
 

 

 

POJKARS OCH FLICKORS 

MATEMATISKA MINDSET 

En kvalitativ studie med elever i årskurserna 2 och 3 

  

INGRID ANUNDI  

CAMILLA PETERSSON 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Akademin för utbildning, kultur och kommunikation 

Matematik 

Examensarbete i lärarutbildningen 

Avancerad nivå 15 hp 

Handledare: Jannika Lindvall 
 
Examinator: Andreas Ryve 
 
Termin       VT                           År 2019 
 

  

 



 

 

 

Akademin för utbildning EXAMENSARBETE 

kultur och kommunikation  Kurskod MAA017 15 hp 

  Termin VT År 2019 

 

SAMMANFATTNING 

_______________________________________________________ 

Ingrid Anundi och Camilla Petersson 

Pojkars och flickors matematiska mindset 

- En kvalitativ studie med elever i årskurserna 2 och 3 

 

Årtal 2019 Antal sidor: 25 

_______________________________________________________ 

Studiens syfte är att beskriva och jämföra pojkars respektive flickors 
matematiska mindset i årskurserna 2 och 3. Detta görs genom att beskriva vad 
pojkarna respektive flickorna anser utmärka personer som är matematiskt 
duktiga, vad gemene man behöver göra för att bli matematiskt duktig, samt 
deras syn på sin egen förmåga i matematikämnet. För att studera detta har 
semistrukturerade intervjuer genomförts med tolv elever, sex pojkar och sex 
flickor. Resultatet visar att eleverna har en samstämmig syn på hur de 
matematiska kunskaperna kan förbättras och menade att det sker genom 
övning och träning. Flickorna ansåg att de var duktiga i matematik, men 
pojkarna hade inte samma tilltro till sin matematiska förmåga. Övriga slutsatser 
som dras är att det kvarligger stereotyp syn hos pojkarna, vilka ansåg att män är 
mer matematiska än kvinnor. Detta synsätt återfanns inte hos flickorna. 
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The aim of the study is to describe and compare the mathematical mindset of 
boys and girls in Grades 2 and 3. This is done by describing what the boys and 
girls think distinguish people who are mathematically proficient, what they 
think one needs to do to become mathematically proficient, and their beliefs 
about their own mathematical ability. To receive answers on these research 
questions semi-structured interviews were conducted with twelve students, six 
boys and six girls. The result indicates that the students have a consistent view 
of how mathematical knowledge can be improved and meant that this is done 
through practice. The girls thought they were good at mathematics, but the boys 
did not have the same confidence in their own mathematical ability. Other 
conclusions drawn are that the boys seem to have a more stereotypical approach 
than the girls as they considered that men are more mathematical than women. 
This view was not found for the girls. 
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1 Inledning 

Matematik i läroplanen (Skolverket, 2018a) framförs vara en viktig grundsten för 
samhällsutvecklingen. Det är alarmerande att många elever i Sverige uppfattar 
matematiken som tråkig, särskilt när elevers uppfattningar om ämnet visat sig 
påverka deras skolresultat (Blackwell, Trzesniewski & Dweck, 2007; Skolverket, 
2016b; SOU 2004:97). Denna studies fokus ligger därför på matematiskt mindset, 
vilket kan beskrivas ur två olika perspektiv, statiskt mindset och dynamiskt mindset. 
Statiskt mindset handlar om att söka eller få bekräftelse för sin intelligens. En person 
med statiskt mindset nedslås vanligtvis och känner sig otillräcklig eller värdelös vid 
motgångar. Ett dynamiskt mindset handlar istället om en syn på att man utvecklas 
genom ansträngning och en individs vilja att utmana sig själv. En person med 
dynamiskt mindset ser inga hinder utan möjligheter och motgångar ses inte som 
oövervinnerliga utan som utmaningar (Dweck, 2017).  

Torkel Klingberg (2016) och Carol S Dweck (2017) har båda studerat barns 
matematiska mindset och studierna har visat att om barn får rätt förutsättningar så 
finns möjligheten att utvecklas för i princip alla, oavsett anlag. Klingberg (2016) har 
exempelvis påvisat att ett barns hjärna utvecklas genom träning och inlärning, men 
att det kan ta olika lång tid. Viljestyrka eller ”grit” är det som tros vara grunden till att 
kämpa vidare trots motgångar (Dweck, 2017; Klingberg, 2016) och beskrivs på 
följande sätt: “Man vet vad det är när man ser det – det är förmågan att samla sig och 
hitta styrkan också när motgångarna hopar sig” (Dweck, 2017, s. 113).  

Vidare visar internationella mätningar (Skolverket, 2016b) skillnader i elevers syn på 
matematik avseende kön. I Sverige erhåller pojkar och flickor likvärdiga resultat i 
matematik i årskurs 4, medan pojkarna presterar lite bättre i årskurs 8. Detsamma 
gäller för deras inställning till matematik där inställningen är relativt lika i årskurs 4, 
medan flickorna har en lite mer negativ inställning i årskurs 8. Vad som är 
anmärkningsvärt är vidare att elevernas matematiska självförtroende minskat över 
åren. Med tanke på ovan studier om vikten av elevers matematiska mindset är denna 
ökning i negativ inställning viktig att få större kunskap kring.  

Tidigare studier om mindset verkar dock främst ha fokuserat på äldre elever (se 
vidare i Dweck, 2017) och det finns inte mycket specifik forskning kring mindset 
kopplat till de tidiga skolåren. Av den anledningen fokuserar vi i denna studie på att 
studera matematiskt mindset ur ett elevperspektiv med fokus på årskurserna 2 och 3. 
Utgör det till exempel någon skillnad i pojkars och flickors uppfattningar om vad som 
utmärker en matematiskt duktig individ? Sådana frågor är viktiga att besvara då de 
kan ligga till grund för om eleverna i framtiden kommer att ha tillit till sin egen 
förmåga att vara matematiskt framgångsrika.   
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1.1 Syfte och forskningsfrågor 

Det övergripande syftet med föreliggande studie är att beskriva tolv lågstadieelevers 
matematiska mindset med särskilt fokus på pojkars respektive flickors uppfattningar 
om hur och vem som kan lära sig matematik. Syftet uppnås genom att besvara 
följande forskningsfrågor:   

1. Vad anser pojkarna och flickorna utmärker personer som är duktiga i 
matematik? 

2. Vad anser pojkarna och flickorna att gemene man behöver göra för att bli 
duktig i matematik? 

3. Hur ser pojkarna och flickorna på sin egen matematiska förmåga? 
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2 Teoretiska utgångspunkter 

Denna studie utgår från teorier kopplat till elevers (matematiska) mindset. En av de 
mest erkända forskarna inom fältet mindset är Carol S. Dweck som har forskat kring 
detta under tjugo års tid och kommit fram till att ens egen uppfattning om sig själv 
influerar sättet att leva på en djupare nivå. Dweck (2017) beskriver två övergripande 
mindset, vilka inte enbart är kopplade till matematiken, som individer kan ha: 
statiskt mindset och dynamiskt mindset.  

Statiskt mindset kan förklaras med att en individ har en uppfattning om att ens 
kognitiva egenskaper är bestämda och opåverkbara. Den intellektuella förmågan ses 
även vara begränsad i mängd (Dweck, 2017; Yeager & Dweck, 2012). Vidare skapar 
ett statiskt mindset ett behov av att hela tiden visa vad man går för, visa sig smart och 
begåvad, samt att söka bekräftelse på sin framgång. En individ med statiskt mindset 
ställer krav på sig själv som person och ett sådant karaktärsdrag kan leda till känslor 
av otillräcklighet (Dweck, 2017).  

En individ har istället ett dynamiskt mindset när individens prestationer och 
förmågor påverkas av nya erfarenheter och kunskaper. Dynamiskt mindset grundar 
sig på uppfattningen om att, genom ansträngning, kunna utveckla sina egenskaper. 
När individen antar utmaningar för egen del, vill prova nya saker och ser att han eller 
hon kan ta lärdom av sina misslyckanden sägs individen ha ett dynamiskt mindset. 
Kritik är viktigt för en person med dynamiskt mindset och ses, av individen, som 
lärorikt och utvecklande. Med dynamiskt mindset kopplas framgång ihop med 
ansträngning (Dweck, 2017). Individens förmåga ses sålunda som formbar och kan 
med tiden utvecklas och växa (Yeager & Dweck, 2012). Yeager och Dweck (2012) 
förtydligar att skillnaderna mellan ett statiskt och dynamiskt mindset är att elever 
som har ett dynamiskt mindset arbetar hårdare, mer effektivt och ser över sina 
strategier vid utmaningar.   

