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SAMMANFATTNING 
 

Syftet med föreliggande studie var att få en djupare förståelse för hur några matematiklärare 
uppfattar elevers prestationer och motivation i ämnet matematik. Syftet ämnar också belysa 
om lärarna ser några könsskillnader, samt om lärarna behandlar elever annorlunda utifrån dess 
kön. Urvalet bestod av fyra matematiklärare, tre kvinnor och en man som hade varit 
verksamma lärare i minst sju år. En semistrukturerad intervjuform användes med en 
förbestämd intervjuguide som hade två kategorier: könsskillnader i klassrummet och 
motivation. Resultatet analyserades med inspiration från fenomenologin. Enligt Skolverket 
och internationella undersökningar presterar pojkar bättre än flickor, vilket inte 
överrensstämmer med föreliggande studie. Faktorer som kan påverkar elevers resultat är t.ex. 
rädsla för att misslyckas, ansträngning och intresse för matematik. Affekterna intresse och 
glädje har en stor inverkan då det gäller motivationen och inlärning. 
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ABSTRACT 
 

The aim of this study was to gain a deeper understanding concerning how some mathematics 
teachers experienced students’ performance and motivation in the subject mathematics. The 
aim was also to se if the teachers could se any differences in gender and if the teachers treat 
students different depending on gender. The selection process contained four mathematics 
teacher, three women and one man. They had all worked as teachers for at least seven years. 
A semi-structed interview guide was used and was based upon two different categories: 
gender differences and motivation. The result was analyzed with inspiration from 
phenomenology. According to the National Board of Education and international surveys 
boys perform better than girls, witch not agrees with this study. Factors that can influence 
students´ result is for example dread in order to fails, effort and interest for mathematics. The 
affects interests and joy have a big effect then it concerns the motivation and learning. 
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Under den senaste tiden har det uppmärksammats i olika medier att svenska elever i 
grundskolan blivit allt sämre i matematik. Per Thullberg som är Skolverkets generaldirektör 
(Skolverket1) inledde en presskonferens där resultaten från en nationell undersökning, Trends 
in International Mathematics and Science Study (TIMSS), skulle presenteras med ”Jag är inte 
glad, den här gången heller” (DN, 081209). Både TIMSS och Program for International 
Student Assessment (PISA) pekar på nedåtgående trender resultatmässigt i matematik. 
Faktorer som kan ligga bakom är bland annat en bristande motivation hos elever (TIMSS 
2007; PISA 2006). Flera olika teorier tar upp olika faktorer som är med och påverkar 
motivationen, bland annat uppfattningen av sin egen förmåga (Meece, Bower Glienke & 
Burg, 2006), tron på den egna förmågan (Bandura, 1997) och hur stort intresset och lusten är 
för att lära (Demos, 1995). 
 
 
Internationella undersökningar 
 
TIMSS är en internationell studie som undersöker elevers kunskaper i matematik och 
naturvetenskap i årskurserna 4 och 8. Studien ämnade undersöka de kunskaper som ansågs 
relevanta att mäta utifrån ländernas läroplaner och kursplaner. Sverige deltog år 1995, 2003 
och 2007 med elever i årskurs 8. Totalt deltog 59 länder från hela världen år 2007 (TIMSS 
2007). I TIMSS 2007 framgår att svenska elever i årskurs 8 presterade sämre än 
genomsnittseleven inom The Organisation for Economic Co-operation and Development 
(OECD). OECD är en global organisation som utför internationella jämförelser av 
utbildningsprestationer. De har som syfte att hjälpa medlemsländernas regeringar att 
undersöka ekonomiska och sociala områden för att fatta optimala beslut inom dessa. Totalt 
ingår 30 länder i OECD och kravet för de deltagande länderna är att de har en representativ 
demokrati och marknadsekonomi (OECD). Sverige jämförs med OECD-länderna och EU-
länder. Anledningen är att det internationella genomsnittet, som bygger på samtliga 
deltagande länders medelvärden, inte alltid är en relevant referenspunkt (TIMSS 2007). Sedan 
1995 har det förekommit en negativ trend i matematik. Det framgår att försämringen är mer 
utspridd mellan alla elever medan det tidigare var de mest högpresterande som presterade 
sämre. Det finns inga signifikanta skillnader mellan pojkars och flickors resultat. Dock är 
pojkars försämring signifikant, flickor visar också på en nedgång, dock är den inte signifikant. 
Totalt ligger Sverige strax under OECD-genomsnittet år 2007. Sverige uppvisar en mindre 
spridning mellan de högpresterande och lågpresterande jämfört med de andra länderna. 
 Per-Olof Bently som är universitetslektor för ämnesdidaktik vid Göteborgs universitet 
har med sina medarbetare analyserat och kommenterat resultatet från TIMSS 2007 på uppdrag 
av Skolverket (Thinsz Fjellström, personlig kommunikation) och kommit fram till några 
orsaker som kan ligga bakom försämringen. En orsak kan vara att Sverige har färre 
lektionstimmar i matematik jämfört med andra länder. En annan orsak spås vara att de 
svenska elever är ovana vid den enkätform som användes vid undersökningen, vilket kan ha 
lett till oroligheter hos elever då de löst uppgifterna. Elever kan även ha en bristande 
motivation till ämnet.  

En annan internationell undersökning som Sverige deltagit i är PISA. Utifrån enkäter 
och prov testas elevers förmågor och attityder till matematik (även naturvetenskap och 
läsförmåga). Undersökningen är relaterad till vardagen och syftet är att se hur väl 15-åringar 
är rustade för framtiden och genomfördes år 2006 i 57 länder (PISA 2006). Fokus i PISA 
ligger inte enbart på resultat utan även på elevers intresse och motivation till att lära. I 
undersökningen framkom inga signifikanta försämringar för svenska elever. Likväl har 
Sveriges placering enligt OECD-genomsnittet förändrats då Sverige tidigare låg över 
genomsnittet (år 2000 & 2003 var vi signifikant bättre än OECD-genomsnittet enligt PISA 
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2006) medan vi nu befinner oss strax under. Om det är en trend eller tillfälligheter går inte att 
avgöra säkert. Det föreligger inga signifikanta skillnader mellan pojkar och flickor, men det 
finns en liten skillnad till pojkars fördel. Även i denna undersökning visade det sig att de 
högpresterande elever lyckas mindre bra, detta var signifikant. Vid personlig kommunikation 
med Skolverket (Barbro Dunér) framkom det att elevers attityder inom matematik i PISA 
2006 inte undersöktes då fokuset låg på naturvetenskap. I PISA 2003 var matematik 
huvudområde och det framkom att Svenska elever tillsammans med Danska upplever minst 
ängslan i matematik bland OECD-länderna. Det fanns inga signifikanta skillnader gällande 
motivation mellan Svenska elever från OECD-länderna. Det framkom att det som har störst 
inverkan på elevers prestation är självtillit, självuppfattning och ängslan. Svenska pojkar 
tenderar att ha mer intresse, motivation, självuppfattning, självtillit och mindre ängslan 
jämfört med Svenska flickor. 

