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Sammanfattning

Jag har genom åren mött många flickor som av olika anledningar bestämt sig för att matema-
tik inte är något för dem. Syftet med detta arbete är dels att genom litteraturstudier ta reda på
om det är just flickor som tycker att matematik är svårt, tråkigt och meningslöst och i så fall ta
reda på de bakomliggande orsakerna, dels att genom en egen undersökning ta reda på ”mina”
flickors syn på sin situation, sina kunskaper och på den matematikundervisning de har fått.

I olika skrifter som jag har tagit del av konstateras att
- många flickor slutar läsa matematik när det inte är obligatoriskt.
- flickor och pojkar behandlas olika i skolan, har olika förväntningar på sig och sina

möjligheter, får olika mycket tid och har olika stort självförtroende.
- flickor inte ser nyttan med att lära sig matematik.
- flickor verkligen vill förstå vad de gör och lyckas därför bättre med ett mera

processorienterat arbetssätt och med cooperative learning.

I min undersökning framkommer att påfallande många tycker att de har tillräckliga kunskaper
i matematik. De flesta tyckte att matematik var roligt i småskolan men att problem uppstod
när matematiken blev abstraktare och de inte längre kunde se någon direkt nytta med de nya
kunskaperna. Flickorna är nöjda med den undervisning de har fått men menar att de inte
kommer att lyckas med fortsatta matematikstudier eftersom de inte har fått något
”mattesinne”.

I min undersökning återkommer flera gånger påståendet att matematik är roligt när man kan.
En bra matematikundervisning måste alltså möta varje elev på den nivå den befinner sig.
Dessutom framkommer det tydligt att det är viktigt med ett varierat arbetssätt och att
matematiken presenteras i sammanhang som kan kännas angelägna för alla elever utifrån
deras erfarenheter och intressen.
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Inledning

Jag har som matematiklärare på olika högstadieskolor och gymnasieskolor följt ungdomars
matematikutveckling och efter hand mer och mer intresserat mig för och sett det som en
utmaning att kunna hjälpa elever med matematiksvårigheter. Jag har under åren slagits av att
det ofta är flickor som säger att matematik är hopplöst tråkigt och ingenting för dem. Pojkar
verkar sällan vara bekymrade över sina bristande kunskaper utan säger att bara de brukar
allvar så kommer allting att ordna sig.

Jag har med intresse följt mina egna barn (4 flickor) och deras klasskamrater genom de första
skolåren för att få en vink om ifall det här mönstret även finns på lågstadiet. Även om jag inte
har fått någon djupare insikt i verksamheten har det känts som om de flesta glatt har gripit sig
an uppgifterna och tyckt att matte är roligt och inte speciellt svårt.

För närvarande arbetar jag på en gymnasieskola och undervisar elever på samhälls-
omvårdnads- och  barn och fritidsprogrammet i matematik. Här finns flera flickor som säger
att matematik är svårt och tråkigt och känns tämligen meningslöst. Jag har funderat mycket
över hur jag på bästa sätt kan möta dem och hjälpa dem att komma över de här negativa
känslorna, för de flesta av dem kan faktiskt en hel del.

Eftersom de flesta verkar tycka att matematik är roligt när de är små har jag också frågat mig
när och varför problemen uppstår. Varför blir flickor uppgivna och ängsliga medan pojkar
verkar ta det hela med en klackspark? Eller är detta en falsk bild som bara finns inne i
huvudet  på mig som lärare? Har jag lurats av jargonger de har lagt sig till med?

Jag har på senare tid träffat flera kvinnor som stolta berättar att de nu har börjat läsa
matematik på komvux, och trots att de aldrig har kunnat matematik och alltid har fått höra hur
dåliga de har varit, har de nu klarat sina kurser, och dessutom har de tyckt att det har varit
roligt. Det är ju synd att det ska behöva ta så många år att upptäcka det! Nog borde det gå att
bättre möta dessa elever redan i ungdomsskolan.



Tsunami 3-2005
”Matematik är ingenting för mig!”

- hur undervisar man flickor på gymnasiets omvårdnadsprogram i matematik?
Anna-Stina Bengtsson

4

Syfte

Eftersom jag många gånger känt mig frustrerad över att inte tillräckligt kunna hjälpa och
entusiasmera framför allt de flickor som har matematiksvårigheter eller av någon orsak har
bestämt sig för att matematik inte är något för dem, vill jag försöka få en bild av hur dessa
elever egentligen upplever sin situation. Jag vill ta del av undersökningar som har gjorts för
att få en teoretisk bakgrund och fördjupa mina kunskaper om de bakomliggande orsakerna.
Jag vill dessutom försöka få en bättre bild av var svårigheterna finns. Om jag kan få reda på
hur mina elever ser på sina kunskaper, sitt självförtroende och på den undervisning de har fått
så kanske jag kan utveckla och förbättra min undervisning så att mina elever blir gladare och
tryggare och går ut i livet med ökat självförtroende och en positivare bild av matematiken.

Frågeställningar

a) Varför tycker många flickor att matematik inte är något för dem?
b) Har flickor sämre självförtroende än pojkar när det gäller matematik?
c) Hur upplevde ”mina” flickor sitt första möte med skolmatematiken?
d) Har deras syn på matematik förändrats sedan dess?
e) Hur ser de på sina egna kunskaper i matematik?
f) Vilken syn har de på den matematikundervisning de har fått?
g) Hur ändrar man undervisningen så att den bättre passar dessa elever?
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Metod

Jag har i olika skrifter försökt ta reda på om det är fler än jag som har noterat att det ofta är
flickor som tycker att matematik är svårt, tråkigt och meningslöst och om det finns
undersökningar som visar att det finns belägg för att det faktiskt är så. Jag har också försökt
sätta mig in i varför så många flickor inte tycker att matematik är angeläget och försökt hitta
exempel på att man har lyckats väcka deras intresse.

