentiatexamen 20% 13% 16% 23% 
 



BILAGA 5 

Betygsfördelning och deltagande i gymnasieskolans matematikkurser 
Källa: SCB 
Tabell 1. Antal elever med slutbetyg från gymnasieskolan, läsåret 2000/01 
 

Kvinnor 36 753 

Män 35 745 

 
Tabell 2. Betyg matematik A för elever med slutbetyg från gymnasieskolan 2000/01 

 

 Totalt antal 
med betyg på 
matematik A 

Andel i procent av dessa med betyg 

  IG G VG MVG 

Kvinnor 36 598 4,2 48,5 31,5 15,7 

Män 35 560 4,5 47,1 30,4 18,1 

 
Tabell 3. Betyg matematik B för elever med slutbetyg från gymnasieskolan 2000/01 

 

 Totalt antal 
med betyg på 
matematik B 

Andel i procent av dessa med betyg 

  IG G VG MVG 

Kvinnor 27 305 9,5 47,3 29,3 13,9 

Män 23 831 8,9 48,4 26,9 15,7 

 
 

Tabell 4. Betyg matematik C för elever med slutbetyg från gymnasieskolan 2000/01 
 

 Totalt antal 
med betyg på 
matematik C 

Andel i procent av dessa med betyg 

  IG G VG MVG 

Kvinnor 18 385  10,1 43,1 30,8 16,0 

Män 18 436 11,2 44,6 27,2 17,0 

 



 

2 

Tabell 5. Betyg matematik D för elever med slutbetyg från gymnasieskolan 2000/01 
 

 Totalt antal 
med betyg på 
matematik D 

Andel i procent av dessa med betyg 

  IG G VG MVG 

Kvinnor 7 180 4,5 34,5 39,5 21,5 

Män 10 743 7,0 40,2 32,1 20,6 

 
 

Tabell 6. Betyg matematik E för elever med slutbetyg från gymnasieskolan 2000/01 
 

 Totalt antal 
med betyg på 
matematik E 

Andel i procent av dessa med betyg 

  IG G VG MVG 

Kvinnor 4 366 4,9 33,7 33,7 27,7 

Män 8 275 11,0 41,7 27,5 19,8 
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BILAGA 6 

Sammanställning av resultat från enkätens Del 1 
Tabell 1  Totala svarsfrekvenser samt medelvärden för samtliga svarande 

         
Item Text KA KK IS MK MA N Medel 
Q01 Har matematik som favoritämne 8 51 253 208 35 555 3,38 
Q02 Tycker det är viktigt att förstå 

matemat iken 
29 117 327 55 25 553 2,87 

Q03 Får fler frågor av matematikläraren 22 73 343 87 25 550 3,04 
Q04 Ger upp när ett matematikproblem 

är för svårt 
31 122 248 122 25 548 2,98 

Q05 Måste jobba mycket för att klara 
sig bra i matematik 

15 100 380 47 7 549 2,87 

Q06 Gillar matematik 5 40 299 185 24 553 3,33 
Q07 Vill klara sig bra i matematik 22 75 370 69 12 548 2,95 
Q08 Tror att de jobbar för litet med 

matemat iken om det går dåligt för 
dem 

41 173 269 57 13 553 2,69 

Q09 Föräldrarna blir besvikna om deras 
dotter/son inte klarar sig bra i 
matematik 

16 36 376 93 29 550 3,15 

Q10 Behöver matematik för att få bra 
jobb i framtiden 

8 34 334 134 38 548 3,29 

Q11 Gillar utmanande 
matematikproblem 

6 43 250 198 55 552 3,46 

Q12 Uppmuntras av läraren i matematik 15 69 411 51 7 553 2,94 
Q13 Matematikläraren tror att de 

kommer att klara sig bra i 
matematik 

9 54 408 70 11 552 3,04 

Q14 Tror att matematik kommer att vara 
viktigt för dem i vuxenlivet 

7 42 345 133 25 552 3,23 

Q15 Tror att de kommer att klara sig bra 
i matematik 

6 49 315 150 29 549 3,27 

Q16 Kör fast på matematikuppgifter 16 77 397 53 7 550 2,92 
Q17 Tycker att matematik är lätt 5 49 303 163 29 549 3,30 
Q18 Föräldrarna tycker att det är viktigt 

att deras dotter/son lär sig 
matematik 

8 29 431 72 13 553 3,10 

Q19 Behöver mer hjälp i mat ematik 18 113 360 55 7 553 2,86 
Q20 Tycker att matematik har högre 