En förklaring som Skolverket ger till nedgången i PISA (2006) är att uppgifterna som 
ska lösas ligger på en högre nivå än de svenska eleverna troligen har stött på tidigare. De tror 
även att undervisning som bedrivs på nivåindelning (exempel en lättare och en svårare 
matematikbok) inte gynnar elever, men att det kan vara motiverande vid enstaka tillfällen att 
bedriva denna sortens undervisning. Vilka personer som har kommenterat resultatet i PISA 
2006 framkommer inte. 

I statistik från Skolverket har det skett en förändring bland elever i årskurs 9 som inte 
uppnått målen i ämnesproven inom matematik. Det har det skett en ökning bland flickor som 
inte klarar av att nå målen medan det bland pojkar har skett en minskning (se tabell 1). 
 
 
Tabell 1: Statistik för elever som inte har uppnått målen i ämnesproven inom matematik, angett i 
procent (Skolverket2). 
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Könsskillnader i klassrummet 
 
Connell (1987 ref i: Holm, 2008) är sociolog och menar att mönstret av relationer mellan 
kvinnor och män kan beskrivas i termer av könsordning (eng. gender order). Den könsordning 
som råder består av en uppdelning mellan män och kvinnor där män är överordnade kvinnor. 
Vidare menar han att könsordningen är ett historiskt konstruerat mönster som både kan 
utmanas och förändras. Connell menar även att det inte finns någon allmängiltig eller 
universell regel för hur en individ utvecklar kön. Han hävdar även att det inte finns någon 
biologisk bas för maskulinitet eller femininet utan tolkningar görs utifrån hur den biologiska 
kroppen definieras. Oftast kopplas femininiteter till en kvinnlig kropp men det finns inget som 
motsäger att kvinnor agerar mot det som anses traditionellt. Analogt resonemang kan 
överföras på männen.  

Holm (2008) pekar på att det i Connells (1987 ref i Holm, 2008) resonemang är centralt 
att institutioner är med och medverkar till att skapa olika former av maskuliniteter och 
femininteter. Hon skriver att:  
 

”Skolan fungerar dels som institutionell agent i den könsskapande 
processen, dels som den plats eller arena, där elever och lärare träffas och 
konstruerar kön i relation till varandra. Könsregimer kan skifta mellan 
skolor och skolklasser, även om de könsmönster som framträder ytterst är 
beroende av de ramar som sätts av den bredare kulturen och läroplanen” 
(s.25).  

 
Connell (1996 ref i Holm, 2008) säger att skapandet av könsregimer går att urskilja i 

fyra samverkande dimensioner; maktrelationer, arbetsdelning, känslomässiga relationer och 
symboliska relationer. Maktrelationer handlar om de dominansmönster som finns bland 
personal och elever, bland annat att pojkar ofta dominerar över flickor i klassrummet. 
Arbetsindelning handlar om att olika sysslor, skolämnen eller platser på skolan är i huvudsak 
kopplade till endera könen. Känslomässiga relationer syftar till hur vissa känslor och 
beteenden förknippas med ett visst kön. Exempel att pojkar förknippas med tuffhet och 
hårdhet medan flickor med mjukhet och omsorgstagande roller. Symboliska relationer är de 
olika koder som förmedlas genom språket men även genom kläder, smink och gester. Vidare 
beskriver Connell att olika sorters kunskaper kan ses som könskodade där vissa områden 
anses kvinnliga, som humaniora och andra manliga som matematiska kunskaper. 

En rapport från Skolverket (Berge & Forsberg, 2006) visar att det svenska skolsystemet 
ligger mer i linje med förväntningar kopplade till flickor. Rapporten bygger på statistik, 
analys av attitydmätningar och värderingsstudier gjorda av Skolverket som sedan olika 
forskare har tagit del av och gett sina förklaringar till. De menar att om pojkar uppträder på ett 
sätt som är kopplat till flickor kan de bli sedda som feminina av sina klasskamrater. Enligt 
Björnsson (2004) kan detta hindra pojkar från att prestera på en hög nivå, och detta ses som 
en möjlig förklaring till att pojkar får sämre betyg än flickor. Mindre ansträngningar från 
många pojkar kan bero på att de drar sig undan för att slippa misslyckas och känna sig dumma 
och obegåvade. Det kan även vara det motsatta, att de inte vill lyckas för bra för att bli klassad 
som en ”pluggis” och eventuellt ses som feminina.  

Holm (2008) menar att det finns olika förklaringar till att pojkar och flickor misslyckas i 
sina prestationer. Om pojkar presterar under sin förväntade nivå ses det som om att de 
egentligen kunde prestera bättre, att de var uttråkade eller hade en bristande motivation. 
Flickors misslyckanden förklaras istället med att de har en brist av något slag, exempel 
självförtroende eller förmåga. 

Goda studieresultat ligger väl i linje med flickors sätt att uttrycka femininitet enligt 
Jakobsson (2000). En förklaring som Berggren (2001) ger till att flickor presterar bättre än 
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pojkar är att de använder sig av flera olika inlärningsstrategier, men även att flickor på grund 
av sin underordning anstränger sig mer än pojkar och därmed lyckas bättre. Chiu och Xihua 
(2008) hävdar att om en elev har gjort ett tidigare misslyckande kan detta leda till att eleven 
sänker sina förväntningar och minskar sin aktivitet enligt. Detta för att eleven vill undvika 
eventuella misslyckanden i framtiden. 

I studier gjorda av Gannerud (1999) och Tallberg Broman (2002) framgår det att lärare 
inte anser sig göra någon skillnad mellan pojkar och flickor, framförallt ser de elever som 
enskilda individer och gör därmed individuella skillnader. Detta stämmer dock inte med hur 
lärarna agerar i verkligheten. Allard (2004 ref i Holm 2008) menar att observationsstudier 
visar att lärare ofta har könsstereotypa föreställningar om pojkar och flickor. Detta styr 
lärarnas förhållningssätt gentemot elever. De föreställningar lärarna har är att pojkar är aktiva, 
utåtriktade och högljudda, medan flickor är passiva, tysta och ordentliga. Att pojkar 
dominerar i klassrummet menar Wernersson (1977, 1988, 2006) är ett mönster som har 
återkommit inom skolforskningen. Wernersson menar att pojkar får mer uppmärksamhet av 
lärarna och att de tillåts att ta en större plats i klassrummet, verbalt och fysiskt. Jackson (2006 
ref i Holm 2008) menar att pojkar som stör i klassrummet kan av vissa lärare accepteras 
väldigt lätt och till och med ses som ganska charmigt. Detta gör lärarna enligt Holm (2008) 
för att det kan ligga i linje med lärarnas förväntningar på maskuliniteter. 