Jag har dessutom försökt ta reda på mina elevers syn på sina egna matematikkunskaper och på
sin matematikundervisning. Jag har valt att koncentrera mig på elever som går
omvårdnadsprogrammet eftersom det är utpräglade ”flickklasser” där de flesta elever inte har
matematik som favoritämne utan tvärt om ser det som en onödig plåga.

Jag har gjort mina undersökningar i två olika årskurser (16 flickor och 1 pojke i åk 1 och 15
flickor i åk 2) inom kursen Matematik A som är en obligatorisk kurs för alla elever på
gymnasieskolan oavsett program. Kursen omfattar 110 timmar och är för mina elever jämnt
fördelade över två läsår. Kursplanen omfattar i princip enbart moment som eleverna bör
behärska sedan högstadiet (alla mina elever har minst betyget Godkänd från högstadiet), men
som väldigt många inte har tillgodogjort sig. Eleverna arbetar med läroboken Matematik 2000
(Natur och Kultur). Som komplement finns läroboken Matematik A light (Liber) som
eleverna kan välja att arbeta i om den andra känns för svår. Här finns enbart uppgifter som
motsvarar betyget G, vilket eleverna noggrant informeras om. Eleverna arbetar i egen takt.
Efter varje kapitel finns kapitelprov (ett G-prov och ett ”vanligt” prov att välja mellan) som
eleven själv väljer tidpunkt för. Då och då bryts det mönstret av med andra typer av
lättsammare uppgifter att arbeta med enskilt eller i grupp. Då pratar vi mycket om olika sätt
att angripa problemen, olika sätt att tänka, olika typer av lösningsstrategier med mera. Det
förekommer även uppgifter som det inte finns något på förhand givet svar till och då
diskuterar vi rimligheten i de olika förslagen. Vissa moment genomförs utan lärobok i form av
egna undersökningar som redovisas skriftligt. Även mindre inlämningsuppgifter av olika slag
genomförs (istället för att ge läxa i boken).

Eleverna i åk 1 fick i början av höstterminen skriva brev till mig om sina tidigare
matematikupplevelser, om sina förväntningar inför gymnasiet och om sina tankar kring hur de
skulle vilja ha sin undervisning. Breven var väldigt olika i såväl innehåll som omfattning och
av naturliga skäl var de flesta väldigt försiktigt skrivna. De kände varken mig eller sina
kamrater och kunde inte vara säkra på hur det de skrev skulle uppfattas eller vad det skulle
användas till.

Eleverna i båda årskurserna fick i början av vårterminen svara på en enkät om sina
upplevelser av och sin syn på matematikundervisningen genom åren, om sina attityder till och
sin uppfattning om matematikämnet och om sin syn på sin egen kunskap (se bilaga 1).
Enkäten genomfördes anonymt och jag vet därför inte vilka elever som har lämnat in. Jag har
fått in 26 av 32 enkäter = 81%. Enkäten var tämligen omfattande, men de flesta elever har
tagit den seriöst och bemödat sig om att svara.
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I slutet av maj gjorde jag en skriftlig kursutvärdering (se bilaga 2) som i åk 1 var en
”halvtidsutvärdering” och utgjorde underlag för en diskussion om det fortsatta arbetet nästa
läsår.

I slutet av vårterminen intervjuade jag fem slumpvis utvalda flickor ur årskurs 2 (3 elever som
har goda kunskaper och som redan hade påbörjat kursen Matematik B sorterades bort).
Intervjuerna som kanske mera blev att betrakta som samtal kring deras upplevelser av 11 års
matematikstudier i skolan genomfördes efter det att de hade fått sina betyg. Jag väntade
medvetet så länge eftersom jag ville undvika att de av rädsla för sina betyg inte skulle våga
svara ärligt på mina frågor. Även om jag upplevde att flickorna verkligen försökte tänka till är
jag medveten om att den här typen av intervjuer / samtal aldrig är objektiva eller beskriver
några sanningar.

Jag har dessutom kontinuerligt under detta läsår haft mitt projekt i tankarna och försökt fånga
upp spontana diskussioner om vad som gör att matematiken känns besvärlig, vad som gör att
det är tråkigt, förslag på hur vi skulle kunna arbeta istället och försökt notera när eleverna
tappar sugen. Dessa observationer är varken väl organiserade, väl dokumenterade eller på
något sätt objektiva utan speglar bara min helt subjektiva känsla av hur samspelet mellan mig
och eleverna fungerar.
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Resultat av litteraturstudierna

a) Varför tycker många flickor att matematik inte är något för dem?

Linnanmäki (1994) beskriver hur hon i sitt arbete som speciallärare kunnat märka att många
elever och då framför allt flickor upplevde matematiken som väldigt jobbig och att de helst
inte alls ville syssla med den. Många flickor säger att de avskyr matematik och att de är
hopplöst dåliga i matematik.

Grevholm (1996) skriver att i Sverige har flickor bättre betyg än pojkar i matematik både i
grundskolan och på gymnasiet, men trots detta slutar många flickor att läsa matematik så snart
det inte längre är obligatoriskt.