status än andra ämnen 
5 26 267 206 48 552 3,48 

Q21 Oroar sig om de inte klarar sig bra i 
matematik 

39 152 286 55 19 551 2,75 

Q22 Är inte bra i matematik 13 70 436 31 4 554 2,90 
Q23 Tycker om att använda dator för att 

lösa matematikproblem 
2 11 188 239 107 547 3,80 

Q24 Matematikläraren ägnar mer tid åt 
dem 

26 86 383 47 11 553 2,88 

Q25 Tycker att matematik är tråkigt  30 138 301 64 18 551 2,82 
Q26 Tycker att matematik är svårt 18 138 355 34 8 553 2,78 
Q27 Arbetar bra på 

matematiklektionerna 
83 170 268 24 4 549 2,45 

Q28 Tycker att matematik är intressant 5 37 357 130 21 550 3,23 
 



Tabell 2  Procentuell svarsfördelning för samtliga svarande, sorterad efter svarsmedelvä rden. 

  Svarsfördelning i procent   
Item Text KA KK IS MK MA N Medel 

Q27 Arbetar bra på matematiklektionerna 15,1 31,0 48,8 4,4 0,7 549 2,45** 

Q08 Tror att de jobbar för litet med 
matemat iken om det går dåligt för 
dem 

7,4 31,3 48,6 10,3 2,4 553 2,69** 

Q21 Oroar sig om de inte klarar sig bra i 
matematik 7,1 27,6 51,9 10,0 3,4 551 2,75** 

Q26 Tycker att matematik är svårt 3,3 25,0 64,2 6,1 1,4 553 2,78** 

Q25 Tycker att matematik är tråkigt  5,4 25,0 54,6 11,6 3,3 551 2,82** 

Q19 Behöver mer hjälp i mat ematik 3,3 20,4 65,1 9,9 1,3 553 2,86** 

Q02 Tycker det är viktigt att förstå 
matemat iken 5,2 21,2 59,1 9,9 4,5 553 2,87** 

Q05 Måste jobba mycket för att klara sig 
bra i matematik 2,7 18,2 69,2 8,6 1,3 549 2,87** 

Q24 Matematikläraren ägnar mer tid åt 
dem 4,7 15,6 69,3 8,5 2,0 553 2,88** 

Q22 Är inte bra i matematik 2,3 12,6 78,7 5,6 0,7 554 2,90** 

Q16 Kör fast på matematikuppgifter 2,9 14,0 72,2 9,6 1,3 550 2,92** 

Q12 Uppmuntras av läraren i matematik 2,7 12,5 74,3 9,2 1,3 553 2,94* 

Q07 Vill klara sig bra i matematik 4,0 13,7 67,5 12,6 2,2 548 2,95 

Q04 Ger upp när ett matematikproblem är 
för svårt 5,7 22,3 45,3 22,3 4,6 548 2,98 

Q03 Får fler frågor av matematikläraren 4,0 13,3 62,4 15,8 4,5 550 3,04 

Q13 Matematikläraren tror att de kommer 
att klara sig bra i mat ematik 1,6 9,8 73,9 12,7 2,0 552 3,04 

Q18 Föräldrarna tycker att det är viktigt 
att deras dotter/son lär sig matematik 1,4 5,2 77,9 13,0 2,4 553 3,10** 

Q09 Föräldrarna blir besvikna om deras 
dotter/son inte klarar sig bra i 
matematik 

2,9 6,5 68,4 16,9 5,3 550 3,15** 

         



Q14 Tror att matematik kommer att vara 
viktigt för dem i vuxenlivet 

1,3 7,6 62,5 24,1 4,5 552 3,23** 

Q28 Tycker att matematik är intressant 0,9 6,7 64,9 23,6 3,8 550 3,23** 

Q15 Tror att de kommer att klara sig bra i 
matematik 1,1 8,9 57,4 27,3 5,3 549 3,27** 

Q10 Behöver matematik för att få bra 
jobb i framtiden 1,5 6,2 60,9 24,5 6,9 548 3,29** 

Q17 Tycker att matematik är lätt 0,9 8,9 55,2 29,7 5,3 549 3,30** 

Q06 Gillar matematik 0,9 7,2 54,1 33,5 4,3 553 3,33** 

Q01 Har matematik som favoritämne 1,4 9,2 45,6 37,5 6,3 555 3,38** 

Q11 Gillar utmanande matematikproblem 1,1 7,8 45,3 35,9 10,0 552 3,46** 

Q20 Tycker att matematik har högre 
status än andra ämnen 0,9 4,7 48,4 37,3 8,7 552 3,48** 

Q23 Tycker om att använda dator för att 
lösa matematikproblem 0,4 2,0 34,4 43,7 19,6 547 3,80** 

** Medelvärdet signifikant skiljt från 3, dvs. det är osannolikt att den population som 
stickprovet representerar skulle ha svarat helt symmetriskt på frågan (t-test, p < 0,01). 
* Betyder motsvarande, men med p < 0,05. 
 