Holm (2008) kom i sin undersökning fram till att det är när läraren släpper den 
traditionella undervisningen för ett mer fritt arbete, och då också släpper sin formalitet som 
läraren tenderar att bemöta elever enligt könsstereotyperna. En förklaring kan vara att läraren 
vill skapa en ”kompis anda” med elever, vilket ofta sker oreflekterat från lärarens sida. Via 
klassrumsobservationer framgick det tydligt att lärare understödjer könsregimen och skiljer på 
könen samt vidmakthåller maktrelationerna. 
 
 
Motivation 
 
Per Revstedt (2002) som är leg. psykolog och leg. psykoterapeut definierar motivation ”som 
en strävan hos människan att leva ett så meningsfullt och självförverkligat liv som möjligt. 
Denna strävan är sammanfattningen av människans innersta natur: att vara konstruktiv, 
målinriktad, social och aktiv” (s.39). Med självförverkligat och meningsfullt liv menar han att 
varje individ väljer att ta ansvar för sig själv och ta tillvara på sina möjligheter. Olof Magne 
(1998) som är fil. dr i inlärningspsykologi menar att motivation kan beskrivas som en 
medveten vilja eller ansträngning, med syftet att nå ett mål. I lärandet krävs det enligt Adler 
(2007) en känslomässig drivkraft. Dessa drivkrafter är intresse och glädje som ingår i 
Tomkins affektteori (Adler, 2007; Demos, 1995). Tomkins utgår från att vi alla föds med en 
uppsättning biologiskt grundade basaffekter som vårt primära motivationssystem. Affekterna 
glädje och intresse förmedlar ett budskap om att något är positivt och därmed en vilja att 
fortsätta (Demos, 1995). Affekterna kan enligt Tomkins sättas igång av tre olika källor 
(Nathanson, 1992): 
 

1. Från kroppen via biokemiska processer (alkohol, droger) 
2. Från miljön (våra upplevda psykologiska och sociala upplevelser) 
3. Från våra biologiska program (generna) 

 
Således menar Nathanson (1992) att vi kan uppleva samma affekt fast från vitt skilda källor. 
Affekterna fungerar endast som analoga förstärkare gentemot det stimuli som triggat igång 
dem. Detta innebär att affekterna gör bra saker ännu bättre och dåliga saker sämre. Chiu och 
Xihua (2008) hävdar att elever som har mer positiva affekter när de utför skolarbete tenderar 
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att ha en större uthållighet, vilket leder till bättre framgång i skolan. De positiva affekterna 
består enligt Nathanson (1992) av intresse och glädje. Affekten intresse ger en bra grund för 
en höjning av uppmärksamheten och utgör därmed en viktig grund för vår utveckling och 
förmåga att ta in kunskap. 
 Enligt Meece et al (2006) och Watt och Richardson (2008) finns det fyra 
motivationsteorier som innefattar skillnader mellan pojkars och flickors prestation i skolan 
och dessa har används frekvent under de senaste 30 åren. Teorierna är: Expectancy-value 
teorin, Attributionsteorin, Självsäkerhetsteorin och Achivement goal teorin. 
 
 

Expectancy-value teorin (Förväntan – Värdera teorin) 
 
Meece et.al (2006) menar att teorin handlar om att de val individen gör styrs av förväntningar, 
sannolikhet att lyckas, det upplevda värdet i att lyckas eller misslyckas, självuppfattning och 
av könsroller. Prestationen påverkas direkt av en individs förväntningar och värderingar. 
Förväntningar och värderingar berörs av kompetens, svårighetsgrad, individuella mål samt 
självuppfattning. Teorin kan delas in i två delar; kompetensövertygelse (eng: competency 
beliefs) och värderingsövertygelse (eng: value beliefs). Båda har fokus på de personliga 
förväntningarna och inte förväntningar på resultatet. 

Kompetensövertygelse definieras som uppskattning av någons förmåga att utföra eller 
att lyckas i en aktivitet. Det har visat sig i studier att detta har stor betydelse när det gäller 
akademisk utförande. Barn gör tidigt en uppfattning om sina förmågor inom olika områden, 
där bl.a. matematik är inkluderat. Pojkar tror sig ha större förmåga inom bland annat 
matematik och sport medan flickor tror sig ha större förmåga inom humaniora. Även om 
pojkar och flickor har olika uppfattningar om sina förmågor presterar de likvärdigt. 

I värderingsövertygelse lyfts uppgiftens betydelse in. Hur uppgiften värderas beror på 
fyra komponenter; (1) uppfattning om betydelsen att vara duktig i en aktivitet; (2) 
uppfattningen om användbarheten i en aktivitet för att erhålla kort- eller långsiktiga mål; (3) 
uppfattningen av intresset eller tycket av aktiviteten; (4) uppfattningen om kostnaderna att 
delta i aktiviteten. 
 Studier visar enligt Meece et al (2006) att barn kan skilja på kompetens och 
värderingsövertygelse, de vet vilka aktiviteter som de är bra på och vilka aktiviteter de 
värderar. Det förelåg inga skillnader mellan pojkar och flickor rörande hur de värderar 
uppgifter inom matematiken. 
 
 

Attributionsteori 
 
Enligt Wiener (1992) innebär teorin att människor förklarar händelser eller någons handling 
med orsaker eller motiv, det vill säga att attribuera. Detta gör vi för att förstå vår omvärld och 
göra den förutsägbar. Om vi vet orsaken till en händelse kan vi förutse liknande händelser och 
därmed kontrollera den. Vidare menar Wiener att vi uppfattar en händelse som produkten av 
en orsak. Dessa orsaker kan vara påverkade av människan själv eller av omgivningen. 
Omgivningsfaktorer innehåller specifik fakta av något slag, exempelvis ett dåligt provresultat. 
Även sociala normer och information tillhör denna faktor. Till den personliga faktorn tillhör 
individens egen uppfattning om sig själv. Omgivningsfaktorn och den personliga faktorn 
påverkar attributionen och gör därmed att människor kan förklara de resultat man fått. Detta 
sätter igång beteendet och motiverar oss. Varför något sker är viktigt för människan att veta 
när vi försöker förstå och bemästra omvärlden, samt varför vi lyckas eller misslyckas. 



6 
 

 Enligt Meece et al (2006) attribuerar pojkar mer ofta än flickor sin framgång med 
förmåga. Flickor attribuerar istället till sin ansträngning och hårt arbete, vilket kanske 
underminera deras förväntningar för framgång som försvårar matematiken. 
 