När det kommer till mindset inom matematiken (se vidare Boaler, 2017) kan ett 
statiskt mindset exempelvis innebära att individen undviker utmanande 
matematikuppgifter. Vidare ser personer med statiskt mindset att det som är 
utmärkande för en matematiskt duktig individ är att kunna begrepp och memorera 
metoder. Kan individen dessutom ta fram dessa metoder fort och ge ett snabbt svar 
ses det som ett tecken på att han eller hon är matematisk. Det här kan dock leda till 
ett mekaniskt tänkande, vilket inte leder fram till ett rikare matematiskt tänkande. 
Individer med ett statiskt mindset är också mindre benägna att släppa tidigare 
inlärda (matematiska) metoder, även om de är svårare och således inte är rimliga att 
hålla fast vid. Elever med ett dynamiskt mindset erhåller vid misstag istället en 
förståelse för matematiken genom att de inte ger upp, utan försöker förstå hur de 
skulle ha gjort eller om det finns andra alternativ till lösningar (Lischka, Barlow, 
Willingham, Hartland & Stephens, 2015). Boaler (2017) stödjer resonemanget och 
menar att en matematisk person med dynamiskt mindset är noggrann och arbetar 
långsamt för att erhålla en djupare förståelse. Elever med ett dynamiskt mindset ser 
att matematiken inte innebär att snabbt kunna ange olika metoder för att lösa 
problem. De har istället utvecklat en förståelse för att matematik är ett ämne som 
kräver både reflektion och flexibilitet. 

Även om människor kanske är olika på många olika sätt - i sina ursprungliga talanger och anlag, 
intressen eller temperament – kan alla ändra sig och utveckla genom träget arbete och 
erfarenhet (Dweck, 2017, s. 15).  
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3 Litteraturgenomgång 

I litteraturgenomgången redogörs först för genusbegreppet och skillnader mellan 
könen kopplat till matematik. Därefter tas tidigare studier och rapporter om elevers 
uppfattningar om matematik generellt upp. Slutligen beskrivs tidigare gjorda studier 
specifikt kopplade till effekter av mindset.  

3.1 Genus och den matematiska förmågan  

Genus är ett begrepp som både har en biologisk och kulturell betydelse. Den 
biologiska betydelsen beskriver det som förstås som manligt och kvinnligt, medan det 
kulturella genusbegreppet är konstruerat för att förstå samhällets normer. I den finns 
en ömsesidig föreställning som talar om vilka roller som män respektive kvinnor har 
(Hirdman, 1988). 

Matematiken, sett som ett manligt domän, har rötter från 1700-talet och historiskt 
har kvinnor inte haft tillträde till högre matematikstudier. Det ansågs vara opassande 
för kvinnor att studera matematik och det var först 1927 som kvinnor fick tillåtelse att 
börja studera matematik vid läroverk (Palmer, 2011). Matematiken har ursprung i att 
vara manligt domän vilket kan ses i att Sverige fick sin första kvinnliga professor i 
matematik 1889 och det skulle dröja ytterligare hundra år innan nästa kvinnliga 
professor utsågs. Trenden att få kvinnor blir professorer i matematik har fortsatt och 
år 2010 var endast sex procent av alla professorer i matematik kvinnor (Palmer, 
2011).  

I litteratur och forskningsstudier framgår det att matematik fortfarande är ett ämne 
som lockar fler män än kvinnor. En uppdelad genusordning återfinns också inom 
skolans värld där männen återfinns som lärare i matematik, naturvetenskap och 
teknik, medan kvinnorna återfinns som lärare inom språk och omsorg (Palmer, 2o11; 
Wernersson, 2017). Även Kimball (1994) skriver att det finns färre kvinnor än män i 
tekniska yrken och anger att förklaringen som brukar ges till detta är att kvinnor 
förmodas ha sämre fallenhet för matematik.  

De nationella proven i matematik för årskurs 3 visar däremot att pojkars och flickors 
prestationer inte uppvisar någon större skillnad, men flickor har i flertalet delprov 
något högre resultat än pojkar (Skolverket, 2018b). Internationella mätningar av 
elevers resultat visar inte heller på några större skillnader mellan de svenska 
pojkarna och flickorna. TIMSS (Trends in International Mathematics and Science 
Study) är en internationell studie som genomförs vart fjärde år och som mäter elevers 
inställning och kunskap i matematik och naturvetenskap. I den framgår det att 
pojkars och flickors matematiska prestationer är likvärdiga i årskurs 4. Däremot visar 
TIMSS att pojkar i årskurs 8 erhåller något högre resultat (Skolverket, 2016b). PISA 
(Programme for International Student Assessment) genomförs vart tredje år och har 
till syfte att undersöka kunskaperna hos femtonåringar i matematik, naturvetenskap 
och läsförståelse. I den framkommer det att svenska pojkar och flickor presterar på 
samma nivå i matematik, men i OECD-länderna överlag presterar pojkar signifikant 
bättre än flickor (Skolverket, 2016a).  

Resultat från nationella och internationella tester stärks även av 
forskningslitteraturen. I en amerikansk studie genomförd med 247 elever i åldrarna 
6–10 år framkom det att redan i årskurs 2 identifierar eleverna matematik som ett 
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maskulint ämne. I studien kunde samtidigt inte en större skillnad påvisas i den 
matematiska kompetensen mellan könen (Cvencek, Meltzoff & Greenwald, 2011). 
Liknande resultat återfinns i en studie utförd i Tyskland som visade att flickors 
självkänsla i matematik sjönk redan efter första klass trots att det inte fanns någon 
skillnad i de matematiska resultaten (Lindberg, Linkersdörfer, Ehm, Hasselhorn & 
Lonnemann, 2013). Kimball (1994) lyfter fram att trots att forskning påvisar att det 
inte råder stora matematiska skillnader mellan könen så får den inte någon större 
genomslagskraft i samhället. Det här får till effekt att uppfattningen om matematiken 
som manligt domän kan leva kvar. De faktorer som lyfts fram som orsak till denna 
uppfattning är lärares och föräldrars attityder, men också den egna inställningen hos 
eleverna som självklart även påverkas av lärares och föräldrars synsätt.    

3.2 Elevers uppfattningar om matematik  

Flertalet rapporter och studier har visat att många elever upplever matematiken som 
tråkig. Enligt Statens offentliga utredning (SOU 2004:97), som grundar sig i 
Skolverkets utredningar gjorda 1992 och 2003, framkommer det att matematik, kemi 
och fysik är de ämnen som elever visat minst intresse för. Endast hälften av eleverna 
tycker att matematik är roligt och pojkar är mer positiva till ämnet än vad flickor är. I 
utredningen framkommer att denna syn även finns i samhället och elevernas 
föräldrar placerar inte matematik som ett av skolans viktigaste ämnen. Dessa resultat 
stärks även av internationella studier, såsom TIMSS, där det framkommer att 
matematik är det ämne, tillsammans med naturvetenskap, som elever värderar lägst 
(Skolverket, 2016b). Flertalet orsaker nämns i litteraturen som anledning till att 
matematiken inte känns lustfylld och ogillas av elever. Exempelvis Kimball (1994) 
menar att elever upplever ämnet som regelstyrt och där fantasin inte får utrymme, 
medan Spangler (1992) menar att eleverna uppfattar matematiken för abstrakt. Nardi 
och Steward (2003) skriver att elever kopplar ihop den egna matematiska förmågan 
med sin känsla för matematik, tycker de att det är roligt kan de också vara 
framgångsrika. Dock är det vanligt att elevens tidiga förställning om sin matematiska 
förmåga förblir intakt: en dålig matematisk förståelse i skolans tidigare år blir ofta till 
en befäst sanning genom hela skoltiden.  

I SOU 2004:97 framförs vidare att även om eleverna uppfattar matematiken som 
tråkig har andelen elever som vill lära sig mer om matematik ökat sedan den första 
utvärderingen gjordes av Skolverket 1992. Samtidigt ansåg mer än hälften av eleverna 
att den matematik som lärdes ut i skolan inte var till någon nytta. Viktigt att lyfta är 
också att elever upplevde att de skulle ha erhållit bättre resultat om de hade ansträngt 
sig mer. Exempelvis sågs en ökning år 2003 av elever som inte är motiverade och 
väljer att ge upp om uppgifterna upplevs vara för utmanande och svåra. I sin studie 
Mattitydprojektet har Petersen (2012) fått liknande resultat. Eleverna upplevde 
matematik som ett svårt ämne och de såg inte vilken användning de skulle ha av 
ämnet i yrkeslivet. Det här resulterade i att eleverna var omotiverade och inte 
ansträngde sig för att få ett godkänt betyg. 

Andra uppfattningar som elever har om matematik är att det är ett krävande ämne 
som enbart mycket intelligenta människor behärskar (Nardi & Steward, 2003). Det 
här styrker också studier genomförda av Boaler (2011), som menar att elevers 
inställning till matematiken påverkas av hur de uppfattar sin egen men också andras 
intelligens. Blir elever insorterade i skolan efter sina kunskapsnivåer inom matematik 
börjar de också kategorisera sig och sina klasskamrater efter prestationerna: till 
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exempel som dum eller smart, långsam eller snabb. Det här har även Spangler (1992) 
funnit i sin forskning och pekar på att om någon elev uppfattas som smartare än 
andra så accepterar andra elever den elevens lösning. Samtidigt kommer de elever 
som känner sig vara duktigare hålla fast vid sitt svar och inte ta till sig andra förslag. 
Linnanmäki (2003) skriver att matematik uppfattas vara ett ämne som knyts till den 
egna prestationen istället för som i andra ämnen till innehållet, vilket kan vara en 
förklaring till detta synsätt.  