Det finns skillnader mellan könen i intresse för matematik skriver Tobias (1993), men man
vet inte vad som orsakar dessa skillnader eller om de är medfödda eller tillägnade. Hon menar
dock att förväntningarna på flickor och pojkar är olika när det gäller förmåga att lyckas med
matematikstudier. Matematik anses av tradition som okvinnligt. Dessa signaler kommer från
hela flickans omgivning; föräldrar, kamrater, lärare och samhället (arbetslivet), och gör att
flickor ofta låter bli att påkalla uppmärksamhet för att inte utmärka sig vare sig de är svaga
eller duktiga i matematik.

Redan 1979 gjorde Kihlborn en undersökning som visade att flickor får mindre tid än pojkar
av sina matematiklärare och 1994 kunde Engström konstatera att det inte hade skett någon
förändring.

Tobias skriver att flera lärare och de flesta elever tror att pojkar är duktigare än flickor i
matematik. Grevholm har i en undersökning kunnat konstatera att trots att det under senare år
har skrivits mycket om just könsskillnader i matematik så finns det fortfarande en stor
okunnighet hos den svenska lärarkåren om hur det faktiskt förhåller sig. Många lärare är inte
medvetna om att flickor och pojkar har lika bra betyg i matematik (Grundskolan 40%,
Gymnasieskolan 28%). Många lärare vet inte om att de behandlar flickor och pojkar olika
(Grundskolan 50%, Gymnasieskolan 69%). Många lärare vet inte att flickor har lägre
förväntningar på sina möjligheter i matematikutbildningen (Grundskolan 37%,
Gymnasieskolan 44%). Många lärare vet inte att flickor har lägre självförtroende i matte än
pojkar (Grundskolan 42%, Gymnasieskolan 31%).

Tobias skriver att många kvinnor vittnar om att ingen har förklarat nyttan med matematiken
för dem. Många kvinnor skulle lättare ta till sig matematiken om de hade insett att matematik
är ett språk i sig som är skapat för vår bekvämlighet, ett språk vars syfte är att ge oss ett sätt
att hantera och organisera information så att vi kan fatta kloka beslut.

Malmer (1996) skriver också om språkets betydelse. Hon poängterar vikten av att klargöra att
samma ord kan ha olika mening i olika sammanhang och att det inte är alltid vardagsspråk
och matematikspråk överensstämmer. Hon betonar också vikten av att ta hänsyn till barns
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varierande språkutveckling (vilket ju måste gälla även längre upp i åldrarna och i vårt numera
mångkulturella samhälle). Om man inte förstår de ord som används eller associerar till annat
än vad det är tänkt blir naturligtvis sammanhanget obegripligt. Varje lärare måste alltså öka
sin medvetenhet om barnens språk, läroböckernas språk och inte minst sitt eget språk.

Tobias hävdar att så länge lärare inte inser att många matematikord är tvetydiga kommer
många studenter att känna att matte inte är någonting för dem. Vidare menar hon att en del
matteböcker löser problemet med språkets tvetydigheter genom att helt enkelt utesluta text,
antagligen för att det är svårt att ”prata om” matteidéer så att det blir exakt. Detta är direkt
förödande för människor som behöver ord för att förstå komplicerade samband och de ger då
upp. Själv minns jag en matematiklärare från universitetet som försåg oss elever med sitt
nyskrivna läromedel och som, när vi klagade över att det inte fanns några förklaringar, lyriskt
talade om för oss att ”När ni väl har förstått sambanden kommer ni att inse hur vackert skrivet
detta är. Här finns inte ett enda ord i onödan!.”

Nilsson (1992) skriver att flickor oftare än pojkar frågar VARFÖR. Hon menar att flickor har
större behov att se sammanhang och mening med det de gör. De vill ha ett helhetsperspektiv
och kunna se att matematiken passar ihop med andra delar av livet. Det är lättare att förstå
varför det är bra att kunna engelska än varför man ska lära sig komplicerade ekvationer. När
det tar emot och känns meningslöst ska det till en väldigt stark tro på, att det där man kämpar
med kanske blir bra att kunna i framtiden. Hon menar att flickor förmodligen skulle bli mer
intresserade om de fick uppleva matematik i samband med något annat. Som exempel nämner
hon att om en flicka inser att en rullstol förbättras med hjälp av teknik så får hon ett helt annat
intresse för ämnet.

Staberg (1992) skriver också om flickornas uttalade behov av att förstå när det gäller
matematik och naturvetenskap. Det räcker inte med att förstå små bitar här och där utan de
vill kunna sätta in kunskaperna i ett sammanhang och få en helhetsförståelse. Istället för att
som pojkar ofta gör nöja sig med detaljer går flickorna istället omkring med en gnagande
osäkerhet om de verkligen har förstått.

Rönnbäck (1992) beskriver ett försök som gjordes i en mellanstadieskola med matematik i
könsdifferentierade grupper. Hon hade noterat att pojkarna oftast hade makten i klassrummet ,
att deras ord vägde tyngre, att deras förslag oftare gick igenom och att de styrde
diskussionerna. I de rena flickgrupperna fick flickorna träna sig i att sätta ord på sina tankar,
de fick känna att deras språk duger. De fick tala till punkt utan att bli avbrutna och de fick
fullfölja sina tankegångar utan att några pojkar styrde över samtalet till något som mera
intresserade dem. Rönnbäck menar att om man på grundskolan ger flickor en
matematikundervisning som tar till vara deras intressen och behandlar problem som känns
närliggande och välbekanta för dem så kommer flera att självmant välja matematiska
utbildningar i framtiden.