 

Självsäkerhetsteorin 
 
Bandura (1997) beskriver att självsäkerhet (eng: self-efficacy) handlar om hur en person tror 
på sin egen förmåga att klara en specifik uppgift med ett visst resultat. En person som inte tror 
sig klara av en specifik uppgift kommer inte heller att försöka klara den. Självsäkerheten styrs 
av den situation personen befinner sig i. De val och beslut som fattas bestäms ofta av 
individens målsättning i den specifika situationen. Bandura (1997) menar att ju mer tro en 
person har på sig själv att klara av en uppgift desto större är sannolikheten att uppgiften blir 
avklarad. En person med hög självsäkerhet tenderar att välja mer utmanande uppgifter, 
anstränga sig hårdare och har en vilja att fortsätta jämfört med de som har låg självsäkerhet. 
Personen kommer att attribuera sitt eventuella misslyckande med otillräcklig ansträngning. 
Personer med låg självsäkerhet attribuerar med otillräcklig förmåga, vilket kan leda till att 
personen med låg självsäkerhet ger upp. Bandura (1997) säger även att självsäkerhet baseras 
på tidigare erfarenheter och prestationer. 

Meece et.al (2006) pekar på att det finns studier som visar att pojkar tenderar att ha 
högre självsäkerhet än flickor kring deras utförande i matematik. Dock finns det inget jämt 
mönster i könsskillnader i självsäkerhet.  
 
 

Achivement goal teorin 
 
Denna teori riktar sig till att förstå människans orsak till att välja eller utföra ett visst beteende 
(Nicholls, 1989). Nicholls (1989) menar att det finns två typer av målinriktningar; 
uppgiftsorienterad målinriktning (eng: task oriented) och resultatorienterad målinriktning 
(eng: ego oriented). Den situation och det klimat som individen befinner sig i påverkar vilken 
målinriktning som framhävs. När en individ har en uppgiftsorienterad målinriktning försöker 
denne göra sitt bästa och genom samarbete leder det till större ansträngning, uthållighet och 
tro på framgång. Individens fokus ligger på uppgiften, vilket kan leda till större njutning, 
intresse och tillfredställelse. Enligt Nicholls (1984) är lärandet i sig är målet. Denna 
målinriktning leder till mindre behov att hävda sin kompetens inför andra. Uppgiftsorienterad 
målinriktning stimuleras av ett processorienterat motivationsklimat. Detta klimat leder till 
lägre prestationsängslan, ökad glädje och tillfredställelse med att delta i aktiviteten. 
 I resultatorienterad målinriktning menar Nicholls (1989) att individens fokus ligger på 
att jämföra sina färdigheter och skickligheter med andra. Detta innebär att det blir viktigt för 
individen att prestera bättre än andra eller lika bra fast med så lite ansträngning som möjligt. 
De individer som tillhör denna målinriktning har i hög grad behov av att vinna och vara bäst. 
Nicholls (1984) menar att lärandet är ett redskap för att visa sin överlägsenhet. 
Resultatorienterad målinriktning stimuleras av ett resultatorienterat motivationsklimat, vilket 
är ett klimat som går ut på att vara bättre än andra. Detta klimat kan leda till tävlingsängslan, 
sämre självförtroende och rädsla för misslyckande. I båda målinriktningarna tror individen på 
att hårt arbete och ansträngning leder till större skicklighet och större förmåga, skillnaden är 
målet med aktiviteten. En individ behöver inte enligt Nicholls (1989) tillhöra den ena eller 
andra målinriktningen, utan kan ha en kombination av de båda. 
 Det finns ingen entydighet bland forskningen kring vilken målinriktning pojkar och 
flickor eventuellt skulle anta enligt Greene, DeBacker, Ravindran och Krows (1999). Meece 
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et al (2006) menar att de skillnader som har uppkommit i olika studier har andra förklaringar 
till varför en viss målinriktning antas. Förklaringarna är bland annat minskad kapacitet, 
etniskt ursprung och klassrumssituationer. 
 I framtagen forskning saknas det en djupare inblick i hur matematiklärare på 
grundskolan uppfattar den nedåtgående trend som finns inom matematik, och även hur lärare 
ser eventuella könsskillnader kring lärandet. Syftet med föreliggande studie är att få en 
djupare förståelse för hur några matematiklärare uppfattar elevers prestationer och motivation 
i ämnet matematik. Syftet ämnar också belysa om lärarna ser några könsskillnader, samt om 
lärarna behandlar elever annorlunda utifrån dess kön.  
 

 
Metod 

 
 
Intervjupersonerna 
 
Urvalet bestod av fyra matematiklärare, tre kvinnor och en man, som var verksamma inom 
grundskolans senare del (år 6-9) i Halland. Lärarna undervisade på olika skolor. Åldern på 
lärarna var 31-48 år och de har varit verksamma mellan 7-12 år. Intervjupersonerna utvaldes 
genom ett subjektivt urval (Denscombe, 2000). Utarbetade krav fanns således för att 
intervjupersonerna skulle överensstämma med studiens syfte. Kraven var att 
intervjupersonerna var matematiklärare på grundskolans senare del, med en behörig 
utbildning, och att de hade arbetat i minst fem år.  
 
 
Mätinstrument 
 
Vid varje intervjutillfälle användes en mp3-spelare för att spela in intervjuerna, efter 
godkännande av intervjupersonerna (Maykut & Morehouse, 2003). En semistrukturerad 
intervjuform användes där en intervjuguide hade förberetts (se bilaga 1). Frågorna i 
intervjuguiden var indelade i två olika kategorier: könsskillnader i klassrummet och 
motivation. Kategorin könsskillnader innehöll frågor rörande lärares uppfattar om 
könsskillnader bland elever, samt om lärarna uppfattade sig själv göra skillnader på pojkar 
och flickor. Frågor rörande kategorin motivation handlade om hur lärarna uppfattar elevers 
motivation till ämnet matematik. 
 
 
Procedur 
 
En kontakt upprättades med intervjupersonerna via mail och telefon där de själva fick 
bestämma en tid och plats för genomförandet av intervjun. Vid intervjutillfället informerades 
de om att intervjun var frivillig, att de när som helst kunde avbryta och att allt som sades samt 
deras identitet skulle hanteras konfidentiellt (Maykut & Morehouse, 2003). Intervjuerna tog 
mellan 30-40 minuter. Intervjuerna baserades på de förbestämda frågorna. Följdfrågor ställdes 
i den mån det behövdes (Langeman, 2008) vartefter intervjun fortskred. Intervjupersonerna 
blev tillfrågade om de ville ta del av studien när den var klar, alla tackade ja till erbjudandet. 
Samtliga tillfrågade lärare gav sitt samtycke till att delta i studien. Därav förekommer inget 
bortfall. 
 När all data var insamlad strukturerades varje intervju med hjälp av transkribering. 
Därefter komprimerades data och relevanta citat valdes ut. Strukturering och komprimering 



8 
 

gör enligt Langeman (2008) att det är lättare att ta ut och skilja på det som har en viktig 
innebörd. 
 