 
Tabell 3 Procentuell svarsfördelning för kvinnliga svarande, sorterad efter svarsmedelvärden. 

  Svarsfördelning i procent   
Item Text KA KK IS MK MA N Medel 

Q27 Arbetar bra på matematiklektionerna 9,8 32,0 54,1 4,1 0 266 2,53** 

Q21 Oroar sig om de inte klarar sig bra i 
matematik 8,9 35,9 48,5 5,9 0,7 270 2,54** 

Q08 Tror att de jobbar för litet med 
matemat iken om det går dåligt för 
dem 

7,8 39,6 43,7 7,8 1,1 270 2,55** 

Q02 Tycker det är viktigt att förstå 
matemat iken 9,3 25,4 59,7 5,6 0 268 2,62** 

Q25 Tycker att matematik är tråkigt  5,2 27,5 58,0 8,2 1,1 269 2,72** 

Q26 Tycker att matematik är svårt 2,6 24,1 70,7 2,2 0,4 270 2,74** 

Q07 Vill klara sig bra i matematik 5,6 17,2 68,2 8,2 0,7 267 2,81** 

Q05 Måste jobba mycket för att klara sig 
bra i matematik 1,5 20,3 73,3 4,5 0,4 271 2,82** 

Q19 Behöver mer hjälp i mat ematik 1,5 22,2 67,8 7,8 0,7 270 2,84** 

Q16 Kör fast på matematikuppgifter 2,2 15,7 75,4 5,6 1,1 268 2,88** 

Q04 Ger upp när ett matematikproblem är 
för svårt 4,5 25,2 50-8 16,2 3,4 266 2,89* 

Q22 Är inte bra i matematik 1,1 10,4 84,8 3,7 0 270 2,91** 

Q12 Uppmuntras av läraren i matematik 0,7 11,2 75,1 11,2 1,9 269 3,02 

Q03 Får fler frågor av matematikläraren 4,1 11,6 64,9 15,3 4,1 268 3,04 

Q18 Föräldrarna tycker att det är viktigt 
att deras dotter/son lär sig matematik 1,5 5,2 81,0 11,9 0,4 269 3,04 

Q24 Matematikläraren ägnar mer tid åt 
dem 1,1 10,4 74,0 11,5 3,0 269 3,05 

Q13 Matematikläraren tror att de kommer 
att klara sig bra i mat ematik 1,1 7,4 77,0 12,6 1,9 270 3,07 

Q09 Föräldrarna blir besvikna om deras 
dotter/son inte klarar sig bra i 
matematik 

3,7 6,0 70,5 16,8 3,0 268 3,09* 



Q28 Tycker att matematik är intressant 0,4 8,2 70,9 18,7 1,9 268 3,13** 

Q10 Behöver matematik för att få bra 
jobb i framtiden 1,5 6,7 68,4 21,6 1,9 269 3,16** 

Q14 Tror att matematik kommer att vara 
viktigt för dem i vuxenlivet 0,7 8,9 64,3 22,7 3,3 269 3,19** 

Q17 Tycker att matematik är lätt 0,7 7,4 62,8 26,4 2,6 269 3,23** 

Q01 Har matematik som favoritämne 1,5 10,7 49,4 35,2 3,0 270 3,27** 

Q06 Gillar matematik 0,7 7,0 60,0 29,3 3,0 270 3,27** 

Q15 Tror att de kommer att klara sig bra i 
matematik 1,1 7,1 59,9 27,9 4,1 269 3,27** 

Q11 Gillar utmanande matematikproblem 1,5 7,4 52,4 34,2 4,5 269 3,33** 

Q20 Tycker att matematik har högre 
status än andra ämnen 1,5 4,1 54,1 35,6 4,8 270 3,38** 

Q23 Tycker om att använda dator för att 
lösa matematikproblem 0 1,5 31,2 49,6 17,7 266 3,83** 

** Medelvärdet signifikant skiljt från 3, dvs. det är osannolikt att den population som 
stickprovet representerar skulle ha svarat helt symmetriskt på frågan (t-test, p < 0,01). 
* Betyder motsvarande, men med p < 0,05. 
 