Redan 1987 visade Areskoug och Grevholm att läroböcker i matematik speglar en manlig och
mansdominerad värld. Trots att denna undersökning gav upphov till en livlig debatt visade en
ny undersökning 1994 att minimala ändringar hade gjorts.

Boaler (1997) visade i en undersökning att det arbetssätt man väljer inte är oväsentligt. Hon
följde under tre år två jämförbara skolor som arbetade på olika sätt i matematik. I den ena
studerade eleverna på ett traditionellt läroboksbundet sätt, medan det i den andra tillämpades
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en öppen processbaserad undervisning. I intervjuer med eleverna framkom att flickor som
deltagit i den processbaserade undervisningen trivdes bättre och fick också bättre resultat än
flickor som undervisats på traditionellt sätt. Flickornas svar visar att de vill kunna förstå
matematik och inte bara lära sig rutinuppgifter som inte sätts i något sammanhang och därmed
inte betyder något för dem.

Tobias skriver också att flickor ofta känner sig isolerade och ensamma i sitt matematik-
lärande. De skulle förmodligen må bättre av att få diskutera problem med sina kamrater för att
på så sätt befästa sina kunskaper och få olika infallsvinklar på problemet – det som numera
kallas cooperative learning.

Tobias skriver om hur många vuxna kvinnor minns matteinlärningen som förknippad med
negativ stress, där de snabbt förväntades komma med rätta svar. Många vittnar om hur hemskt
det var att stå ensam framför svarta tavlan och om hur tankeförlamning infann sig vid tester
på tid. Många vittnar också om att när de misslyckades i matte kändes det som ”sudden
death”. Det nya var inte bara svårt, det var omöjligt. Den här känslan verkar kunna uppstå på
alla nivåer och eftersom matematik har så hög status infinner sig snart en slags paranoia: Alla
vet att jag inte förstår detta – bäst att inte göra det värre genom att fråga. Tobias skriver också
att man genom att inte fråga, länge kan gömma att man inte förstår matte, dels för sin lärare
men också för sig själv. Speciellt kvinnor lägger ofta ett stort ansvar på sig själva för sina
misslyckanden i matematik.

b) Har flickor sämre självförtroende än pojkar när det gäller matematik?

Tobias beskriver i sin bok en undersökning gjord av Ernest (1976) som visade att både pojkar
och flickor har svårigheter med matematik men att pojkar inte gav upp lika lätt eftersom de
hade större självförtroende och trodde att de kunde lära sig det om de bara försökte.

I Skolverkets rapport (1996) kan man läsa att skillnader mellan könen är små när det gäller
prestationer i matematik för åskurserna 3, 6 och 9 men att pojkar skattar sin förmåga högre än
flickorna.

Just självförtroende, självuppfattning och självskattning verkar vara nyckeln till framgång.
Linnanmäki hänvisar till Räsänen (1991) som beskriver hur inlärning av något nytt kan
innebära att det uppstår konflikter i förhållande till det man tidigare har lärt sig. Eleven måste
då bearbeta denna konflikt och förändra den gamla kunskapen till något nytt och vidare.
Flickor har svårare för denna process och håller gärna fast vid de kunskaper som känns trygga
och bekanta.

Linnanmäki skriver vidare att matematikinlärning är en kognitiv process som påverkas av
affektiva faktorer. Framgångar förklaras dels med individens egenskaper och intelligenser,
dels med tidigare inlärd kunskap men också med attityder till skolan i allmänhet och till
speciella ämnen och inte minst elevens självuppfattning.
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Linnanmäki konstaterar att självuppfattningsbegreppet är svårt att få grepp om. Mindre barn
har en diffus självbild, som differentieras när personligheten utvecklas i växelverkan med
omgivningen. Hon hänvisar till Rosenberg (1979) som menar att den allmänna
självuppfattningen är relativt stabil och speciellt negativa uppfattningar som berör individen
är svåra att ändra på. Vissa prestationer anses av omgivningen mer betydelsefulla än andra
och får därför även hos den enskilde individen högre status. Teoretiska skolämnen har av
tradition högre status än praktiska och goda prestationer i matematik har därför stort värde.
Hon hänvisar till Skaalvik (1986) som visar att i pubertetsåldern blir pojkar och flickor
medvetna om samhällets könsrollsförväntningar och det är då flickornas lägre självskattning
tar fart. Trots att lärare skattar flickornas prestationsnivå i alla ämnen högre än pojkarnas
oavsett årskurs visade Skaalvik att flickornas självvärdering var högre än pojkarnas i åk 3 för
att sedan vara lägre än pojkarnas i högre årskurser.

Linnanmäki hänvisar sedan till en undersökning av Robinson-Awana, Kehle och Jensen
(1986) som också visar att sambanden mellan självkänsla och skolprestationer är olika för
pojkar och flickor. De konstaterar att höga skolprestationer medför ökande självkänsla hos
båda könen, att pojkar har högre självkänsla än flickor och att båda könen tillskriver pojkar
högre självkänsla. Undantag är högpresterande flickor som skattar sin självkänsla högre än
pojkarna.

Linnanmäki fortsätter med sin egen undersökning av sambanden mellan självuppfattning och
matematikprestationer hos elever på grundskolan. I åk 8 har flickorna i gruppen låg- och
medelgod självuppfattning betydligt högre medelvärden på matematikproven än pojkarna.
Flickorna med hög självuppfattning har något lägre medelbetyg än pojkarna. I åk 5 är
skillnaderna mindre men tendensen är den samma. I åk 2 finns inga sådana skillnader. En
möjlig förklaring menar Linnanmäki är att elevernas självuppfattning inte är så utvecklad i 8-
årsåldern.
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Resultat av undersökningen

c) Hur upplevde ”mina” flickor sitt första möte med skolmatematiken?