 
Analys 
 
Intervjuerna analyserades med inspiration från fenomenologin (Maykut & Morehouse, 2003). 
Maykut och Morehouse (2003) menar att det centrala i fenomenologin är begreppet 
uppfattning. Med detta avses det grundläggande sätt en person gestaltar en företeelse eller ett 
objekt i sin omvärld.  Eftersom man inom fenomenologiska studier vill finna så många olika 
uppfattningar av ett fenomen som möjligt, finns en strävan att välja en heterogen grupp. 
Insamlad data transkriberades, bearbetades och delades in i de två förbestämda kategorierna; 
könsskillnader och motivation. De citat som var mest talande valdes ut och redovisas 
tillsammans med kategorierna i resultatdelen. Detta diskuteras och problematiseras sedan i 
diskussionsavsnittet. 

 
 

Resultat 
 
 
Könsskillnader i klassrummet 
 
De flesta av de intervjuade lärarna sa att de uppfattade att flickor generelltpresterade bättre än 
pojkar. Om pojkar generellt presterade bättre var detta undantagsfall. Detta baserade lärarna 
på provresultat, läxor och på personlig kommunikation med elever. Det poängterades av 
lärarna att flickor var för sig för den delen inte behöver ha högre intelligens. Flickor har 
presterat överlag bättre än pojkar så länge de intervjuade lärarna kommer ihåg. Pojkar prestera 
ofta under sin förmåga enligt de flesta av lärarna. De förklaringar som lärarna gav till detta 
var till exempel tidsbrist, konkurrerande intressen och omognad. 
 Lärarna upplevde att pojkar ofta inte vågar visa sina eventuella misslyckanden, och att 
pojkar inte tar skolan på så stort allvar. Det upplevdes även att pojkar överlag ansåg det vara 
”coolt” att misslyckas. Flickor upplevs av lärarna däremot ta skolan på större allvar. Lärarna 
upplevde att flickor gör det de blir tillsagda att göra. Även här framhöll de intervjuade lärarna 
att det inte behöver tyda på en intelligensskillnad. En av de intervjuade lärarna sa följande:  
 

”Jag tror inte man kan skönja en tydlig skillnad i intelligens på killar och 
tjejer. Man märker att det finns en intelligens bakom killarnas lite barnsliga 
beteende och att de tvunget ska kaxa sig lite. Alla vill vara alfahane ungefär 
och visa sig på styva linan, ingen vill liksom vända andra kinden till. Man 
vågar inte tappa ansiktet, man vågar inte säga att man har gjort fel och de 
bitarna. Men tittar man bakom den där fasaden på killarna så är det många 
som är rätt så smarta ändå” 

 
 Några av lärarna upplevde att pojkar medvetet lägger sig på en lägre nivå än vad de 
skulle ha klarat av. Detta tror lärarna bero på att pojkarna inte vill riskera att misslyckas. 
Lärarna upplevde att pojkar är rädda att lyckas för bra. 
 

”...hos killarna är det ju coolt att inte ha läst läxorna och coolt och liksom 
ha dåligt på proven och så fast man ändå klarar godkänt. Fast så fort de 
kommer till VG killarna så är det nästan som om en del av dem skäms, de 
vill liksom inte visa att de är duktiga, det är inte fint. Det är inte tufft”. 
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 En av de intervjuade lärarna upplevde att flickor anstränger sig mer än pojkar. Läraren 
förklarade att det kan bero på att flickor i dagens samhälle inte längre blir försörjda på samma 
sätt som förr. Några av lärarna upplevde även att flickor såg mer nytta med skolan och att de 
har ett mer bestämt mål för framtiden jämfört med pojkar. 
 

”Att det som de gör på högstadiet spelar roll för vad de ska göra i 
framtiden. En del har redan bestämt sig då och det är framförallt på 
tjejsidan(...)de vet att jag blir inte försörjd av en man numera, utan jag 
måste klara mig själv och då måste jag plugga och visa att jag är duktig”. 

 
 De flesta lärarna upplevde inte att de gjorde någon medveten skillnad mellan pojkar och 
flickor i klassen. Några lärare funderade kring om de ändå gjorde någon skillnad mellan 
pojkar och flickor, men kunde inte svara på hur. Skillnaden som de upplevde sig göra var inte 
mellan pojkar och flickor, utan mellan elever i klassen. På frågan rörande om de gjorde någon 
skillnad och i så fall hur, svarade en av lärarna att ”det gör jag ju med all säkerhet(...)det är 
mer individuella skillnader men inte könsskillnader”. Den enda medveta skillnad några lärare 
sa sig göra var att de oftare sa åt pojkarna att vara tysta, samt att de pushade pojkarna mer 
genom uppmuntran. Detta för att lärarna ansåg att pojkarna hade mer kapacitet än vad de 
uppvisade.  
 Överlag upplevde lärarna sig inte göra några skillnader när det gällde sina förväntningar 
på pojkar och flickor i matematik. De förväntningar som lärarna hade var mer anpassade efter 
individen. Om en elev presterade bra förväntades det att eleven skulle prestera bra även i 
fortsättningen. Någon lärare ansåg sig ha högre förväntningar på flickor. Detta motiverades av 
läraren att flickor oftare uppvisade sig duktiga och villiga att lära sig medan pojkar inte visade 
detta. 
 Många av lärarna upplevde att det fanns en viss skillnad gällande om elever var 
uppgiftsinriktade eller resultatinriktade. Den skillnaden upplevdes var individuell, dock var 
det någon lärare som ansåg att pojkar var mer resultatinriktade och flickor var mer 
uppgiftsinriktade.  
 De manliga könsstereotyper som framkom av lärarna vara att pojkarna upplevdes som 
omotiverade och omogna. Flickor framstod som duktiga, mogna, motiverade och lätta att 
jobba med. 
 
 
Motivation  
 
Samtliga lärare definierar motivation som en slags drivkraft. Om ett tydligt mål finns upplevs 
elever som mer motiverade och de visar mer glädje och intresse för matematiken. Ett tydligt 
mål enligt lärarna kan vara att nå en viss del i matematikboken. Framförallt upplevdes flickor 
ha tydliga mål med sin skolgång. 