3.3 Effekter av mindset 

I kapitel 2 gicks begreppen statiskt och dynamiskt mindset igenom. Under denna 
rubrik går vi vidare och tittar på olika effekter av mindset på elevers uppfattning om 
matematik och deras resultat i ämnet.  

Elevers mindset verkar ha effekter på deras attityder till matematik och deras resultat 
i ämnet. I en studie utförd av Blackwell et al. (2007) erhölls resultatet att elever med 
dynamiskt mindset har en mer positiv syn på matematikämnet. De väljer att 
anstränga sig mer vilket också leder till högre resultat och betyg i matematik. Vidare 
visar studien att även elever med ett statiskt mindset klarar sig bra under de tidiga 
skolåren. Det är först när de stöter på utmaningar, vilket de ofta gör i de senare 
skolåren, som elever med statiskt mindset kan få riktigt svårt att ta till sig 
matematiken, särskilt om de inte har utsatts för matematiska prövningar tidigare i 
sin skolgång. Yeager & Dweck (2012) menar att betygen sjunker eller förblir 
oförändrade för elever med statiskt mindset, detta då de har inställningen att de 
saknar talang för ämnet. Ett statiskt mindset hos barn kan yttra sig i att de har svårt 
att komma på vilka tips som finns att ge när någon fastnat i en uppgift, då de inte ser 
att det finns möjligheter utan endast ser att kunskapen är begränsad. Barn med 
dynamiskt mindset ställer sig istället frågande och funderar lite längre på en uppgift 
innan en hand räcks upp (Dweck, 2017).   

Det finns även skillnader i flickors och pojkars mindset som ger effekter. Tichenor, 
Welsh, Corcoran, Piechura och Heins (2016) framför exempelvis att flickor ofta själva 
har en uppfattning om att pojkar har fallenhet för matematik medan de uppfattar att 
deras egen matematiska förmåga beror på idogt arbete. Med andra ord verkar dessa 
flickor ha ett mer dynamiskt mindset gällande sin egen matematiska förmåga, men 
det gäller inte när de väl stöter på svårigheter. Risken är att de vid svårigheter och 
utan tillräckligt stöd utvecklar ett statiskt mindset eftersom de ser motgångarna som 
ett misslyckande - all möda som de har lagt ner har inte haft effekt och de kommer 
aldrig att lyckas inom matematiken. Nardi och Steward (2003) har i sin studie 
erhållit ett likartat resultat och poängterar att det framför allt är flickor som står för 
uppfattningen om att matematik är en medfödd förmåga. Tichenor et al. (2016) tar 
även upp att en annan effekt av att tro att pojkar är bättre inom matematiken, vilket 
är att flickor intar en tyst roll i klassrummet, de deltar inte i diskussioner och 
undviker frågor, detta för att undvika att bli bedömda av övriga klasskamrater. Det 
här kan leda till att flickor inte vågar använda sig av sina matematiska kunskaper. 
Även Dweck (2017) beskriver hur negativa etiketter kan fungera och tar upp en egen 
erfarenhet där en lärare inte ansåg att flickor klarar matematik. Detta resulterade i att 
Dwecks betyg sjönk drastiskt i matematik.   

Anledningen till kvinnors och mäns olika resultat i matematik tros bero på att många 
kvinnor har ett statiskt mindset. Dweck (2017) tar exempelvis upp att studier visat att 



 

7 

det ofta räcker med att sätta ihop några män med en kvinna i ett rum innan ett prov i 
matematik för att kvinnans resultat ska sjunka. Vidare förklarar Dweck (2017) att 
detta beror på att människan blir varse om vilka stereotyper som finns och detta leder 
i sin tur till distraktion i tankarna, en oro om bekräftelse av stereotypen. Sådana 
tankar gör att det inte finns tillräckligt med energi kvar att göra sitt yttersta på 
provet. Detta, menar Dweck (2017) handlar om statiskt mindset: “Det är när 
människor tänker utifrån statiska egenskaper som stereotyperna når fram till dem” 
(s.95). Det blir som en självuppfyllande profetia. Även positiva etiketter kan påverka 
ett statiskt mindset. 

När du får en positiv etikett är du rädd för att förlora den och när du drabbas av en  
negativ etikett är du rädd för att förtjäna den (Dweck, 2017, s.95). 
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4 Metod 

I det här kapitlet beskrivs metoder för studiens urval, datainsamling och dataanalys. 
Kapitlet redogör också för studiens reliabilitet, validitet och etiska överväganden. 

4.1 Urval  

Studiens urval bygger både på ett målinriktat urval och ett bekvämlighetsurval. Ett 
målinriktat urval är en vanlig metod inom kvalitativa studier. Det innebär att syftet är 
att välja ut deltagare som är relevanta och är ämnade att passa in med studiens 
forskningsfrågor (Bryman, 2011). I den här studien riktades urvalet därmed till elever 
i årskurserna 2 och 3, där respondenterna skulle bestå av hälften pojkar och hälften 
flickor. Studien innehåller också bekvämlighetsurval vilket Bryman (2011) förklarar 
är att de personer som finns tillgängliga för forskaren vid studiens genomförande är 
de som kommer att ingå i studien. I den här studien har det inneburit att de elever 
som ville ingå och som fanns tillgängliga vid intervjutillfällena blev respondenter i 
denna studie. Tiden har varit en begränsad resurs och därför är samtliga 
respondenter skolelever inom samma kommun. 

Missivbrev med information och erbjudande om att delta i denna studie 
vidarebefordrades av lärarna till eleverna som tog hem det till sina vårdnadshavare. 
Sammanlagt gavs missivbrevet ut till sex klasser i årskurserna 2 och 3 vid två olika 
kommunala skolor (A och B) i en stad i mellersta Sverige. En av skolorna, skola A, är 
en årskurs F-6 skola med ca 30o elever och är belägen i utkanten av stadskärnan. Den 
andra skolan, skola B, är en F-4 skola med ca 300 elever och är belägen i en annan 
del av kommunen. Valet av skolor grundade sig i att där fanns redan etablerade 
lärarkontakter med fem lärare (a-e). Samtliga av dessa lärare är kvinnor med flerårig 
erfarenhet, varav en är förstelärare (lärare e).  

Det var sammanlagt cirka 130 elever som mottog missivbrevet och av dessa var det 35 
elever som ville delta i studien. Från dessa valdes tolv elever ut för att ingå i studien. 
För att få en jämn könsfördelning var hälften av respondenterna flickor och hälften 
var pojkar. Inga krav ställdes på elevernas matematiska kompetens, däremot 
rådfrågades lärarna om vilka elever som var något mer verbala. Anledningen till detta 
var att eleven inte skulle känna sig obekväm i intervjusituationen och för att 
säkerställa att svar på intervjufrågorna skulle lämnas. De elever som mötte detta 
kriterium och fanns tillgängliga vid intervjutillfället blev utvalda att delta i denna 
studie. Deltagande elever i studien sammanfattas i Tabell 1.  
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Tabell 1. Medverkande elever, elevernas årskurs och skola för studien. 

Elev Förkortning Kön Årskurs Skola Lärare 

1 P1 Pojke 2 A A 

2 P2 Pojke 2 A A 

3 F1 Flicka 2 A A 

4 P3 Pojke 3 A B 

5 F2 Flicka 3 A B 

6 F3 Flicka 3 A B 

7 P4 Pojke 2 B C 

8 F4 Flicka 2 B C 

9 F5 Flicka 2 B C 

10 P5 Pojke 3 B D 

11 F6 Flicka 3 B D 

12 P6 Pojke 3 B E 

 

4.2 Datainsamling 

För att söka svaret på den här studiens forskningsfrågor har en kvalitativ metod valts 
i form av semistrukturerade intervjuer. Denna metod bedömdes som lämplig då 
studiens syfte är att ta reda på pojkars och flickors uppfattningar och med möjlighet 
att ställa följdfrågor. En semistrukturerad intervju innebär att ett färdigt frågeschema 
finns, men under intervjuns gång har intervjuaren möjlighet att vara flexibel gällande 
frågornas ordningsföljd. Det finns även möjlighet till att ställa kompletterande frågor 
och låta respondenten utveckla sina svar (Denscombe, 2018). De erhållna 
intervjusvaren utgör data som denna studie bygger på. Semistrukturerade intervjuer 
passar väl för studiens syfte då det är pojkars och flickors syn som efterfrågas. 
Ytterligare fördel för metoden är att den möjliggör för intervjuaren att vid ett senare 
tillfälle återkomma till respondenten med kompletterande frågor om behov för detta 
skulle finnas (Bryman, 2011).  

Kvale och Brinkmann (2014) lyfter fram att vid intervjuer med barn är det viktigt att 
ha maktförhållandet som finns mellan den vuxne och barnet i beaktning. 
Intervjufrågorna behöver ställas och utformas så att barnet kan förstå dem och inte 
söker efter vad som kan vara ett korrekt svar på frågan utan kan svara utifrån sin 
egen uppfattning. Frågorna behöver därför vara kortfattade och anpassas efter 
barnets ålder. Utifrån dessa kriterier togs en intervjuguide fram som grundar sig i 
problemområdet och forskningsfrågorna (se bilaga 2).  