Av de 26 elever som svarade på min enkät tyckte 22 att matematik på lågstadiet var roligt och
lätt. En tyckte att det hon kunde var lätt medan resten var en plåga. Tre tyckte inte att
matematik var roligt eftersom det var svårt. De fem flickor jag intervjuade ingår i gruppen
som tyckte att matematik var roligt eftersom det var lätt.
”Man låg långt framme i boken.”
”Man fick ofta beröm.”

d) Har deras syn på matematik förändrats sedan dess?

Enligt enkätsvaren ändrade många (17 stycken) sin uppfattning om matematik på
mellanstadiet eller i början av högstadiet och den dominerande uppfattningen är att då blev
matematiken svårare och flera upplevde att den blev onödig.
”Jag förstod inte vad det skulle vara bra för.”
”Man satt bara och räknade i boken.”
”Jag kunde det jag behövde.”

En elev tyckte att det blev lättare på högstadiet för ”då förstod jag plötsligt vad jag höll på
med”.

7 elever tycker inte att deras syn på matematik har förändrats. Här ingår både de som
fortfarande tycker att matematik är roligt även om det har blivit svårare och de som tycker att
matematik alltid har varit svårt, tråkigt och obegripligt.

De flickor jag intervjuade beskrev alla fem att så länge det handlade om ”plus, minus och
gånger” var det roligt, men sedan började man med saker som var svåra och kändes onödiga.
Ett par nämnde bråkräkning och alla fem var överens om att bokstavsräkning var det största
problemet. Sedan den infördes har matematik bara varit tråkigt. När jag poängterade att de
faktiskt kunde en hel del, att de hade fått betyget G och att de ibland såg ganska glada ut även
under matematiklektionerna fick jag en mer nyanserad diskussion. Här framkom tydligt att
matematik är ganska roligt när man känner att man kan, när man får arbeta med klurigheter av
olika slag (som man klarar av) och när man gör andra saker än att räkna i boken.
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e) Hur ser de på sina egna kunskaper i matematik?

14 elever tycker att de är bra eller ganska bra på att räkna.
5 elever tycker att de är bra ibland (beror på vad det gäller).
7 elever tycker att de är dåliga på att räkna.

16 elever tycker att de har tillräckliga kunskaper i matematik.

När de ställs inför en situation där de behöver räkna känner sig
9 elever säkra
10 elever säkra ibland (beror på vad det gäller)
7 elever osäkra.

9 elever tycker att matematik är svårt.
15 elever tycker att det är olika (beror på vad det gäller).
2 elever tycker att matematik är lätt.

Något jag gillar med matematik är…
- lätta tal
- gå ut och räkna med naturen
- arbeta med det jag kan
- när man äntligen förstår sambanden
- att man får tänka mycket
- när jag lär mig något nytt
- att man blir glad när man har förstått
- att man måste vara lite klurig och ha tålamod
- inget!

När jag försöker lösa matematikproblem känner jag mig…
- dum
- helt knäpp
- hopplös
- osäker
- irriterad
- slut i huvudet
- stolt
- smart
- duktig
- osmart – för jag klarar det sällan
- klyftig
- intelligent
- frustrerad
- lättad när jag har klarat det
- nyfiken på svaret
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När jag ser matematikproblem som jag inte kan lösa känner jag mig…
- inte bra
- måste jag få hjälp
- ger jag upp
- bryr jag mig inte
- blir jag besviken på mig själv
- blir jag arg
- försöker jag ändå
- osmart
- lätt irriterad
- sur
- frustrerad
- värdelös – uppgiven
- nervös
- irriterad – men nyfiken

De fem flickorna som jag intervjuade tyckte med viss tvekan att de kände sig tämligen säkra
på vanlig vardagsmatematik. De kan göra överslagsberäkningar i affären för att få en
uppfattning om pengarna i börsen räcker. Vid matlagning är det inga problem att halvera eller
dubblera recept. Procenträkning vid Rea är lite värre, men 50% och 25% rabatt klarar alla av.
30% är genast svårare. Geometri var det ingen av dem som tyckte ingick i vardagsmatematik
och även om vi diskuterade situationer som man kan ställas inför när man flyttar hemifrån,
var det inget som oroade dem.

f) Vilken syn har de på den matematikundervisning de har fått?

16 elever är nöjda med den matematikundervisning de har fått. Någon elev påpekar att det har
varit bra med nivågruppering.
9 elever är inte nöjda Orsakerna till detta är att
- det gick för fort (2 stycken)
- de hade behövt mera hjälp (5 stycken)
- de skulle ha velat jobba mer praktiskt (2 stycken)
- en skulle ha velat ha en större individualisering – inte bara att man ska vara klar med en

viss uppgift till fredag

16 elever tycker att de har fått tillräcklig med hjälp, 5 tycker att de har fått för lite hjälp och
resten har inte svarat. Orsakerna till att de inte är nöjda är
- för lite tid = för stora grupper
- stökigt i klassrummet = behov av lugn och ro (3 stycken)
- velat ha fler lektioner
- mer individuell hjälp
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En tidig matematikupplevelse som jag kommer ihåg är…
-    när vi fick gå ut och mäta, för det var annorlunda och roligt.
- plast- och papperspengar
- när en mattelärare berömde mig, för att jag hade varit bra på ett prov.
- en multiplikationstävling, för jag vann över den bäste.
- när vi lärde oss plus, för jag skröt därhemma.
- när vi lärde oss gånger, för det var svårt.