 
”En del har redan bestämt sig då och det är framförallt på tjejsidan. De har 
bestämt sig för att det här ska jag göra och då vet dom att man måste 
plugga. Och det är kanske något nedärvt att de vet att jag blir inte försörjd 
av en man numera, utan jag måste klara mig själv och då måste jag plugga 
och visa att jag är duktig. Det här att kanske visa att man är duktig finns 
kanske mer hos tjejerna än hos killarna. Men just det här att ha ett tydligt 
mål är motivation för mig”. 
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Generellt upplevdes elever vara motiverade till ämnet matematik, men det fanns undantag. 
Undantagen uppstod ofta då eleven inte hade några tydliga mål, eller att eleven inte visste 
varför matematiken var viktig och användbar. Elever förstod för det mesta att matematiken 
var viktig för dem., dock har lärt sig att det går att klara sig i dagens samhälle utan 
matematiken. Skulle eleven vid ett senare tillfälle behöva matematiken går det alltid att läsa in 
den på något annat sätt menade en lärare. Några lärare upplevde att detta har uppkommit 
under de senaste åren. 
 Lärarna upplevde inte att elever var särskilt självsäkra inom matematik. Lärarna menade 
att elever inte upplevs ha tro på den egna förmågan och därmed blev eleverna rädda för att 
utmana sig själva. Speciellt syntes det på de lite starkare elever när de stötte på lite svårare 
uppgifter enligt lärarna. Eleverna blir då väldigt osäkra för det nya och för det som de ännu 
inte behärskade. Här poängterade lärarna att det var mycket individuellt. 
 
 

Diskussion 
 
 
Syftet med föreliggande studie var att få en djupare förståelse för hur några matematiklärare 
uppfattar elevers prestationer och motivation i ämnet matematik. Syftet avsåg även belysa om 
lärarna ser några könsskillnader, samt om lärarna behandlar elever annorlunda utifrån dess 
kön.  
  
Internationella undersökningar 
 
Den negativa trenden som råder inom matematiken enligt Skolverket och internationella 
undersökningar (PISA 2006; Skolverket2; TIMSS 2007) förklaras på olika sätt. Skolverket 
menar själva att det kan bero på bristande motivation och en ovana vid de enkäter som 
används vid undersökningstillfällena som kan skapa oro hos elever (PISA 2006; TIMSS 
2007). Den negativa trend som råder kan bero på att elever inte ser någon nytta med att svara 
på de olika undersökningarna och därav inte tar undersökningen seriöst. Elever kanske inte 
heller ser någon nytta med att svara på enkäterna som ingår i de nationella undersökningarna i 
och med att de inte är betygsbaserade, och blir därmed inte motiverade till att svara på 
enkäten. Detta kan då leda till ett sämre resultat. Enligt Expectancy-value teorin (Meece et al, 
2006) ökar motivationen för att lösa en uppgift desto högre uppgiften värderas av individen. 
Den bristande motivation som Skolverket (Skolverket2) uttalar sig om kan bero på att elever 
inte värderar uppgifterna i undersökningarna så högt. En annan orsak som Skolverket (TIMSS 
2007) ger till den negativa trenden är att frågorna i de internationella undersökningarna är att 
uppgifterna är på en högre nivå än vad elever i Sverige är vana vid. Att elever eventuellt 
uppfattar uppgifterna som svåra kan kanske påverka deras tro på den egna förmågan, vilket i 
sin tur kan leda till minskad motivation. Enligt Self-efficacy teorin (Meece et al 2006) är tron 
på den egna förmågan av stor vikt för motivationen. Ju högre tro en elev har på sin förmåga 
desto högre blir motivationen. I föreliggande studie framkom det att lärarna ansåg att eleverna 
över lag hade motivation till ämnet matematik. Detta bestrider Skolverkets uttalande om att 
elever skulle ha bristande motivation till ämnet matematik. Det kan vara så att elever över lag 
är motiverade till ämnet matematik, men inte till att svara på olika undersökningar, eftersom 
elever känner att de inte hör till den vanliga matematiken i skolan. 
 Skolverkets egen statistik (se tabell 1) över elever som inte uppnått målen i matematik 
strider mot resultatet i TIMSS 2007 gällande pojkar. Enligt TIMSS 2007 har pojkars resultat 
försämrats signifikant medan allt fler pojkar uppnår målen i matematik enligt skolverkets 
statistik. I föreliggande studie framkom det av lärarna att pojkar generellt presterade sämre än 
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flickor, baserat på bland annat prov och läxor. Detta ligger i linje med TIMSS 2007, men 
strider mot Skolverkets statistik. Enligt TIMSS (2007) och PISA (2006) har det skett en 
negativ nedåtgång gällande pojkars och flickors resultat i matematik. Det framgår även i 
undersökningarna att pojkars och flickors resultat närmar sig varandra. Om lärarna upplevde 
samma tendenser framgick inte i föreliggande studies resultat.  
 
 
Könsskillnader i klassrummet 
  
I föreliggande studie framgick det tydligt att lärarna upplevde att det fanns en jargong bland 
pojkar där det var omanligt att vara duktig och ha bra betyg. Det ansågs även tufft att inte göra 
bra ifrån sig. Enligt Berge och Forsbergs (2006) rapport kan pojkar anses feminina om de gör 
bra ifrån sig i skolan, vilket kan förklara pojkarnas sämre resultat. Pojkarna kan lägga på en 
viss jargong och ”tuffhet” för att inte bli sedda som feminina och därmed riskera att sin 
manlighet får en törn. Björnsson (2004) menar ett detta blir ett hinder för pojkar, att de inte 
presterar lika bra som de skulle kunna ha gjort. Även att få stämpeln som ”pluggis” ansågs av 
pojkar vara något dåligt och negativt. Att ses som en ”pluggis” kan enligt Björnsson vara ett 
sett att bli betraktad som feminin. Detta skulle också kunna förklara varför pojkar tenderar att 
ha en viss jargong och vara med tuff än flickorna.  
 I föreliggande studie framkom det av de intervjuade lärarna att pojkar har svårare för att 
våga misslyckas än vad flickorna har. Den kan vara så att pojkar har lärt sig att attribuera sina 
resultat med andra faktorer än ansträngning och förmåga. Och när pojkar får bra resultat 
kanske de attribuerar resultatet med ansträngning och förmåga. Det skulle då ligga i linje med 
forskningen kring attributionsteorin. Enligt Meece et.al (2006) och Wiener (1992) attribuerar 
pojkar ofta sina goda resultat med förmåga. Attributionsteorin menar även att flickor 
attribuerar ofta sitt misslyckande med för låg ansträngning. Detta är dock inget som har 
framkommit från intervjuerna med lärarna. 
 Connells (1996 ref i Holm, 2008) resonemang om maktrelationer och arbetsindelning 
ligger i linje med det framkomna resultatet i föreliggande studie. Enligt lärarna är pojkar mer 
dominanta och tar för sig mer i klassrummet. Lärarna får även säga till pojkar oftare att vara 
tysta i klassrummet.  
 Enligt Connell (1996 ref i Holm, 2008) kan ämnet matematik ses som ett mer manligt 
ämne. Meece et al (2006) uppvisar studier som pekar på att pojkar har en uppfattning om att 
de har en högre förmåga än flickor inom matematik. Det vore då logiskt att pojkar presterar 
bättre än flickor i ämnet matematik då de anser att det är ”deras ämne”. Detta ligger i linje 
med de internationella undersökningarna och Skolverkets statistik som framhåller att pojkar 
presterar bättre än flickor (PISA 2006; Skolverket2; TIMSS 2007). Dock strider detta mot 
resultatet i föreliggande studie, där lärarna framhållet att flickor presterar bättre än pojkar. 
 Lärarna i föreliggande studie ansåg sig inte göra någon medveten skillnad mellan pojkar 
och flickor, vilket överensstämmer med Ganneruds (1999) och Tallberg Bromans (2002) 
forskning. Några av lärarna trodde sig dock göra skillnader med kunde inte svara på vilken 
skillnad de gjorde. Genom intervjuerna med lärarna framkom det att lärarna gjorde skillnader 
gällande deras förväntningar på eleverna. De flesta av de intervjuade lärarna ansåg sig göra 
individuella skillnader. Lärarna uppgav att deras förväntningar berodde på elevens 
kunskapsnivå, och det spelade ingen roll vilket kön eleven hade. Några lärare tillade att de 
hade högre förväntningar på flickor, därför att de oftare presterade bättre. Lärarnas 
förväntningar på flickorna kan ligga till grund varför flickorna presterade bättre. Genom de 
högre förväntningarna kan flickorna få en högre tro på sig själva. Därmed skulle motivationen 
öka enligt Self-efficacy teorin (Bandura, 1997). I föreliggande studie framkommer det att 
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lärarna förväntar sig mer av pojkarna än vad de uppvisar. Om dessa förväntningar är 
likvärdiga med förväntningarna på flickorna förtäljer inte den föreliggande studien. 
 Berggrens (2001) förklaring till varför flickor presterar bättre än pojkar är att flickor 
anstränger sig mer, detta pga. att flickor är underordnade pojkar och måste därför anstränga 
sig mer för att hävda sig. Denna ansträngning leder till ett ökat studieresultat till flickors 
fördel. De intervjuade lärarna i föreliggande studie upplever att flickor är flitigare och gör vad 
de blir tillsagda i större utsträckning än vad pojkar gör. Detta resultat överensstämmer med 
Berggrens (2001) förklaring. Varför flickor presterar bättre i föreliggande studie kan bero på 
att de anstränger sig mera genom att vara flitiga och lyhörda. 
 