Förutom en intervjuguide valdes sex foton ut på olika personer som visades en åt 
gången för eleverna samtidigt som de fick svara på frågor till bilderna. Exempel på 
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frågor som eleverna fick svara på är: ”Vad tycker den här personen om matematik” 
och ”Vad tror du personen har gjort för att bli duktig i matematik”? Syftet med fotona 
var att få ta del av elevernas tankar om vem eleven anser är matematisk och varför. 
På det viset fick eleverna stöd för att kunna återge deras inre bild om vilka personer 
de uppfattar vara matematiskt lagda. Samtidigt gav det värdefull data för denna 
studie för att kunna visa på eventuella skillnader i uppfattningar mellan män och 
kvinnor. Foton hämtades från Internet och hade valts ut så att alla skulle vara så lika 
varandra som möjligt, detta så att inte någon bild skulle sticka ut från mängden. Det 
innebar att alla foton var porträttbilder, alla personer hade samma etnicitet och alla 
personer log på bilderna. Skillnaderna i bilderna låg dock i ålderskategorier: 
lågstadieelever, unga personer i tjugoårsåldern och personer i 60-års åldern, samt 
kön: i varje kategori visades två bilder upp, en av varje kön (man/kvinna).  

Inför studien genomfördes en pilotstudie med fyra barn för att se hur fotona bäst 
skulle presenteras och om frågorna var tydliga och lätta att förstå. Bryman (2011) 
skriver att om det är möjligt är det en fördel att en pilotstudie genomförs för att 
säkerställa att intervjufrågorna är relevanta. En annan fördel är att pilotstudien 
förbereder och ger vana till intervjuaren för att få till en så bra intervjusituation som 
möjligt i den kommande studien. I pilotstudien fick två av barnen se alla bilder 
samtidigt på en datorskärm. Samtliga bilder hade samma storlek och var placerade 
sida vid sida i ett dokument. De två andra barnen fick se en bild åt gången. Det visade 
sig vara en bättre metod eftersom det resulterade i rikare och mer detaljerade svar. 
Följaktligen visades bilderna upp en i taget för eleverna i denna studie. 
Intervjuguiden reviderades inte efter pilotstudien utan behölls i sin helhet. 

Vidare hade ett dokument med bilder på sex ”smileys” tagits fram som 
representerade olika känslor. Denna användes för att eleverna lättare skulle kunna 
berätta hur de själva känner sig när de arbetar med matematik.  De känslor som 
eleven kunde välja mellan var: glad, sådär, arg, ledsen, fundersam och rädd. Alla 
smileys hade samma storlek och design för att ge ett likvärdigt intryck. Under varje 
smiley fanns också adjektivet beskrivet med ord. Det här gav eleverna möjlighet att 
svara mer ingående på de senare intervjufrågorna i intervjuguiden då de hade 
exempel på hur de kan känna sig när de arbetar med matematik. Utan dessa bilder 
hade risken varit att eleverna endast hade svarat ”glad” på frågan utan att nyansera 
svaret eller utveckla det vidare. Bilderna var sålunda till hjälp för att kunna ställa 
följdfrågor och få eleven mer medveten om sina egna känslor gällande matematik.  

Eleverna intervjuades en i taget för att de skulle kunna framföra sina egna tankar och 
inte påverkas av och svara identiskt som sina klasskamrater. Vid intervjutillfället 
hälsades eleven välkommen och blev påmind om att intervjun skulle spelas in och 
fick information om de forskningsetiska principerna. Eleven fick också veta att det 
inte finns några svar som är rätt eller fel utan skulle svara utifrån sina egna tankar. 
Samtliga intervjuer spelades in med hjälp av en mobiltelefon. Innan intervjuerna 
testades utrusningen för att säkerställa att ljudkvalitén var god, men också för att få 
kunskap om hur tekniken fungerar. Efter intervjuerna kopierades inspelningarna 
direkt till hårddisk på dator. Detta gjordes för att säkerställa att materialet skulle 
finnas sparat om lagringen på mobiltelefonen hade fallerat. Intervjuerna 
genomfördes på elevernas skola i ett enskilt rum vilket medförde en trygg och ostörd 
miljö, samtidigt som det säkerställdes att inspelningen skulle ha god kvalité utan 
störande bakgrundsljud för att kunna möjliggöra korrekt transkribering. Fördelen 
med att spela in intervjuerna är enligt Bryman (2011) att fokus kan vara på samtalet 
och inte på att föra noggranna anteckningar. Dessutom fångar en inspelning till viss 
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del upp både hur respondenten svarar och vad som sägs vilket är värdefullt. Vid 
semistrukturerade intervjuer finns möjlighet att ställa följdfrågor och därför hade 
generöst med tid avsatts för varje intervju för att möjliggöra en god dialog med varje 
respondent. Intervjuerna tog 10–15 minuter att genomföra per elev.   

Bryman (2011) skriver att efter ett antal intervjuer har genomförts kan det framgå att 
frågorna behöver justeras. Intervjuerna som genomfördes var uppdelade till två olika 
dagar. Efter den första dagens intervjuer med de sex första eleverna föreföll det sig 
lämpligt att revidera intervjuguiden och komplettera den (se bilaga 3). Samtliga 
elever som intervjuades under den första dagen svarade exempelvis att personerna på 
bilderna som de ansåg var bra på matematik hade blivit det för att de hade övat eller 
tränat. Bryman (2011) tar upp att om så gott som alla respondenter svarar på ett 
likartat sätt leder det inte till ett intressant resultat. Därför kompletterades 
intervjuguiden med frågorna: hur länge/ofta tror du att man måste öva för att bli bra 
på matte och vilka egenskaper har en person som är bra på matte? I och med denna 
revidering erhölls ett mer fylligt resultat och respondenterna beskrev tydligare på 
vilket sätt övning kan ske för att förbättra de matematiska kunskaperna. 

4.3 Analys av data  

Analysen av intervjuerna inleddes med att de inspelade intervjuerna transkriberades. 
Bryman (2011) rekommenderar att eftersom transkribering är en tidsödande process 
kan analys starta innan all data har transkriberats för att inte ha en oöverstiglig 
textmassa att analysera. En annan fördel som Bryman (2011) tar upp om man går 
tillväga på det sättet är att det blir lättare att fånga upp och bli medveten om olika 
teman som framträder. Med anledning av detta transkriberades och analyserades 
data allt eftersom. Varje intervju transkriberades i ett Word dokument, ett för varje 
intervju, för att skapa överblick och hålla isär respondenternas svar. Alla 
respondenter fick en egen färgkod för att kunna skilja dem åt och för att senare 
lättare kunna göra en sammanställning över de lämnade intervjusvaren.  

Efter färgkodningen lästes transkriberingarna igenom flera gånger för att kunna 
urskilja mönster i respondenternas svar. Studien grundar sig i en tematisk analys, 
vilket Bryman (2011) beskriver är ett vanligt angreppssätt i kvalitativa studier. Det 
innebär att olika teman eftersöks i transkriberingarna, om till exempel händelser eller 
fraser återkommer regelbundet är det sannolikt att dessa kan bilda ett tema. En 
förutsättning för att hitta dessa teman är just att noggrant läsa igenom texten flera 
gånger. Ett gemensamt dokument skapades i Word med de teman, kategorier, som 
hade utkristalliserats. I kategorierna sorterades data in för att därefter kunna göra 
ytterligare sortering om så skulle behövas. 

Eftersom foton på personer hade visats för eleverna togs ett separat dokument fram 
för intervjufrågorna som tillhörde dessa. Beskrivning av personerna, till exempel 
pojke lågstadiet och äldre dam utgjorde rubrikerna. Under respektive rubrik klipptes 
respondenternas svar in. Därefter, med hjälp av en induktiv ansats, försökte mönster 
återfinnas även för de här intervjufrågorna. En induktiv ansats är inte teoristyrd och 
innebär att teman identifieras allt eftersom och därefter genereras en teori eller 
ramverk (Bryman, 2011). Elevernas givna svar delades därefter upp i pojkar och 
flickor för att se om ett mönster kunde urskiljas efter genus.  

Slutligen, med en ansats som istället kan ses som mer deduktiv, analyserades data 
och resultaten för forskningsfrågorna utifrån det tidigare beskriva ramverket om 
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matematiskt mindset. Till skillnad från en induktiv ansats utgår den deduktiva från 
en befintlig teori, vilket innebär att insamlad data analyseras utifrån den valda teorin 
(Bryman, 2011). 

4.4 Reliabilitet och validitet 

Reliabilitet är ett mått som talar om ifall resultaten i studien är tillförlitliga, till 
exempel genom att titta på om studien har genomförts på ett korrekt sätt och om 
metoden för att få fram data har varit tillräckligt noggrann. Det innebär att om 
studien skulle genomföras återigen så skulle det generera i ett likadant resultat. 
Denna studies reliabilitet stärks genom att den har föregåtts av en kortare pilotstudie 
för att få fram bästa angreppssättet att presentera bilder för elever. Utifrån 
pilotstudiens utfall bestämdes att foton på personer skulle visas en åt gången för att 
få mera tillförlitliga svar från respondenterna. Vidare har tolv elever från två olika 
skolor ingått i studien för att få fram ett så brett urval som möjligt. Ingen hänsyn har 
tagits till elevernas egen matematiska förmåga utan de som ville och fanns 
tillgängliga vid intervjutillfället blev deltagare i denna studie, vilket stärker 
reliabiliteten. Reliabiliteten stärks också genom att intervjuguiden korrigerades efter 
det första intervjutillfället så att följdfrågor som hade ställts och bedömts som viktiga 
för studien inte skulle glömmas bort vid det andra intervjutillfället. 