En matematiklärare som jag kommer ihåg är …. för att…..
- hon var alltid så snäll.
- han var hård och det var bra för mig
- han sa alltid att vi var så dåliga
- vi bråkade alltid

De fem flickorna som jag intervjuade hade lite olika tankar om sin skolgång. En tyckte att hon
hade gått i en för stor grupp och att läraren aldrig hade tid att hjälpa henne så som hon hade
önskat (viktigt att det inte var lärarens fel – hon gjorde så gott hon kunde). En var väldigt nöjd
med att eleverna hade nivågrupperats. Hon hade gått i den långsamma gruppen och där hade
hon känt sig ganska duktig. Med viss eftertanke kunde hon erkänna att hon kanske hade blivit
lite onödigt lat för det var många som inte gjorde så mycket. Ett par av flickorna tyckte att det
hade varit mördande tråkigt att sitta timme ut och timme in och bara räkna i boken,
meningslösa uppgifter som de ändå kände att de inte kunde. De erkände utan omsvep att de
tidigt hade gett upp och att tankarna ofta hade varit på annat håll under matematiklektionerna.
”Matte är inget för mig, jag kommer ändå aldrig att lära mig det hur mycket jag än försöker”.

g) Hur ändrar man undervisningen så att den bättre passar dessa elever?

Enligt enkätsvaren innebär bra mattelektioner
- arbeta i egen takt och i vilken ordning man vill (2 stycken)
- prov när man känner sig redo (3 stycken)
- fler exempel på olika lösningar (7 stycken)
- göra egna undersökningar
- räkna själv i boken (2 stycken)
- mindre läxförhör efter varje moment så att man vet att man kan det
- uppgifter att göra hemma och redovisa för klassen
- inte bara räkna i boken (3 stycken)
- läraren ska ställa krav
- problemlösnig
- tyst i klassrummet (5 stycken)
- gå igenom på tavlan – sedan räkna fritt (3 stycken)
- längre lektioner
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De fem flickorna jag intervjuade var överens om att matte är ganska roligt när man kan. De
tycker det är viktigt att man får arbeta med uppgifter som är lagom svåra. Dessutom måste det
vara lite variation så att man inte alltid i förväg vet vad som ska hända. En av flickorna vill
dock alltid sitta och räkna i boken (som ska vara lagom svår), kanske ha någon genomgång
ibland, men hon känner sig alltid orolig när jag kommer med praktiska uppgifter eller olika
klurigheter för då är hon rädd att hon inte ska klara av dem.

I breven från eleverna inför årskurs 1 står på påfallande många ställen att matte är roligt när
man kan och det är tydligt att eleverna efterlyser variation från det traditionella räknandet i
boken.
- matte är kul om man kan det, men om man inte hänger med kan det bli svårt
- matte kan vara en plåga ibland – men det kan också vara roligt
- de fyra räknesätten har jag inga problem med, men annars hatar jag matte
- matte är inte roligt, men om jag måste räkna är det roligare med grupplösningar
- det brukar vara ganska svårt för mig att fatta matte, men när jag väl gör det är det kul
- matte är OK, men bara sånt jag kan sedan innan, för jag har lite svårt att lära mig nya

saker
- kul om man ibland gör annat än att bara räkna i boken
- vill både jobba i boken och i grupper
- jag kan inte sånt där när man räknar med bokstäver men annars kan jag nog allt
- tråkigt att bara räkna i boken – vore kul med en lång svår uppgift som man jobbar med i

grupper
- x- och y-tal är rätt så svårt för det är inte lätt att hålla reda på allt som handlar om det
- matte är ganska roligt om man kan det – jag har lätt för att lära men glömmer det fort igen
- matte är tråkigt, men kan man det så är det kul

Kursutvärderingarna gav också en bild av att elever vill ha variation. Även om synpunkterna
på andelen eget arbete, antal genomgångar, antal projektarbeten,  antal inlämningsarbeten och
antal läxor varierar så är gruppen vid de efterföljande diskussionerna överens om att det måste
finnas lita av varje för att på bästa sätt tillfredsställa alla elever.
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Några lösryckta synpunkter på matematik och matematiker som trots att de kanske inte direkt
passar in i mina frågeställningar ändå ger en viss indikation om hur ”mina flickor tänker:

Tror du att…
män är bättre än kvinnor på matematik?

Ja Nej
2 24

matematiker är smartare än de flesta?
Ja Nej
9 17

en del människor har ett mattesinne – andra har det inte?
Ja Nej
26

matematiker löser problem snabbt i huvudet?
Ja Nej
22 4

det är ”fult” att räkna på fingrarna?
Ja Nej
3 23

matte kräver god förmåga att lära sig utantill?
Ja Nej
17 9

de flesta människor klarar sig bra i livet utan matte?
Ja Nej
13 13

när man löser matteproblem är det viktigt att svaret blir exakt rätt?
Ja Nej
13 13

när man löser ett matteproblem arbetar man i ett sträck tills problemet är löst?
Ja Nej
9 17

det finns alltid en bästa lösning på varje problem?
Ja Nej
20 6

man måste alltid veta hur man har kommit fram till svaret?
Ja Nej
16 10

Matte är roligt!
Ja Nej Sådär
5 13 8
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Diskussion

Jag hade någon slags föreställning om att flickor med dåligt självförtroende och tämligen
svaga matematikkunskaper skulle vara missnöjda med sig själva och med den undervisning de
har fått. Detta stämde inte med min undersökning. Påfallande många tycker att de har
tillräckliga kunskaper i matematik, att de åtminstone är ganska bra på att räkna och att de
känner sig tämligen säkra när de ställs inför en situation  där de är tvungna att räkna.