 
Motivation 
 
Lärarna i den föreliggande studien upplevde att elever generellt var motiverade till ämnet 
matematik. När en elev upplevdes som motiverad syns ett ökat intresse genom att elever 
engagerade sig mera och eleven tyckte det var roligt med matematik. Det framkom även att 
när en elev uppvisade ointresse för matematik var denne heller inte lika motiverad till ämnet. 
Elever som hade tydliga mål med matematiken och såg en nytta med den uppvisade mer 
motivation enligt lärarna. Lärarnas observationer och upplevelser ligger väl i linje med 
Tomkins affektteori (Demos, 1995; Nathanson, 1992) för hur affekten intresse visar sig. 
Affekterna kan enligt Nathanson (1992) sättas igång av den yttre miljön. Att elever har 
intresse för matematik kan bero på läraren, samma kan då även gälla när en elev uppvisar 
ointresse. När en uppgift enligt Mecce et al (2006) värderas högt, ökar motivationen för att 
lösa den, i enighet med Expectancy-value teorin. De elever som hade mål och såg nyttan med 
matematiken kan ha värderat uppgifterna högt och därmed kan deras motivation ha ökat. 
Affekten har enligt Nathanson (1992) en stor inverkan på prestationen. Om lärare skapar en 
miljö som frambringar intresse och nyfikenhet hos elever borde motivationen öka. Det kan i 
sin tur leda till att elever får ett bättre studieresultat i ämnet matematik. 
 Enligt lärarna i föreliggande studie pushar de pojkar mer än flickor, för att de tror sig 
veta att pojkar har mer kapacitet att de visar, samt att lärarna upplevde pojkar vara mer 
omotiverade. Att lärarna pushar pojkarna kan leda till att dem får en högre tro på den egna 
förmågan. Bandura (1997) menar att enligt Self-efficacy teorin kan motivationen öka desto 
högre tro en individ har på sig själv. Detta skulle kunna innebära att pojkar är mer motiverade 
än flickor till ämnet matematik. Att fallet är så i föreliggande studie ifrågasättas eftersom det 
framgår att lärarna upplever att pojkarna inte tar skolan på så stort allvar. Därmed signalerar 
pojkarna till lärarna att de inte är så motiverade. Hur lärarna vet att pojkar har mer kapacitet 
framgår inte i föreliggande studie.  
 Om pojkar eller flickor antar en viss målinriktning är forskare oeniga om (Greene et al, 
1999; Meece et al, 2006). I föreliggande studie framkom det att enligt en av lärarna är pojkar 
mer resultatinriktade, medan flickor är mer uppgiftsinriktade. Resterande lärare kunde inte 
urskilja några tydliga skillnader mellan pojkar och flickor gällande pojkars och flickors 
dominans av inriktningskaraktär. De skillnader som uppkommer framhölls av lärarna snarare 
bero på olika miljöfaktorer, vilket ligger i linje med Meece et.al (2006). Den 
klassrumssituation som råder kan påverka vilken målinriktning som eleverna antar enligt 
Meece et al. Vilken inställning läraren har då denna ska motivera eleverna kan då påverka 
vilket klimat som råder i klassrummet. Detta kan i sin tur påverka vilken målinriktning 
eleverna antar. 
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Metoddiskussion 
 
Sverige har i en nationell undersökning uppvisat en låg mellanskolsvarians. Det innebär att 
skolorna i Sverige förhåller sig relativt lika resultatmässigt (PISA 2007). Därför anses det inte 
påverka studien vilken skola lärarna är verksamma på. 
 För att det skall vara ett subjektivt urval menar Denscombe (2000) att forskaren sedan 
tidigare har en viss kännedom om de personer som skall undersökas och att forskaren sedan 
väljer ut dessa för att de är relevanta för undersökningen. I och med att urvalet endast bestod 
utav fyra personer och att dessa var subjektivt utvalda bidrar det till att det inte går att dra 
några generella slutsatser (Denscombe, 2000). Intervjuguiden tog inte upp aspekten om 
flickor och pojkars prestation är på samma nivå idag som för några år sedan därför finns inget 
resultat om lärarnas uppfattningar kring detta. Intervjuguiden tog heller inte upp om 
förväntningarna på pojkar är detsamma som förväntningarna på flickor. 
 
 

Slutsatser 
 
Internationella undersökningar 
 
Skolverket (Skolverket2) menar att de allt sämre resultaten i ämnet matematik beror på en 
bristande motivation till ämnet. Denna brist kan bero på att de internationella 
undersökningarna inte värderas högt av eleverna och tar därför inte undersökningarna på lika 
stort allvar. Därför blir resultatet sämre. Att elever skulle ha en bristande motivation strider 
mot vad de intervjuade lärarna i föreliggande studie uppgav. Elever kanske är motiverade till 
ämnet i sig, men är inte motiverade till att svara på de internationella undersökningarna. 
 Enligt lärarna i föreliggande studie är det pojkar som generellt presterar sämre än 
flickor, baserat på bland annat prov och läxor. Detta strider mot de internationella 
undersökningarna (PISA 2006; TIMSS 2007) som säger att pojkar presterar bättre än flickor. 
 