 
 



 
Tabell 4  Procentuell svarsfördelning för manliga svarande, sorterad efter svarsmedelvärden. 

  Svarsfördelning i procent   
Item Text KA KK IS MK MA N Medel 

Q27 Arbetar bra på matematiklektionerna 20,4 30,0 43,6 4,6 1,4 280 2,37** 

Q24 Matematikläraren ägnar mer tid åt 
dem 8,2 20,6 64,4 5,7 1,1 281 2,71** 

Q26 Tycker att matematik är svårt 3,9 26,1 57,5 10,0 2,5 280 2,81** 

Q08 Tror att de jobbar för litet med 
matemat iken om det går dåligt för 
dem 

6,8 23,6 53,2 12,9 3,6 280 2,83** 

Q12 Uppmuntras av läraren i matematik 4,6 13,9 73,3 7,5 0,7 283 2,86** 

Q19 Behöver mer hjälp i mat ematik 5,0 18,9 62,1 12,1 1,8 280 2,87** 

Q22 Är inte bra i matematik 3,6 14,9 72,6 7,5 1,4 281 2,88** 

Q25 Tycker att matematik är tråkigt  5,7 22,9 50,9 15,1 5,4 279 2,91 

Q05 Måste jobba mycket för att klara sig 
bra i matematik 3,9 15,7 65,7 12,5 2,1 280 2,93 

Q21 Oroar sig om de inte klarar sig bra i 
matematik 5,4 19,4 55,0 14,0 6,1 278 2,96 

Q16 Kör fast på matematikuppgifter 3,6 12,2 69,2 13,6 1,4 279 2,97 

Q13 Matematikläraren tror att de kommer 
att klara sig bra i mat ematik 2,2 12,2 70,6 12,9 2,2 279 3,01 

Q03 Får fler frågor av matematikläraren 3,9 14,7 59,9 16,5 5,0 279 3,04 

Q04 Ger upp när ett matematikproblem är 
för svårt 6,8 19,7 40,5 27,2 5,7 283 3,05 

Q07 Vill klara sig bra i matematik 2,5 10,1 66,9 16,9 3,6 278 3,09* 

Q02 Tycker det är viktigt att förstå 
matemat iken 1,4 17,4 58,5 13,8 8,9 282 3,11* 

Q18 Föräldrarna tycker att det är viktigt 
att deras dotter/son lär sig matematik 1,4 5,3 74,7 14,2 4,3 281 3,15** 

Q09 Föräldrarna blir besvikna om deras 
dotter/son inte klarar sig bra i 
matematik 

2,2 7,2 65,9 17,2 7,5 279 3,21** 



Q14 Tror att matematik kommer att vara 
viktigt för dem i vuxenlivet 1,8 6,4 60,7 25,4 5,7 280 3,27** 

Q15 Tror att de kommer att klara sig bra i 
matematik 1,1 10,8 54,5 27,1 6,5 277 3,27** 

Q28 Tycker att matematik är intressant 1,4 5,4 58,8 28,7 5,7 279 3,32** 

Q17 Tycker att matematik är lätt 1,1 10,5 47,3 33,2 7,9 277 3,36** 

Q06 Gillar matematik 1,1 7,5 47,9 37,9 5,7 280 3,40** 

Q10 Behöver matematik för att få bra 
jobb i framtiden 1,4 5,8 53,3 27,5 12,0 276 3,43** 

Q01 Har matematik som favoritämne 1,4 7,8 41,1 40,1 9,6 282 3,49** 

Q20 Tycker att matematik har högre 
status än andra ämnen 0,4 5,4 42,3 39,4 12,5 279 3,58** 

Q11 Gillar utmanande matematikproblem 0,7 7,9 38,2 37,9 15,4 280 3,59** 

Q23 Tycker om att använda dator för att 
lösa matematikproblem 0,7 2,5 37,1 38,1 21,6 278 3,77** 

** Medelvärdet signifikant skiljt från 3, dvs. det är osannolikt att den population som 
stickprovet representerar skulle ha svarat helt symmetriskt på frågan (t-test, p < 0,01). 
* Betyder motsvarande, men med p < 0,05. 
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