I princip alla tyckte att det var roligt med matematik under de första skolåren. Såväl enkäter
som intervjuer visar att så länge det handlar om vardagsproblem och de fyra räknesätten
känns matematiken meningsfull. Flera minns också att det var roligt att arbeta laborativt
istället för att ”bara arbeta i boken”.

De flesta tycker att matematikundervisningen har passat dem åtminstone i början.  De är nöjda
med den hjälp de har fått och de har inte direkt några förslag på hur man skulle ha kunnat
förändra situationen. Någon enstaka har nämnt att det har varit för stora grupper eller att det
har varit för stökigt i klassrummet.

Samstämmigt är att problemen började på mellanstadiet eller i början av högstadiet.
Matematiken blev abstraktare och de såg ingen mening med de nya kunskaperna. De upplever
mer och mer att matematiklektionerna innebär ett evigt räknade i matteböckerna och eftersom
det känns både svårt och meningslöst blev det naturligtvis också tråkigt.

Inte heller när svårigheterna tornar upp sig är flickorna missnöjda med skolans insatser. Några
få skyller på läraren eller på för stora grupper så att de inte hinner få den hjälp de behöver.
Enligt enkätsvaren är alla övertygade om att det finns ett speciellt mattesinne som man
antingen har eller inte har. De flesta konstaterar förmodligen att de inte har fått något
mattesinne, att felet alltså finns hos dem själva och då är det ju inte heller lönt att försöka.
Enligt litteraturen tror pojkar att deras misslyckanden beror på att de inte har ansträngt sig
tillräckligt mycket. Det skulle vara intressant att göra motsvarande undersökning i en ren
pojkklass och se om man får andra resultat där.

Enligt de undersökningar jag har tagit del av tror flickor att pojkar är duktigare än dem i
matematik, trots att många tester visar att de inte på något sätt har sämre förmåga än pojkar.
Det stämmer glädjande nog inte med mina enkätsvar. Jag blev över huvud taget glad när jag
intervjuade flickorna för det kändes som om de i grunden var ganska trygga och nöjda med
sig själva och med den kompetens de faktiskt visste att de har. Det känns som att även om jag
inte har lyckats lära dem så värst mycket matematik, så har jag åtminstone fått dem att känna
att de kunskaper de har är något att glädjas över och ta vara på.

Jag har länge varit övertygad om att det är viktigt att försöka möta varje elev på den
kunskapsnivå den befinner sig. Detta befästes ytterligare av min undersökning. ”Matematik är
roligt när man kan”. Problemet är att hitta lämpliga uppgifter till var och en – förmodligen är
det nödvändigt att bygga upp någon slags uppgiftsbank där varje elev skapar sig en egen pärm
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med genomarbetade lösblad. Ett system som väl skulle passa in i ett varierat arbetssätt där
enskilt arbete varvas med gruppövningar och laborativa inslag. Ett system som dessutom
uppmuntrar eleven till eget ansvar och innebär stort inflytande över det egna lärandet.

Den stora utmaningen är att sedan motivera och locka dessa elever att fortsätta med det som
fortfarande känns svårt och obekant. Att få dem att våga ta steget och ta itu med till exempel
algebra som är ett rött skynke för många. Det är svårt att avliva myten om det matematiksinne
som de inte har fått och istället få dem att inse, att matematikframsteg kräver hårt arbete av
alla oavsett begåvning.

Min uppfattning om att det finns skillnader mellan pojkar och flickor när det gäller inställning
till och självförtroende inför matematik beläggs av flera undersökningar som jag har tagit del
av. Däremot vet man fortfarande inte varför det är så. Man tror att omgivningens attityder
baserade på gamla ingrodda fördomar har stor betydelse. Nyare undersökningar visar att det
kanske inte bara beror på detta, utan att såväl det arbetssätt man väljer som det sammanhang
matematiken presenteras i kan ha stor betydelse. Om flickor får se matematik användas inom
områden som är välbekanta och angelägna för dem istället för inom de mansdominerande
områden som traditionella matematikböcker visar, verkar det troligt att de också finner
matematiken intressantare och värd de mödor det kostar att tillägna sig den. Man har också
visat att ett friare och mer processinriktat arbetssätt bättre passar många flickor. Dels får
matematiken en mening och ett sammanhang, dels får flickorna möjlighet att verkligen tränga
in i problemet och få en djupare förståelse, istället för det traditionella arbetet med lösryckta
rutinuppgifter.

Slutsatsen måste bli att vi lärare allvarligt måste fundera över hur vi kan förändra vår
undervisning, så att den bättre anpassas till alla elever. Det finns säkert inte en allena
saliggörande metod utan nyckelordet är förmodligen variation. Den tid bör vara förbi när
matematiklektioner består av att ta sig igenom den ena läroboken efter den andra. Istället bör
traditionell undervisning varieras med processinriktad problemlösning enskilt och i grupp. En
stor uppgift och utmaning måste vara att ta tillvara och bibehålla den glädje och det intresse
för matematik som fanns på lägre stadier. Förhoppningsvis ska ingen (flicka eller pojke)
längre behöva tryckas ner och behöva höra hur oduglig man är.