 
Könsskillnader i klassrummet 
 
Den jargong som lärarna upplevde bland pojkar i den föreliggande studien kan bero på enligt 
Berge och Forsberg (2006) och Björnsson (2004) att de inte vill bli sedda som feminina. Att 
bli betraktad som ”pluggis” var även det att bli sedd som feminin enligt Björnsson (2004). 
Detta kan då leda till att pojkar hindras från att studera för att riskera att bli sedda som en 
”pluggis” och då betraktas som mer feminin. 
 Matematiken kan enligt Connell (1996 ref i Holm, 2008) ses som ett mer manligt ämne. 
Därav borde pojkar prestera bättre än flickor i matematik. Att pojkar presterar bättre 
överrensstämmer med de nationella undersökningarna (PISA 2006; TIMSS 2007), dock 
stämmer det inte överrens med den föreliggande studien. De intervjuade lärarna hävdade med 
stöd av bland annat prov att flickor presterar bättre än pojkar. 
 Lärarna i föreliggande studie ansåg sig inte göra någon medveten skillnad mellan pojkar 
och flickor, vilket överrensstämmer med flera studier (bl.a. Gannerud, 1999; Tallberg 
Broman, 2002). Dock framkom det av intervjuerna att lärarna gjorde skillnad gällande deras 
förväntningar. Lärarna hade högre förväntningar på de som presterade bra, och sämre 
förväntningar på de som presterade sämre. Detta kan ligga till grund för varför flickor 
presterar bättre då de har högre förväntningar på sig av lärarna. Kontentan kan bli att 
motivationen ökar av förväntningar vilket kan leda till ett bättre studieresultat. Att flickor 



14 
 

presterar bättra kan också enligt Berggren (2002) bero på att flickor är underordnade pojkar 
och måste därför anstränga sig mera. 
 
 
Motivation 
 
Resultatet i föreliggande studie visar att elever generellt upplevdes vara motiverade till ämnet 
matematik. Denna motivation syntes genom att elever visar intresse och glädje inför ämnet. 
Detta två affekter har enligt Nathanson (1992) en stor inverkan på prestationen. Att elever 
upplevdes vara motiverade kan bero på den yttre miljön, och däribland läraren. Genom att 
läraren skapar en nyfiken och intressant miljö kan motivationen öka bland eleverna. 
 Bandura (1997) menar att den egna tron på sin förmåga kan göra att motivationen ökar. 
I föreliggande studie framkom det att lärarna pushade pojkar mer än flickor, vilket skulle 
kunna leda till att pojkar får en högre tro på sin förmåga. Att lärarna pushade pojkar mer än 
flickor var varför de ansåg att pojkarna hade mer kapacitet att ge än vad de visade, samt att 
det uppvisade sig vara mer omotiverade än flickor. Om pojkarna i föreliggande studie 
påverkades positivt att pushningen är oklart. 
 I föreliggande studie var det oklart om flickor och pojkar antog en viss målinriktning. 
De intervjuade lärarna menade att berodde på miljön och på individen vilken målinriktning en 
elev antog. Detta överrensstämmer med tidigare forskning (Greene et al, 1999; Meece et al, 
2006). 
 
 
Generalisering 
 
Av de resultat som har framkommit i studien går det inte att göra någon generalisering. En 
fenomenologisk ansats har inte som syftet att generalisera utan syftet är att få en djupare 
förståelse enligt Maykut och Morehouse (2003). Resultaten i denna studie, som har 
analyserats med inspiration av fenomenologin, vilket har gett en djupare förståelse om fyra 
lärares uppfattningar kring elevers prestation och motivation. Men även att ta reda på om 
lärarna ser några könsskillnader, samt om lärarna behandlar elever annorlunda utifrån dess 
kön. 
 
 

Framtida forskning 
 
Eftersom urvalet i föreliggande studien endast bestod utav fyra lärare vore det intressant att 
undersöka om ett större urval skulle ge liknande resultat. Lärarna upplever sig göra 
individuella skillnader och inte skillnader mellan pojkar och flickor. Därför vore det intressant 
att göra en observationsstudie för att ta reda på om de faktiskt gör individuella skillnader, att 
det inte bara är ett önsketänkande från lärarna. 
 Lärarnas förklaring till att flickor presterar bättre än pojkar säger de bero på att flickor 
tar skolan på allvar och är mognare. Pojkar uppfattas som att kunna prestera bättre men gör 
det inte på grund utav omognad, konkurrerande intressen, tidsbrist, oro för att bli betraktade 
som ”pluggis” samt att de medvetet väljer en lägre ambitionsnivå för att inte riskera att 
misslyckas. Därav hade lärarna högre förväntningar på flickorna än på pojkarna. Därför vore 
det intressant att analysera den nedåtgående trend inom matematiken med en 
inlärningsteoretisk förklaring så som Pygmalion effekten (Rosenthal, 2002), även kallad 
”Rosenthal effekten”. Genom ett experiment kom Rosenthal fram till att lärarnas 
förväntningar har stor inverkan på elevers prestationer. 
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Bilaga 1 
 

Intervjuguide 
 
 
1. Bakgrundsfakta: kön, ålder, antal år i yrket. 
 
 
2. Beskriv hur en vanlig kvinnlig/manlig elev är.  
 
 
3. Hur självsäkra upplever du att dina elever är inom matematiken? 
 
 
4. Vad är motivation för dig? Hur skulle de beskriva att en elev beter sig när han/hon är 

motiverad? 
 
 
5. Upplever du att kvinnliga eller manliga elever presterar bäst? 
 
 
6. a.) När du ska berömma en kvinnlig elev verbalt, vilka ord använder du då? 
 b.) När du ska berömma en manlig elev verbalt, vilka ord använder du då? 
 
 
7. Upplever du att dina elever är motiverade till matematiken? 
 
 
8. Upplever du att elever är mer intresserade av att bara lösa uppgifterna eller är de 

intresserade av att lära sig och utveckla sina förmågor? 
 
 
9. Hur motiverar du dem som är mest intresserade av att bara lösa uppgiften? 
 
 
10. Hur motiverar du dem som vill utveckla sina förmågor och lära sig något? 
 
 
11. a.) Vad har du förväntningar på att en manlig elev inom matematiken? 
 b.) Vad har du förväntningar på att en kvinnlig elev inom matematiken? 
 
 
12. Om du skulle tänka efter, gör du någon skillnad mellan pojkar och flickor under 

matematikundervisningen? 
 
 
 
 

 