Validitet berör studiens giltighet, det vill säga att studien har mätt det som var avsetts 
att mäta (Bryman, 2011). Innan studiens genomförande togs en intervjuguide fram 
som har utgjort stommen i de semistrukturerade intervjuerna. Innan 
intervjutillfällena har frågorna diskuterats och reviderats i samråd med handledare 
för att säkerställa att intervjuerna skulle ge svar på det som ämnades undersökas. 
Forskningsfrågorna har syftat till att undersöka pojkars respektive flickors syn och 
därför var hälften av respondenterna pojkar och hälften flickor, vilket också stärker 
studiens validitet. Eleverna har innan intervjun fått information om att det inte finns 
några rätta svar på frågorna, vilket har stärkt trovärdigheten i deras svar, då de har 
tillåtits att prata fritt och ärligt om hur de ser på matematisk kompetens. 

4.5 Etiska överväganden 

I denna studie har vi utgått från Vetenskapsrådets (2017) forskningsetiska principer. 
Bryman (2018) sammanfattar övergripande de forskningsetiska principerna i 
informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

Informationskravet innebär att de som deltar i studien ska bli informerade om 
studiens syfte. Vidare ska information ges om att allt deltagande i studien är frivilligt 
och kan avbrytas när som helst och utan att anledning till avhoppet ges. Även 
information om vilka moment som studien innehåller ska informeras om (Bryman, 
2018). Deltagarna i den här studien har blivit informerade om via missivbrevet att allt 
deltagande är frivilligt, vilket innebär att de också har möjlighet att närsomhelst 
avbryta sin medverkan utan att ange skäl till detta. Vidare har deltagarna blivit 
informerade om att ljudupptagning kommer att ske. Den här informationen och 
studiens syfte upprepades innan respektive intervju.  

Med samtyckeskravet menas att deltagarna har gett sitt samtycke att medverka i 
studien (Bryman, 2018). Vetenskapsrådet (2017) anger att när minderårig medverkar 
i en studie ska godkännande om medverkan lämnas även av vårdnadshavare. 
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Accepterande av deltagande i denna studie undertecknades av både vårdnadshavare 
och elev. Endast de elever som gav sitt samtycke till att delta i studien och som hade 
vårdnadshavarens underskrift var aktuella för denna studie. 

Konfidentialitetskravet innebär att uppgifter om deltagare ska behandlas 
konfidentiellt (Bryman, 2018). Deltagarna har genom missivbrevet informerats om 
att deras medverkan är konfidentiell. Det innebär att varken deras namn, skola eller 
kommun har nämnts, vare sig i studien eller i studiens arbetsmaterial, såsom vid 
transkriberingar. Istället för namn har till exempel F1 (flicka 1) och P1 (pojke 1) 
använts. Med detta förfaringssätt har det säkerställts att ingen av de medverkande 
kan identifieras.  

Slutligen tar Bryman (2018) upp nyttjandekravet vilket innefattar att data som 
samlas in enbart ska användas i den avsedda forskningen, det vill säga i denna studie. 
I missivbrevet har det också framgått att all data som samlats in kommer enbart att 
användas till den här studien och kommer således heller inte att spridas vidare. 
Deltagarna är också informerade om att publicering kommer att ske i DiVA (Digitala 
Vetenskapliga Arkivet). Vid publiceringen kommer all lagrad ljudinspelning att 
raderas och transkriberingar kommer att förstöras, på det viset säkerställs att 
informationen inte sprids vidare.  
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5 Resultat 

I detta kapitel presenteras studiens resultat i form av fyra underrubriker. De tre 
första rubrikerna är kopplade till studiens forskningsfrågor, medan den fjärde och 
sista underrubriken kopplas till studiens övergripande syfte och beskriver elevernas 
matematiska mindset med stöd av resultaten som presenteras under de tre första 
rubrikerna. 

5.1 Egenskaper hos personer som är duktiga i matematik   

Lägg på minnet att, precis som beskrivits i metodkapitlet, visades bilder på olika 
personer med olika karaktärsdrag upp för eleverna under intervjuerna. Detta gjordes 
i syfte att ta reda på vilka karaktärsdrag som eleverna förknippade med matematiskt 
duktiga personer. Utöver bilderna ställdes även en direkt fråga till eleverna gällande 
vilka egenskaper en person har som är bra på matematik. Svaren på den sista frågan 
varierade, men begrepp såsom smart, duktig och snäll var dominerande. Ytterligare 
egenskaper som nämndes av eleverna var att en matematisk duktig person är glad 
och lugn.  

När det kommer till elevernas svar kopplat till fotografierna pekar resultaten åt att en 
egenskap som eleverna förknippar med att vara duktig i matematik är kön. 
Exempelvis framförde alla elever att pojken i lågstadiet var duktig i matematik och 
tycker om ämnet. Bland annat framförde elev F1 följande gällande bilden på 
lågstadiepojken:  

Han kanske är duktig på matte så att… han kanske tycker att det är hans favoritämne i skolan 
(F1). 

Svaren var mer blandade när bilden på lågstadieflickan visades. Fyra elever trodde att 
flickan var duktig i matematik. Ytterligare sju elever framförde flickans matematiska 
kunskaper som medelmåttiga. Exempelvis uttryckte elev P3 det som att ”hon är sådär 
liksom typ mittemellan, inte dålig liksom och inte bäst liksom”, medan elev F6 
framförde att ”Om man ska typ säga på en skala på ett till tio, om tio är bäst… så 
kanske ligger hon på en fyra”. Slutligen var det en elev som ansåg att flickan inte är 
duktig i matematik. Exempelvis sa elev P2: ”Hon är inte jätteförtjust i matte. Hon ser 
inte ut att gilla matte.” Egenskapen gällande kön blev dock inte markanta när bilder 
på de fyra äldre individerna visades. Med andra ord var också ålder en egenskap som 
syntes i elevernas svar gällande personer som är duktiga i matematik. Gällande den 
unga killen framförde ungefär hälften honom som duktig i matematik. Exempelvis sa 
F6 följande: 

Jag troooor... att han gillar matematik. För att han ser typ plugg-glad ut. Han är lite äldre… och 
ser ut att kunna... om han är såhär som man ska jobba... så ser han ut att kunna jobba med 
något samband med matematik (F6).  

Sex elever svarade att de trodde att han tyckte matematik var sådär och en elev såg 
honom som dålig i matematik. När bilden på den unga tjejen visades trodde istället 
åtta elever att hon var duktig i matematik och fyra sådär. Ingen trodde att hon var 
dålig: ”Hon ser ut att kunna vara duktig, men kanske inte bäst” (P3).  

När det kommer till den äldre damen och mannen trodde många elever att dessa var 
duktiga i matematik. Samtliga elever trodde att den äldre damen tycker det är roligt 
med matematik och elva av dem menade att det är för att hon är duktig. Ett av svaren 
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var ”Hon är jättebra på matte” (P2). När det kom till bilden på den äldre mannen 
svarade åtta elever att de trodde att han var duktig i matematik och fyra elever ansåg 
att hans matematiska förmåga var sådär. “De som är ganska gamla, de kan ju typ alla 
svar” (P 1). En elev trodde däremot att den äldre mannen tycker matematik är tråkigt 
och uttryckte följande:  

Jag tror inte att han tycker om matematik för att han har en ganska tråkig bakgrund… också... 
han kanske var bra i matematik när han var yngre i skolan, men jag tror inte att han tyckte om 
det (F6).  

 

5.1.1 Jämförelse mellan pojkar och flickor 

När vi ser till data som sammanställts i Tabell 2 framkommer det att pojkarna i 
studien ansåg att männen verkar vara något mer matematiskt duktiga än kvinnorna, 
medan det inte framkommer någon större skillnad mellan könen i flickornas resultat. 
Flickorna gör ingen skillnad alls i sin bedömning mellan könen där de bedömer 
männens och kvinnornas matematiska förmåga till sådär. 

Tabell 2. Sammanställning med resultatfokus kön, uppdelat efter pojkar (P) 
respektive flickors (F) svar. 

 Fotografi Matematisk kompetens 

Duktig Sådär Inte duktig 

Fotografier på män Pojke 6P, 6F   

Ung man 2P ,3F 4P, 2F 1F 

Äldre man 5P, 3F 1P, 3F  

Totalt P: 13/18 

F: 12/18 

P:5/18 

F: 5/18 

P: - 

F: 1/18 

Fotografier på kvinnor Flicka 1P, 3F 4P, 3F 1P 

Ung kvinna 3P, 5F 3P, 1F  

Äldre dam 6P, 5F 1F  

Totalt P: 10/18 

F: 13/18 

P: 7/18 

F: 5/18 

P: 1/18 

F: - 

 

Efter sammanställningen av data i Tabell 3 med fokus på ålder, framkommer det att 
pojkarna i studien ansåg att den äldre mannen och damen är mest matematiska. 
Flickorna i studien ansåg att pojken och flickan är något mer matematiska än den 
äldre mannen och damen. Lägst förtroende för den matematiska förmågan, sett till 
ålder, anser både pojkarna och flickorna i studien att den unga mannen och kvinnan 
har.  
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Tabell 3. Sammanställning med resultatfokus ålder, uppdelat efter pojkar respektive 
flickors svar. 

 Fotografi Matematisk kompetens 

Duktig Sådär Inte duktig 

Bilder på lågstadieelever Pojke 6P, 6F   

Flicka 1P, 3F 4P, 3F 1P 

 P: 7/12 

F: 9/12 

P: 4/12 

F: 3/12 

P: 1/12 

F: - 

Bilder på personer i 20-årsåldern Ung man 2P ,3F 4P, 2F 1F 

Ung kvinna 3P, 5F 3P, 1F  

 P: 5/12 

F: 8/12 

P: 7/12 

F: 3/12 

P: - 

F: 1/12 

Bilder på personer i 60-årsåldern Äldre man 5P, 3F 1P, 3F  

Äldre dam 6P, 5F 1F  

 P: 11/12 

F: 8/12 

P: 1/12 

F: 4/12 

P: - 

F: - 

 

5.2 Hur man blir duktig i matematik   

Samstämmighet råder bland eleverna där samtliga anser att det enda sättet för att bli 
duktig inom matematik är att träna, öva och kämpa.  

Eee… om man tränar väldigt mycket och om man är aktiv... och om man typ har gympa... före 
matten så koncentrerar man sig bättre för hjärnan fungerar bättre då (F6).  

Asså man måste såhär kämpa och träna mycket… för då kan man... om man vill bli något som 
ingenjör då måste man träna mycket hårt för att kunna (P6).  

Av elevernas svar framkommer det att skolan är en viktig plats för att lära sig 
matematik, genom att träna i matteboken, fokusera på lektioner och prov, samt 
lyssna till vad, och göra som, läraren säger: ”Man tränar och arbetar, gör det fröken 
säger” (P2). Minst lika viktigt som att arbeta i skolan för att förbättra sina kunskaper 
är det även att träna hemma för att bli matematisk. Exempelvis framhöll F2 vikten av 
att repetera hemma på det som har gjorts i skolan. Ytterligare sätt att bli matematisk 
är, bland annat enligt F3, att till exempelvis be om extrauppgifter.  

För att bli matematiskt duktig ansåg de tillfrågade eleverna vidare att en viss 
regelbunden träning behövs, exempelvis lite varje dag. En elev svarade: “Fyra gånger 
i veckan... kanske tre timmar varje gång” (P4), medan en annan elev svarade “Väldigt 
mycket ...kanske lite någon gång om dagen” (P5). 

Eleverna framförde även aspekter kopplat till verktyg som kan användas för att bli 
matematisk. De nämnde bland annat att matematisk förmåga kan erhållas genom att 
spela spel, till exempel Memory. En elev (F2) nämnde att man kan räkna 
morotsslantar vid maten medan andra elever tog upp övrigt konkret material. 
Exempelvis sa P6 följande: 
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Ja, antingen kan man räkna med fingrarna eller ta hjälp av någon… Klossar som man kan lägga 
ut och kolla. 

5.2.1 Jämförelse mellan pojkar och flickor 

Både pojkarna och flickorna ansåg att det gäller att träna och öva mycket för att bli 
duktig i matematik. Vidare ses heller ingen skillnad mellan pojkar och flickor på 
synen hur mycket träning en matematiskt duktig person behöver utan samtliga 
svarade att det krävs en regelbunden träning, dagligen eller ett par gånger i veckan 
uttrycktes. Likaså ansåg alla elever att det går att bli bättre än vad en redan är, vilket 
visar att det inte fanns någon skillnad mellan pojkars och flickors svar i den frågan.  

När det gällde att svara på frågan om det fanns andra sätt att bli bra på matematik 
var det fler pojkar än flickor som inte kom på något förslag och det var således fler 
flickor än pojkar som hade förslag, exempelvis spela spel, ta det lugnt och fokusera. 
Samtidigt kom alla med tips på vad en kan ta till när man hamnat med en svår 
uppgift, exempelvis konkret material eller söka hjälp från andra. 

5.3 Den egna matematiska förmågan 

Vid intervjuerna efterfrågades elevernas svar gällande egen matematiska förmåga och 
utifrån de svar som gavs ses eleverna positiva till matematik. Bilder på smileys 
visades för eleverna och utifrån dem uttryckte alla tolv att de känner sig glada när de 
arbetar med matematik. Även andra känslor nämndes, om än inte lika frekvent, 
exempelvis fundersam: 

Glad. Och ganska liksom så här (pekar på bilden fundersam), ja liksom hur jag ska räkna ut det 
här talet och så. Ähum, för att ibland brukar jag ha lite svårt…och då brukar jag sitta och tänka 
mycket. Fast ibland är jag glad. Jag är mest så här, fundersam. Det är för att det känns lite nytt 
(F1). 

Tre elever pekade även på olika känslor beroende på vad man arbetade med i 
matematiken. 

Jag känner mig nog (tvekar)… typ dom där två (pekar på glad och sådär). Matte är inte alltid det 
roligaste, men ibland kan det vara roliga uppgifter och roligt att lära sig nya saker. Men det är 
väl typ så här, när man måste typ, ställa upp och det är samma grejer hela tiden (P3). 

Det beror på vad man övar med... om det är lätt så är jag glad... om det är svårt är det sådär. 
Glad för att det är enkelt och då blir man klar snabbare… och sådär om det är svårt (F4). 

Inget speciellt… och glad. Jag tycker det är roligt med matte, men jag tycker inte de där 
genomgångarna är så kul... de är så lätta. Jag tycker bara att genomgångarna är jättelätt och vill 
jobba på (F6). 

Det som lyftes fram av tre av eleverna var att utmaningar är det som gör 
matematikämnet roligt. Detta sa dock inte alla elever utan fyra elever förde fram att 
om det är ett svårare moment känner de sig fundersamma eller upplever att 
matematiken är ”sådär”.  

Förutom elevernas känslor när de arbetar med matematik frågade vi även om de 
ansåg sig själva vara duktiga i ämnet. Hälften av de tolv eleverna ansåg sig vara bra 
på matematik och fem elever sa att de är ganska bra. En elev sa sig inte vara bra på 
matematik. 
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När frågan ställdes till eleverna om varför de anser sig vara bra eller ganska bra på 
matematik blev svaren likartade, de sa att det berodde på att de tränat mycket eller 
som en elev sa: “Jag och pappa tränar mycket” (F4). Andra elever nämnde saker 
såsom: 

Jag har övat och jag började läsa sen jag gick på dagis. Eee... då när jag två, tre, fyra år... sen när 
min storebror… skulle hämta mig från dagis och mamma med... då hade han fått läxa...  och då 
ville jag också ha läxa. Så jag satt med honom då. Sen har jag skrivit massa prov till mig själv och 
så har jag bett mamma och pappa och ibland? [NN] att göra prov till mig som jag kan göra (F6).  

Jag typ tränar hela tiden. Nämen jag brukar träna på matte, aaa… jag fattar ganska snabbt typ 
vad man ska göra och så typ blir det enkelt till slut (F3). 

Det är bara att öva, öva, öva inte ge upp (F2). 

Eleverna berättade att de även tränar hemma för att förbättra sig i matematik. Där 
finns det också möjlighet till egna kreativa matematiklektioner och övningar som inte 
erbjuds i skolan. Även om dessa inte alltid lyckas fullt ut vill eleverna gärna använda 
sig av matematiken hemma. 

Om man har svårt att komma ihåg så kan man hitta på vissa ramsor. Min kusin har kommit på 
en ramsa fast den är på finska. Jag har glömt bort lite i slutet (P3).  

Suttit hemma, gjort typ egna matteböcker. Jag gjorde av papper, skrev såna här tal, å så satte jag 
ihop alla papper tillsammans så blev det en mattebok. Fast den blev inte så bra, jag måla den 
och då blev den jätteknövlig och så fick jag slänga den (F1). 

Vissa av eleverna såg en progression i sitt eget lärande. De reflekterade över att det 
har skett en utveckling från det att de började lära sig matematik till deras kunskaper 
idag.  

Ja, när jag började ettan då var jag inte jättebra. Men nu, nu har jag en mycket svårare mattebok 
och har blivit jättebra. Sååå… man kan bli bättre på matte (F2). 

Du blir liksom bättre för varje år för du kommer upp i klasser (P3). 

5.3.1 Jämförelse mellan pojkar och flickor 

Sett till sammanställda data framkom det att flickor bedömde sig i högre grad vara 
duktiga i matematik än vad pojkarna bedömde sig vara. Tre pojkar och tre flickor 
ansåg sig vara duktiga och det var tre flickor som ansåg sig vara ganska bra på 
matematik. Enbart pojkarna uttalade sig mer negativt om sina matematiska 
kunskaper då en pojke tyckte att han var sådär i matematik och slutligen en pojke 
som ansåg sig inte alls vara duktig.   

Alla tolv eleverna kände sig glada när de arbetar med matematik och fyra av dem, tre 
flickor och en pojke, uttryckte även annat som fundersam, inget speciellt och sådär. 
Flickan som var glad men samtidigt fundersam menade att det berodde på om det var 
nya matematiska områden som behandlades. Flickan som var övervägande glad, men 
även uttryckte att hon inte kände något speciellt menade att det var när det var, för 
henne, tråkiga genomgångar. En pojke och en flicka som båda var glada i matematik 
svarade att de kände sådär för matematikämnet. Pojken menade att det var sådär när 
det var upprepande uppgifter och flickan menade att det var sådär när hon hamnade 
inför svåra uppgifter att lösa.  
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5.4 Elevernas matematiska mindset  

Utifrån resultaten på forskningsfrågorna sågs det att eleverna visade drag som pekar 
mot både ett statiskt och dynamiskt matematiskt mindset. 

Många av eleverna visade att de delvis har ett dynamiskt mindset, eftersom de ansåg 
att det är genom träning som kunskap förvärvas. På frågorna hur någon blir bra på 
matematik svarade samtliga att det blir man genom att träna och öva. Några av 
eleverna berättade även att de har blivit duktiga i matematik eftersom de har tränat 
mycket hemma. Vidare framförde samtliga elever att de kan bli bättre i matematik än 
vad de redan är. De såg inte sin egen matematiska förmåga som något begränsat utan 
alla påtalade möjligheten till att förbättra sina egna kunskaper. De elever som ansåg 
att de själva inte är jätteduktiga i matematik uppvisade ändå att de har ett dynamiskt 
mindset då de tror att det är möjligt för dem att bli bättre i matematik. De hade olika 
uppfattningar om hur de ska gå tillväga för att förbättra sina kunskaper. 

Det fanns dock även drag av statiskt mindset hos eleverna. Särskilt en elev (P3) föll 
inom ramen för ett statiskt mindset då han uttryckte att vissa är bättre än andra inom 
matematik. Drag av statiskt mindset fanns också hos flertalet andra elever, både hos 
pojkar och flickor, då de såg matematiken som mekanisk, det vill säga att matematik 
handlar om att lära sig metoder utantill.  

Så tränar man på alla tabeller och så och till slut så kommer man ju att kunna det och då har det 
fastnat i huvudet (F3). 

Sett till genus var det framförallt pojkarna som uppvisade ett statiskt mindset, 
eftersom de trodde att männen på bilderna hade mer matematisk talang än 
kvinnorna. Exempelvis elev P1 ansåg att den unge mannen var fokuserad och därför 
bra på matte. Denna egenskap återfinns inte i pojkarnas svar gällande kvinnorna på 
bilderna. Flickorna i studien uppvisade däremot ett mer dynamiskt mindset eftersom 
de ansåg att männen och kvinnorna var nästan lika duktiga, till marginell fördel för 
kvinnorna.   

Gällande ålder trodde både pojkar och flickor att den äldre mannen och damen hade 
mest matematisk förmåga. Det kan kopplas ihop med statiskt mindset, då de ansåg 
att ålder är synonymt med att vara matematisk. Elev F3 uttryckte att ”hon är äldre 
och man lär sig efter åren mer och mer”. Däremot uppfattade samtliga elever pojken 
som duktig. Här uppvisade eleverna ett dynamiskt mindset eftersom de inte 
förknippade ålder med matematisk kompetens, utan att både unga och gamla kan 
vara duktiga i matematik. 

Det vi kan utläsa från studiens data är därmed att ingen av eleverna uppvisade enbart 
statiskt eller dynamiskt mindset. All data som framkom visade att det på det stora 
hela inte heller fanns några större skillnader mellan pojkars och flickors mindset. 
Pojkarna visade dock på något fler drag av statiskt mindset då de ansåg män ha mer 
matematisk talang än kvinnor. Det är vidare några svar, från enstaka elever, som 
stack ut från mängden och utgjorde ett bredare dynamiskt eller statiskt matematiskt 
mindset hos dem än övriga deltagande elever. 
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6 Diskussion 

Kapitlet innehåller två avsnitt och inleds med en metoddiskussion där studiens 
genomförande och vald metod diskuteras. Kapitlet avslutas med en 
resultatdiskussion där studiens resultat diskuteras.   

6.1 Metoddiskussion 

Som tidigare beskrivits i metodkapitlet kompletterades intervjuguiden efter att 
hälften av intervjuerna var genomförda. Svaren på de tillkomna frågorna medförde 
ingen skillnad för resultatet med anledning av att en av frågorna hade tillkommit som 
en ”kom-ihåg” fråga för att inte glömmas bort till andra intervjutillfället. Denna fråga 
hade med andra ord redan ställts vid det första intervjutillfället och kompletteringen 
kan därför inte ändra på det erhållna resultatet. Den andra tillkomna frågan är heller 
inte avgörande för resultatet utan endast en kompletterande detalj, då enbart 
elevernas uppfattning om hur länge de anser man måste träna för att bli bra på 
matematik efterfrågades. De två frågorna ändrar med andra ord inte inriktningen för 
intervjuerna och därmed inte heller studiens övergripande resultat.   

Ytterligare en sak som bör diskuteras är att de elever som ingick i studien var elever 
som deras lärare bedömde vara något mer verbala. Vi bedömer att detta urval inte 
heller bör ha haft någon större påverkan på studien då den förmågan inte har en 
koppling till elevers matematiska förmåga. Att vara verbal sammanfaller inte 
nödvändigtvis med kompetens, utan innebär helt enkelt att någon tycker om att 
samtala. Att kunna ha ett samtal/intervju med eleverna har varit av vikt för att kunna 
samla in data. 

6.2 Resultatdiskussion 

Resultaten från denna studie väckte många frågor och kan ha implikationer för både 
praktik och framtida studier, vilket vi diskuterar nedan. 

Gällande de bilder som visades för eleverna, visar resultatet från denna studie, att 
både pojkarna och flickorna såg de äldre personerna som mer matematiska än de 
yngre. Däremot så förknippade samtliga elever pojken i lågstadieålder med att vara 
duktig i matematik. En anledning till detta kan vara att eleverna identifierade sig med 
en person i sin egen ålder, men det förklarade i så fall inte varför flickan inte fick lika 
högt resultat. Från resultatet framkom det att det var framför allt pojkarna som ansåg 
flickan inte vara matematisk. Utifrån det tolkade vi att pojkarna har en stereotyp syn 
vilket leder till ett mer statiskt mindset gällande kön då de gjorde bedömningen att 
pojken och flickan inte sågs ha likvärdig matematisk talang. Både pojkarna och 
flickorna i studien ansåg den unga mannen och kvinnan ha lägre matematisk förmåga 
än tidigare nämnda. Det är möjligt att eleverna inte kunde identifiera den 
åldersgruppen med någon i deras närhet vilket kan ha varit anledningen till att dessa 
personer fick ett lägre resultat. Då inga följdfrågor ställdes till eleverna och då de 
heller inte blev ombedda att förklara varför de värderade den matematiska förmågan 
olika hos personerna, är det heller inte möjligt att ange anledningen till det 
uppkomna resultatet.  

Av vårt resultat såg vi därmed att det fanns tendenser till att en del stereotypa 
uppfattningar gällande matematisk kompetens lever kvar hos pojkarna, vilka ansåg 



 

21 

männen på bilderna vara mer matematiska än kvinnorna. Det här överensstämmer 
med litteraturen där bland annat Palmer (2011) skriver att matematiken, historiskt, 
har varit ett manligt domän och att ämnet fortfarande förknippas med manlig 
dominans. En, för praktiken, positiv bild som denna studie visade var att de 
deltagande flickorna inte föll inom ramen för det som tidigare forskning visat, 
nämligen att flickor ser sig vara sämre i matematik än pojkar. Vid uppvisning av 
bilderna bedömde flickorna att männen och kvinnorna hade likvärdig matematisk 
förmåga och de värderade sig själva som duktiga eller ganska duktiga i matematik. Vi 
kan därför inte se att forskning från bland andra Cvencek et al. (2011) och Lindberg et 
al. (2013) stämmer in på vårt erhållna resultat, då deras forskning visade att flickor 
värderar sin matematiska förmåga lägre än pojkarna. Utifrån vårt erhållna resultat är 
det därför av intresse med vidare forskning för att ta reda på om ett trendbrott är på 
gång gällande flickors syn på sin matematiska förmåga i jämförelse med pojkarnas 
förmåga. Detta för att kunna se om deras uppfattning fortlever genom hela 
grundskolan eller om denna inställning ändras över tid.  

Pojkarna i den här studien såg vidare mer negativt på sin egen matematiska förmåga 
än flickorna gjorde och en ansåg sig inte alls vara duktig i ämnet. Det här kan 
sammanfalla med resultatet från de nationella proven för årskurs 3 (Skolverket, 
2018b), där det visar att flickor presterar något bättre än pojkar. Flickorna i den här 
studien upplevde sig vara duktiga i matematik. Mätningar visar att flickor får högre 
resultat än pojkar vid de nationella proven för årskurs 3, men att resultatet blir det 
omvända i årskurs 8 i TIMSS mätningen. Kan det kopplas ihop med Tichenor et al. 
(2016) som menar att uppfattningen hos flickor är att pojkar har mer fallenhet för 
matematik men att deras förmåga kommer utav idogt arbete, och då vid motgångar 
riskerar utveckla ett statiskt mindset då deras prestationer inte räcker till? 

Vidare kan nämnas att träna, öva och kämpa verkade vara ledorden hos eleverna, 
vilka menade att det krävs en regelbunden träning för att bli matematisk duktig, inte 
bara i skolan utan även i hemmet. Resultatet visar att eleverna, i det stora hela, var 
och blev glada när de arbetade med matematik och någon menade att det är viktigt 
att kämpa på och inte ge upp om en ska bli matematiskt duktig. Resultat som 
framkom visade därmed att eleverna hade sidor av både statiskt och dynamiskt 
matematiskt mindset, men att dynamiskt mindset dominerade. Alla eleverna ansåg 
att de kan bli än mer matematiska än vad de redan är om de tränar och övar mer. 
Vidare såg de inte några hinder till att utveckla sin matematiska förmåga utan endast 
möjligheter vilket påvisar ett dynamiskt mindset. Det visade sig vara fler flickor än 
pojkar som kom på andra sätt att bli bra i matematik, exempelvis genom att använda 
sig av konkret material. Men samtidigt talade data om att alla kom med tips på vad 
som finns att göra när man kört fast på en uppgift och även här blev ett av tipsen att 
använda sig av konkret material. Det gick därför att tyda att det inte finns någon 
större skillnad mellan pojkar och flickor sett till att hitta alternativ för träning i 
matematik. Det kan tolkas att de flesta av eleverna uppvisar ett dynamiskt mindset då 
kännetecken för ett statiskt mindset, enligt Dweck (2017), är att barn inte kan komma 
på alternativa tips och lösningar när de fastnat i en uppgift.  

Slutligen kan nämnas att i läroplanen (Skolverket, 2018a) framgår det att 
”undervisningen i ämnet matematik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om 
matematik och matematikens användning i vardagen och inom olika ämnesområden” 
(s. 54). Som nämnts i tidigare forskning av Petersen (2012) och från SOU 2004:97 
framgår att elever inte förknippar matematik med ett ämne som de ses ha nytta av. 
Klingberg (2016) skriver att det är av vikt att eleven känner till syftet med uppgiften, 
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exempelvis genom att visa rent praktiskt hur kunskapen behövs i livets vardag. Vi såg 
att flertalet elever i denna studie uppvisade några drag av statiskt mindset (även om 
drag kopplat till dynamiskt mindset dominerade) då de förknippade matematik med 
att lära sig metoder utantill, till exempel att kunna rabbla multiplikationstabeller. Det 
här kan innebära att matematiken får en mekanisk innebörd utan att den vidgas till 
hur elever kan ha användning för den i vardagen och i förlängningen i ett kommande 
yrkesliv.  
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7 Avslutande ord 

Kan vi förändra statiskt mindset till dynamiskt och rusta oss mot påverkan av 
negativa etiketter som att flickor inte klarar matematik lika bra som pojkar? Denna 
studies resultat visar att de elever vi intervjuat i årskurserna 2 och 3 främst visar på 
drag av dynamiskt mindset och särskilt flickorna. Är detta ett trendbrott och kommer 
dessa resultat även hålla när eleverna kommer upp i de högre årskurserna? Det kan 
bara tiden utvisa. Dock är det viktigt att få förståelse för elevers olika mindset i ett 
tidigt skede för att rusta eleverna på bästa sätt och därigenom underlätta eventuella 
motgångar i framtida matematikstudier. 

When we emphasize people’s potential to change, we prepare our students to face life’s 

challenges resiliently (Yeager & Dweck, 2012, s. 312).    
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Bilaga 1 Missivbrev 

 

Information om deltagande i studie kring elevers uppfattningar 

om matematik. 

Hej!   

Vi är två studenter från Mälardalens högskola i Västerås som läser vår sista termin på 

Grundlärarprogrammet F-3 och vi ska nu börja skriva vårt examensarbete. Vår studie handlar 

om elevers uppfattning om matematik och vi kommer därför att genomföra intervjuer med 

elever i årskurserna 2–3.  

Intervjuerna beräknas ta mellan 15–30 minuter och sker med ljudupptagning. Materialet vi 

samlar in under intervjuerna kommer endast att användas av oss i den här studien och 

behandlas konfidentiellt, vilket innebär att ingen person eller skola kan identifieras. 

Elevens deltagande i undersökningen är helt frivilligt. Eleven har rätten att när som helst 

avbryta sitt deltagande utan närmare motivering och utan några negativa konsekvenser. 

Undersökningen kommer att presenteras i form av en uppsats vid Mälardalens högskola som i 

sin slutversion läggs ut på databasen DiVA.  

 

Vi vore mycket tacksamma om ert barn skulle kunna tänka sig delta i studien och ni som 

vårdnadshavare ger ert medgivande till detta. Medgivande ges genom att skriva under 

talongen nedan och se till att den kommer till ert barns lärare senast fredagen den 29 mars. 

Har ni frågor om studien är ni mer än välkomna att kontakta oss! 

Med vänlig hälsning   

Ingrid Anundi & Camilla Petersson   

Kontaktuppgifter 

Ingrid Anundi, iai15003@student.mdh.se 

Camilla Petersson, cpn07002@student.mdh.se 

Handledare: Jannika Lindvall, jannika.lindvall@mdh.se  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Jag ger härmed mitt medgivande till att mitt barn får delta i studien. 

 

______________________________________ ____________________________________ 

Målsmans underskrift  Elevens underskrift 

 

______________________________________ ____________________________________ 
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Bilaga 2 Intervjuguide 

 

Intervjuguide 
 

1. Hur gammal är du? 
2. Vilken årskurs går du i? 

 
Frågor kopplade till bilderna 

3. Vad tycker den här personen om matematik? (roligt/tråkigt osv). 
4. Hur är den här personen i matematik? (duktig/inte duktig) 
5. Varför tror du att person tycker att matematik är…. 
6. Vad tror du att personen har gjort för att bli duktig i matematik 
7. Alt. Tror du att personen kan bli duktig i matematik, vad måste hen göra då? 

 
Allmänna frågor 

8. Hur tror du att man bli bra på matte? 
9. Finns det andra sätt som man kan bli bra på matte? 
10. Går det att bli bättre på matte än vad man redan är? 
11. Vad tycker du att man ska göra om man tycker att det är svårt att räkna matte-

har du något bra tips? 
 
 

Elevens egen inställning till matte 
12. Hur känner du dig när du arbetar med matte?  (Visa smileys) Varför tycker du 

det? 
13. Är du duktig på matte? 
14. Varför är du duktig / inte duktig 
15. Vad har du gjort för att bli duktig? 
16. Hur brukar du öva/träna? 
17. Kan du bli duktig? Ja- vad behöver du göra då? Nej - varför inte? 
18. Vilka är dina favoritämnen i skolan? Varför tycker du om dem?   
(19. Varför är inte matte ditt favoritämne)? 



Bilaga 3 Intervjuguide, reviderad 

 

 

Intervjuguide, reviderad 
 

1. Hur gammal är du? 
2. Vilken årskurs går du i? 

 
Visa bilderna 

3. Vad tycker den här personen om matematik? (roligt/tråkigt osv). 
4. Hur är den här personen i matematik? (duktig/inte duktig) 
5. Varför tror du att person tycker att matematik är…. 
6. Vad tror du att personen har gjort för att bli duktig i matematik 
7. Alt. Tror du att personen kan bli duktig i matematik, vad måste hen göra då? 

 
 

Allmänna frågor 
8. Hur tror du att man bli bra på matte? 
9. * Hur länge/ofta tror du att man måste öva för att bli bra på matte?  
10. * Vilka egenskaper har en person som är bra på matte? (Hur är personen)  
11. Finns det andra sätt som man kan bli bra på matte? 
12. Går det att bli bättre på matte än vad man redan är? 
13. Vad tycker du att man ska göra om man tycker att det är svårt att räkna matte-

har du något bra tips? 
 
 

Elevens egen inställning till matte 
14. Hur känner du dig när du arbetar med matte?  (Visa smileys) Varför tycker du 

det? 
15. Är du duktig på matte? 
16. Varför är du duktig / inte duktig 
17. Vad har du gjort för att bli duktig? 
18. Hur brukar du öva/träna? 
19. Kan du bli duktig? Ja- vad behöver du göra då? Nej - varför inte? 
20. Vilka är dina favoritämnen i skolan? Varför tycker du om dem? 
 
(21. Varför är inte matte ditt favoritämne)? 
 
* Tillkomna intervjufrågor (fråga 9 och 10) 
 
 

 

 

 

  

 

  