För mig har det varit en stor tillfredsställelse att göra detta arbete. Jag har fått många av mina
tankar bekräftade och jag har fått många nya aha-upplevelser på vägen. Sheila Tobias bok
Overcoming math anxiety har betytt väldigt mycket för mig. Hon synliggjorde många av de
problem som jag intuitivt har upplevt och jag kände igen fragment av många av mina elever i
hennes beskrivningar. Det är en viktig bok som matematiklärare på alla nivåer borde ta del av.
Gudrun Malmer, som jag dessutom har haft förmånen att lyssna på,  har fått mig mycket mera
medveten om att jag inte kan vara nog tydlig i mitt språk. Jag har redan detta läsår upplevt att
jag har kunnat lösa upp en del knutar hos ”mina ” flickor genom att vi har pratat, nästan tjatat
om olika matematikord och deras ibland varierande betydelse i olika sammanhang. Jag har
blivit medveten om att mycket som varit självklart för mig kan vara stora problem för den
enskilde eleven och gör det omöjligt att komma vidare. Förhoppningsvis går nästa kull flickor
ut i livet gladare och med något större kunskaper än den förra…
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Bilaga 1 (Enkäten har av utrymmesskäl tryckts ihop)

Frågor om dina tankar kring matematik

1. a)  Tycker du att du är bra på att räkna?
b) Tycker du att det är lätt eller svårt att räkna?
c) Tycker du att du har tillräckliga eller otillräckliga kunskaper i matematik?
d) Känner du dig säker eller osäker när du är i en situation då du behöver räkna?
e) Vad tyckte du om matematik när du började i småskolan?
f) Om din inställning till matematik har ändrats, så försök komma ihåg när det hände och

vad det var som orsakade denna förändring?

2. a)  Tycker du att matematikundervisningen i grundskolan har passat dig och dina behov?
            (Dela gärna upp ditt svar om upplevelserna har varit olika under din skoltid.)

b) Om inte – hur skulle du ha velat ha det?
c) Tycker du att du har fått den hjälp du har behövt?
d) Om inte – vilken hjälp skulle du ha velat ha?

3. a)  Vilka förväntningar hade du inför Matematik A – kursen på gymnasiet?
b) Tycker du att du får den hjälp du behöver?
c)  Om inte – vilken hjälp skulle du vilja ha?
e) Hur vill du att matematiklektionerna ska vara för att du ska lära dig så mycket som

möjligt?

4. Försök att fylla i:
a) Om jag var duktig i matte skulle jag…….
b) Någonting jag gillar med  matte är  …….
c) När jag försöker lösa matteproblem känner jag mig…..
d) När jag ser matteproblem som jag inte kan lösa…..
e) En tidig upplevelse som jag fortfarande kommer ihåg från en mattelektion är…
f) En mattelärare jag kommer ihåg är………därför att…….

5. Tror du att:  (svara ja eller nej)
a) män är bättre än kvinnor på matte?
b) matematiker är smartare än de flesta andra?
c) en del människor har ett mattesinne – andra har det inte?
d) matematiker löser problem snabbt i huvudet?
e) matematiker gör sällan fel?
f) det är ”fult” att räkna på fingrarna?
g) matte kräver god förmåga att lära sig utantill?
h) de flesta människor klarar sig bra i livet utan matte?
i) när man löser matte problem är det viktigt att svaret blir exakt rätt ?
j) när man löser matteproblem arbetar man intensivt i ett sträck tills problemet är löst?
k) det finns alltid en bästa lösning till varje problem?
l) man måste alltid veta hur man har kommit fram till svaret?
m) Matte är roligt?



Tsunami 3-2005
”Matematik är ingenting för mig!”

- hur undervisar man flickor på gymnasiets omvårdnadsprogram i matematik?
Anna-Stina Bengtsson

21

Bilaga 2

Kursutvärdering  -  Matematik                           Namn:

Lärarens information om kursinnehållet var dålig            bra
1       2       3       4       5

Läroboken är dålig            bra
1       2       3       4       5

Genomgångarna är för få för många
1       2       3       4       5

Andelen eget arbete är för lite          för mycket
1       2       3       4       5

Tempot vid genomgångar är för lågt     för högt
1       2       3       4       5

Att arbeta med projekt istället för att arbeta dåligt            bra
i läroboken är 1       2       3       4       5

Antal läxor är för få  för många
1       2       3       4       5

Det sätt som du har fått visa dina kunskaper otillräckligt            bra
och färdigheter på är 1       2       3       4       5

Antal prov är för få  för många
1       2       3       4       5

Provens utformning är dålig            bra
1       2       3       4       5

Antal inlämningsarbeten är för få  för många
1       2       3       4       5

Relationerna mellan eleverna i gruppen är dåliga            bra
1       2       3       4       5

Relationerna mellan lärare och elever är dåliga            bra
1       2       3       4       5

Lärarens förmåga att förklara det som är svårt är dålig            bra
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1       2       3       4       5

Lärarens förmåga att få dig intresserad är dålig            bra
1       2       3       4       5

Lärarens förmåga att behandla eleverna likvärdigt är dålig             bra
1       2       3        4       5

Hur målinriktad är du? inte alls       mycket
¨1       2       3       4       5

Hur stor möjlighet har du att själv vara aktiv? ingen            stor
1       2        3       4       5

Hur aktiv är du? inte alls       mycket
1       2       3        4       5

Hur mycket arbetar du hemma? inte alls       mycket
1       2       3        4       5

Har du möjlighet att ha inflytande över planering inte alls       mycket
och undervisningens uppläggning 1       2       3        4       5

Känner du dig informerad om ditt betygsläge inte alls       mycket
och din studiesituation? 1       2       3        4       5

Förslag till förbättringar:


