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1. Sammanfattning 

Denna studie syftar till att undersöka hur elever med olika könsidentiteter anser sig prestera i 

matematik, samt hur deras självkänsla påverkas av bedömning i ämnet. Det ses som hela sko-

lans ansvar att förebygga traditionella könsmönster, men forskning visar på att problematiken 

ligger i att skolan inte alltid tar detta ansvar. Där föddes idén till denna studie. För att besvara 

våra frågeställningar har vi använt oss av både kvantitativ och kvalitativ datainsamling. Den 

kvantitativa datainsamlingen utgår från TIMSS enkätundersöknings 2011 och den kvalitativa 

datainsamlingen är i form av intervjuer där åtta elever från årskurs 4 i en större mellansvensk 

kommun har deltagit. De teoretiska utgångspunkterna för studien är könsidentitet, Hirdmans 

teori om genussystem och genuskontrakt och även Christopher J. Mruks teori om självkänsla. 

Resultatet av studien är att det i matematik görs skillnad på elever som identifierar sig som 

pojkar och flickor på så vis att pojkar får ta mer utrymme och bättre förutsättningar att lyckas 

och därmed har högre självkänsla, medan flickor har sämre självkänsla eftersom de har fått 

intalat att matematik inte är någonting för dem. 
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2. Inledning 

Att “en skola för alla” och en jämställd undervisning ska bedrivas i dagens skola ses som en 

självklarhet från de flesta håll i Sverige. Det kan låta mer okomplicerat än vad det egentligen 

är, för sanningen är att alla som verkar i skolan är en del av samhället, och på ett eller annat 

sätt är påverkade av traditioner och förväntningar som har funnits längre än vad vi har. Detta 

är även en bidragande orsak till varför flickor och pojkars rådande könsroller bevaras på det 

sätt de hittills har gjort. Det kan tyckas att Sverige har kommit långt i jämställdhetsfrågan, 

men så länge det finns skillnader mellan hur personer med olika könsidentiteter blir bemötta 

och behandlade anser vi att Sverige inte har kommit tillräckligt långt. Matematik har länge 

ansetts vara ett ämne för pojkar. Dock beror inte detta på att pojkar är bättre på att räkna eller 

att tänka logiskt, utan för att vi människor har blivit programmerade att tro det. Genom att 

inte tillhöra gruppen som identifierar sig som pojkar har individer blivit stämplade att inte 

vara skapade för matematik förrän de har bevisat motsatsen. Trots att goda möjligheter och 

förutsättningar ska ges till alla elever visar det sig gång på gång att behandlingen som råder 

är till flickornas nackdel. Detta är ett problem för både jämställdhetsfrågan och för matema-

tikämnet, eller snarare jämställdheten inom matematikämnet. Även bedömning är ett hett dis-

kuterat ämne i dagens samhälle där det finns både för- och motsättningar om vilken metod 

som främjar elevernas lärande på bästa möjliga sätt. Vad som dock inte diskuteras i lika stor 

utsträckning är om det även i bedömning görs skillnad på elever som inte delar samma könsi-

dentitet. Vad blir konsekvenserna av bedömning i ett ämne som matematik där tydliga köns-

skillnader redan har utpekats? Och hur påverkas elevernas självkänsla av den bedömning som 

äger rum, beroende på vilken könsidentitet de har? Vi anser att det är viktigt som lärare att ha 

kunskap och verktyg för att kunna problematisera och reflektera över den komplexa situatio-

nen som råder. 
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3. Arbetsfördelning och samarbete 

Arbetet tog sin början i att en större planering utarbetades med deadlines, vecka för vecka 

fram till slutdatumet för det självständiga arbetet. Detta gjordes för att få en bred och tydlig 

översikt över hela arbetet och för att förvissa oss om att alla uppsatsens delar skulle hinnas 

med. Sandra hade huvudansvaret över den kvantitativa datan samtidigt som Denice hade hu-

vudansvaret över den kvalitativa datan. Trots att Denice huvudansvarade över den kvalitativa 

datan var båda inblandade och insatta då intervjufrågorna utformades tillsammans och inter-

vjuerna hölls av oss båda. Dessutom gjordes även analyserna tillsammans. Vi gjorde denna 

uppdelning på grund av att den kvalitativa delen blev större än tänkt från början. Under upp-

satsens gång rådde ett bra samarbete där vi hjälpte varandra när problem eller frågor uppstod 

och dessutom gav vi varandra löpande konstruktiv återkoppling under uppsatsens gång. Detta 

anser vi har varit en bidragande orsak till uppsatsens slutversion. 

4. Bakgrund          

Tidigare forskning framhäver att det finns skillnader i elevers matematikprestationer beroen-

de på deras könstillhörighet och även att matematikämnet anses vara ett mansdominerat ämne 

i skolan (Halpern, 2013). Trots detta är “en skola för alla” ett uttryck som ofta uppkommer 

vid diskussion om den svenska skolan. I läroplanen för grundskolan 2011 (Skolverket, 2011) 

och i Skollagen (2010:800) framskrivs detta: 

”Skolan skall aktivt och medvetet främja kvinnors och mäns lika rätt och möjligheter. 
Det sätt på vilket flickor och pojkar bemöts och bedöms i skolan, och de krav och 
förväntningar som ställs på dem, bidrar till att forma deras uppfattningar om vad 
som är kvinnligt och manligt. Skolan har ett ansvar för att motverka traditionella 
könsmönster. Den ska därför ge utrymme för eleverna att pröva och utveckla sin 

förmåga och sina intressen oberoende av könstillhörighet” (Skolverket, 2011,  s. 8). 

”Enligt diskrimineringslagen (2008:567) finns bestämmelser som har till ändamål 
att motverka diskriminering och på andra sätt främja lika rättigheter och möjlighe-
ter inom utbildningsområdet oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck/

…/” lag (2014:960) (Skollagen 2010:800) 

!  2



Har alla elever, oberoende vilken könsidentitet de har, samma förutsättningar och möjligheter 

att lyckas i matematik? I skolverkets rapport likvärdighet i en skola för alla (2003) menar 

forskare att pojkar har ett högre intresse för matematikämnet än flickor, vilket gör att ett äm-

nets könsbundenhet har betydelse för hur elever ser på sin egen relation till ämnet (Skolver-

ket, 2003, s. 123). Mia Heikkilä uttrycker sig i en artikel att “Lärare måste börja våga se att 

genus alltid spelar roll och fundera över vilken betydelse det har för deras egen 

didaktik” (Hultén, 2015). Hon menar att lärares omedvetenhet är ett hinder för att göra ma-

tematiken jämlik och att lärare bör studera och reflektera över genus för att sedan kunna 

koppla och använda sig av dessa kunskaper i ämnen som matematik.  

Angående självkänsla diskuteras begreppet i en rapport från skolverket 2014, Tillsammans 

med sambandet mellan lärandet och hälsa, vilket påvisat att studieresultat och goda relationer 

till läraren ger en ökad självkänsla. I rapporten framgick det även att flickor känner en större 

oro och stress än vad pojkar gör och att flickor ofta underskattar sin kompetens medan pojkar 

överskattar sin kompetens (Skolverket, 2014, s. 10). Även Maj Törnvall (2001) framhäver att 

det främst är flickor som känner stor oro inför bedömningssammanhang och matematikäm-

net, och dessutom har sämre självkänsla på dessa punkter än vad pojkar har (Törnvall, 2001). 

Enligt läroplanen för grundskolan 2011 är elevernas självkänsla något att lägga stor vikt vid: 

”Personlig trygghet och självkänsla grundläggs i hemmet, men även skolan har en 
viktig roll. Varje elev har rätt att i skolan få utvecklas, känna växandets glädje och 
få erfara den tillfredsställelse som det ger att göra framsteg och övervinna svårig-

heter” (Skolverket, 2011, s. 10). 

Mycket forskning och rapporter visar att matematikämnet är mansdominerat och att flickor, 

trots högre betyg än pojkar, väljer bort matematiken främst på grund av att självkänslan är 

negativt påverkad. I och med detta är inte matematikämnet lika tillgängligt för alla, vilket är 

problematiskt. För att jämna ut dessa skillnader i matematikämnet idag behövs samtal och 

diskussion kring problematiken för att komma fram till bättre strategier för att främja alla 

elevers självkänsla oavsett tillhörande könsidentitet. 
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5. Forskningsöversikt 

I avsnittet nedan kommer tidigare forskning inom ämnet att presenteras.    

   

5.1 Tidigare forskning 

I detta avsnitt behandlas forskning kring matematik kopplat till könsidentitet utifrån aspekter 

som stereotypiskt hot och könsroller. Avsnittet behandlar även elevers uppfattade självkänsla 

i relation till bedömning i skolan förenat med deras könsidentitet. 

5.1.1 Matematikprestationer kopplat till könsidentitet 

Claude M. Steeles forskning fokuserar på stereotypiskt hot. Med det innebär att individer pre-

sterar sämre när förutfattade negativa åsikter gentemot den egna stereotypgruppen bekräftas 

(Steele m. fl, 1999, s. 5). Han menar till exempel att de individer som identifierar sig som 

kvinnor känner en ökad press och oro för att prestera sämre och få sämre resultat i matematik 

än de individer som identifierar sig som män, vilket i sin tur kan bekräfta en negativ stereotyp 

för gruppen kvinnor. Detta är en stor anledning till varför män presterar bättre i matematik än 

kvinnor då det är uttalat att män presterar bättre i ämnet än kvinnor. En annan upptäckt han 

gjorde var att kvinnor som individer presterar sämre än män i uppgifter och prov som uttalat 

ska mäta skillnader mellan könens matematikförmågor, men om uppgifterna och proven tyd-

ligt påvisar att de inte ska jämföra könens prestationer i matematik presterar kvinnor och män 

lika bra. Dock finns det tendenser som visar att vissa kvinnor gör bättre ifrån sig när de vet att 

resultatet ska visa på kvinnors generella matematikförmågor och inte jämföras med mäns 

förmågor (Ibid, s. 18). Toni Schmader och Michael Johns har genom att använda sig av Stee-

les forskning på stereotypiskt hot gjort en egen studie på om stereotypiskt hot har någon på-

verkan på arbetsminnet (Schmader & Johns, 2010). Deras studie innehåller tre experiment, 

varav i de två första experimenten fick deltagarna veta att två stereotypgrupper ställdes mot 

varandra. I deras första experiment genomförde kvinnor och män en mätning på deras ar-

betsminne och deras könsidentitet beroende och icke-beroende av det stereotypiska hotet 

(Ibid, s. 442). Experimentet 2 liknade experiment 1, men istället för att ställa män och kvin-

nor mot varandra ställde de latinamerikaner och “vita” mot varandra (Ibid, s. 445). Det tredje 

och sista experimentet innefattade även det en mätning på deras arbetsminne, men denna 

gång blev de inte informerade om att grupperna sedan skulle jämföras och tog därmed bort de 
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direkta stereotypiska hoten (Ibid, s. 447). Resultatet av studien visar att i de fall deltagarna 

visste att de skulle jämföras och ställas mot varandra i stereotypgrupper presterade den hota-

de gruppen (kvinnor och latinamerikaner) sämre, till skillnad från män och “vita” som inte 

visade någon avvikelse på prestationen. Däremot presterade alla grupper utan någon tydlig 

avvikelse i experiment 3 där de inte fick direkt information att resultatet skulle jämföras uti-

från det stereotypiska hotet (Ibid, s. 450). 

Diane F. Halpern (2013) har gjort en studie om skillnader mellan individer som identifierar 

sig som flickor respektive pojkars kognitiva förmågor. Hon menar att pojkar presterar över 

lag bättre än flickor i matematik och menar att det inte har med biologi att göra utan att myc-

ket beror på skolkulturen, diskriminering och social press utifrån. Halpern får stöd i en annan 

studie gjord av Susanne M. Jones och Kathryn Dindia som båda forskar om könsroller. Enligt 

Jones & Dindia (2004) får pojkar mer utrymme av lärare att besvara muntligt ställda frågor i 

klassrummet än vad flickor får. Dessutom avbryter inte lärare pojkar i samma mån som flic-

kor och lärare har även en tendens till att fokusera mest på pojkarna under lektionerna. Ge-

nom att pojkar får ta mer plats i klassrummet under matematikundervisningen känner flickor 

oro och tvivel och får ta ett steg tillbaka eftersom de blir intalade att matematik inte är ett 

ämne menat för dem (Ibid, s. 444). Även Beilock m. fl (2010) understryker att ångest inför 

matematik inte behöver betyda att flickor har sämre förmågor i matematik än pojkar, det är 

istället ångest över att visa resultat som måste vara rätt. Dessutom är flickor redan inställda 

på att pojkar kommer att prestera bättre och detta får konsekvenser för vad flickorna anser sig 

kunna klara av (Ibid, s. 1862). Oro och tvivel kan hindra förmågan att tänka och resonera i 

den mån de egentligen kan. Ångest har visat sig vara ett stort hinder för prestationer inom 

matematikämnet (Ibid, s. 1860).  

5.1.2 Elevers uppfattade självkänsla i relation till bedömning i skolan 

Mycket forskning finns kring hur bedömning påverkar elever utifrån olika aspekter. Wiliam 

Dylan en känd forskare inom ämnet med sin kända publikation Inside the black box som har 

skrivits tillsammans med Paul Black där konsekvenser av formativ bedömning diskuteras i 

relation till hur elever påverkas av bedömningen. Dylan och Black menar att en bedömning 

som är formativ ökar lärandet, vilket i sin tur leder till ökad självkänsla hos elever (Dylan & 

Black, 1998). Maj Törnvall har bedrivit en studie angående uppfattningar och upplevelser av 
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bedömning i den svenska grundskolan och berör hur självkänslan påverkas av bedömning. 

Studien genomfördes via enkäter till lärare samt elevintervjuer (Törnvall, 2001, s. 80). En-

kätsvaren och elevintervjuerna visar att elever på mellanstadiet menar att deras kunskaper 

ökar inför prov eller läxförhör och att de blir mer motiverade till lärande. Eleverna menar att 

de till prov läser på för att öka sina kunskaper, vilket i sin tur leder till ökad självkänsla i och 

med att eleverna vill gör bra ifrån sig och få bevisa det. Självkänslan påverkas dock negativt 

för de elever som inte lyckas så bra i exempelvis provsituationer (Ibid, s. 152). Eleverna me-

nar även att bedömning inte bara sker genom prov utan även under exempelvis redovisningar, 

i klassrummet och på elevarbeten. Vad gäller skillnader mellan individer med olika könsiden-

titeter anser både pojkar och flickor att muntliga läxförhör accepteras medan skriftliga prov 

anses vara jobbigt. Både pojkar och flickor känner oro inför prov men flickorna känner oftast 

mer oro än pojkarna och lyfter vikten av att vara duktig och väl förberedd på prov. Flickorna 

känner en större oro kring matematik än vad pojkar gör. Ingen elev i studien känner sig helt 

oberörd i bedömningssituationer, utan känner någon form av nervositet, pirr eller stress (Ibid, 

s. 163). Vad gäller lärares uppfattningar kring elevers oro i samband av olika bedömningar 

anser lärarna att det är de lågpresterande eleverna som känner mest oro inför provsituationer. 

En anledning lärarna tror det beror på är att de svaga eleverna aldrig eller sällan, uppnår prov-

resultat de känner sig nöjda med. Detta medför en besvikelse, vilket i sin tur påverkar deras 

självkänsla. Utifrån studien menar lärare och elever att de önskar att bedömningen ska vara 

rättvis och utvecklande och därmed ha olika bedömningssituationer som kombineras på olika 

sätt för att gynna alla elever, hög- som lågpresterande, flicka som pojke (Ibid, s. 176).   

Astrid Pettersson (2010) menar att bedömning är en pågående process och det gäller som lä-

rare att vara medveten om de svagheter som finns i bedömningen som påverkar eleven på 

olika sätt, exempelvis att eleven inte får en relevant bedömning. Pettersson (2010) menar att 

desto mer eleven får vara med i sin egen bedömning desto mer påverkas eleven positivt av 

bedömningen. Astrid Pettersson har utformat en figur som påvisar de konsekvenser som kan 

inträffa hos elever vid fel slags bedömning. Figuren visar att bedömning som enbart handlar 

om att döma och fördöma ger en negativ effekt på lärandet medan bedömning som fokuserar 

på det utvecklande hos eleven pekar mot en positiv attityd, vilket leder till en högre själv-

känsla hos eleven (Pettersson, 2010, s. 17). 
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Figur 1: Effekter av bedömning för lärande hos elevers självkänsla (Pettersson, 2010, s. 17).  

Ruth Butler (1988) har gjort en studie om återkoppling på prov. Hon lät en elevgrupp göra två 

prov, ett faktabaserat prov och ett prov om ordförståelse. Eleverna fick tre olika typer av åter-

kopplingar för att kunna utforska vilka effekter de olika slag av återkopplingar hade. De tre 

återkopplingarna var betyg, betyg och kommentar och endast en kommentar. Tre olika grup-

per fick utföra dessa prov och få tillbaka återkopplingar. En grupp fick tillbaka med endast 

betyg, en grupp med betyg och kommentar och en grupp med endast en kommentar. Butler 

delade även ut proven i en grupp med hög- och lågpresterande individer för att även kunna 

mäta dessa skillnader i återkopplingen (Butler, 1988, s. 4). Resultatet visade att de största 

skillnaderna fanns hos de högpresterande eleverna medan de lågpresterande eleverna visade 

samma resultat oavsett återkoppling. De högpresterande eleverna som endast fick kommentar 

visade ett högre resultat än elever som fått tillbaka med endast betyg. Betyg och kommentar 

visade sämst resultat och Butler menar att de har att göra med att hög- och medelpresterande 

elever fokuserar på lärarens betyg, som inte innehåller någon feedback och då glömmer 

kommentaren (Ibid, s. 10). 

5.2 Teoretiska utgångspunkter 

Detta avsnitt behandlar Yvonne Hirdmans teori om genussystem och genuskontrakt, teorier 

om könsidentitet och även Christopher J. Mruks teorier om självkänsla. 

5.2.1 Yvonne Hirdmans teori om genussystem och genuskontrakt  

Enligt Yvonne Hirdman (2001) är genus konstruerat av människan utifrån socialt rådande 

normer i samhället som beskriver det förväntade av kvinnor och män. Genus särskiljer kultu-

rellt från biologiskt kön (Ibid, s. 12). Hirdman myntade det svenska begreppet genussystem 
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år 1988 och menar att systemet följer två särhållande lagar: dikotomin och hierarkin. Med 

dikotomi innebär att manligt och kvinnligt inte bör blandas, det ska hållas isär som två olika 

mänskliga inriktningar motsatta varandra. Dock börjar tendenser synas att dikotomin sakta 

men säkert håller på att luckras upp och ifrågasättas, vilket gör att genussystemet börjar sättas 

i gungning. Med hierarki innebär att det är mannen som är norm och står för det normala och 

allmängiltiga, där kvinnor är underordnade mannen. Kvinnor anses ha lägre status än män, 

men om kvinnor bryter genusarbetsdelningens tabu och bemästrar en “manssyssla”  förhöjs 

statusen hos denna kvinna. Om en man däremot utövar typiska “kvinnosysslor” är det viktigt 

att påvisa att det inte rör sig om bestraffning eller förnedring, utan att det är en frivillig hand-

ling. Om en man går över till kvinnoområden måste området förändras, men om en kvinna 

går över till mansområden måste hon förändras. Dessutom legitimerar kvinnors biologi kvin-

nors sociala plats. De har en “given” plats i en sorts slags ursituation eftersom det är kvinnor 

som föder barn och ofta är hemma med barnen och därmed blir underrepresenterade och un-

derbetalda. Medan mannen ses som en individ ses kvinnan som en kropp (Hirdman, 1988, s. 

51; Hirdman, 2001, s. 59; Ibid, s. 67;  Ibid, s. 82, Ibid, s. 87). 

Enligt Hirdman innebär genuskontraktet att samhället har tydliga föreställningar om kvinnors 

respektive mäns olika roller på olika nivåer. Det är det strukturella tvånget som berör både 

kvinnor och män, men som samtidigt kan antyda att möjlighet till förhandling finns. Genus-

kontraktet innefattar hur kvinnor och män är mot varandra, vilka redskap som tillhör vilka, 

vilka ord som tillhör vem och vilka kläder som är tillåtna att använda beroende på vilken 

könstillhörighet personen har. Dessa genuskontrakt går ofta i arv och ofta introducerar mam-

man dottern och pappan introducerar sonen för de förutbestämda rollerna och deras tillhöran-

de attribut - en jämlik ojämlikhet. Detta arv försvårar möjligheten att bryta kontraktet och få 

distans till det, vilket resulterar i att maktstrategier könen emellan förblir väsentligt olika. 

Kvinnor får snällt ställa sig i ledet medan männen än ledarna av ledet. Män ges plats att leda, 

att ta hand om och att vara något att se upp till och beundra (Hirdman 1988, s. 54-55, Hird-

man, 2001, s. 84).  

5.2.2 Könsidentitet 

Könsidentitet är enligt Johan Fornäs (1991) ett psykiskt kön och därmed det kön man som 

individ identifierar sig med och som formas i samspel med andra polariseringar som knyts 
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samman med frågor som makt och motstånd. Det betyder till exempel att en person som är 

född med en vagina likaväl kan identifiera sig som man som kvinna. Biologin är här ingen 

avgörande aspekt, utan det är identitetsmönster, affekter hos individen och relationer och po-

sitioner som är de avgörande faktorerna. Könsperspektivet innefattar flera dimensioner av 

skillnad och dominans men är samtidigt i kraftig förändring (Fornäs, 1991, s. 14-18). Enligt 

Judith Butler (1999) är könsidentitet inget givet och inte heller en sanning, det är utvecklat 

utifrån samhällets normer och krav. Hon menar att identiteten är socialt konstruerad och säk-

ras tack vare de stabiliserande begreppen kön och genus, vilket resulterar i att personidentite-

ten rubbas. Personidentiteten hade fått ta plats om människan tvunget inte behövde kategori-

sera, till exempel kvinna och man, utan låtit identiteten bestå av personens inre egenskaper 

som hade fått skapa kontinuitet och hållbarhet (Ibid, s. 68). Enligt Butler är ingen sin könsi-

dentitet eftersom det inte finns någon könsidentitet att uttrycka (Ibid, s. 220). Dock tillägger 

Tiina Rosenberg (2002) att det är viktigt för identifikationen att ha en referensgrupp att tillhö-

ra eftersom det är tillsammans med övriga gruppmedlemmar som individernas identiteter 

skapas och omskapas. Dessa referensgrupper innefattar ofta kön och sexuell läggning. Varför 

kön är en huvudsaklig referensgrupp har att göra med att från sekunden individer föds stämp-

las de med en könstillhörighet och kommer att anamma attribut från personer som tillhör 

samma kön. Barnen föds direkt in i en värld av föreställningar om hur flickor och pojkar ska 

vara (Ibid, s. 53). Könstillhörighet är med andra ord ett brett tolkat begrepp, men denna studie 

kommer fokusera på Fornäs (1991) definition och teori, med bidrag av Butlers (1999) och 

Rosenbergs (2002) teorier. 
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5.2.3 Christopher J. Mruks teorier om självkänsla 

Självkänsla, eller den engelska benämningen ”self-esteem”, är ett område som har intresserat 

många olika forskare och är ett av de mest utforskade begreppen inom psykologin enligt 

Magnus Lindwall (2008). William James och Morris Rosenberg är dock de forskare som 

främst förknippas med begreppet självkänsla. William James formulerade för över hundra år 

sedan sina dominerade teorier om självkänsla och Rosenberg förknippas främst med den ska-

la han konstruerat för att mäta självkänsla, den så kallade Self-esteem scale (James, 1890; 

Rosenberg, 1965).  

Ett sätt att definiera självkänsla är att självkänsla är en persons övergripande självutvärdering 

eller känsla av egenvärde (Mayers, 2010, s. 52). Enligt William James som är en av grundar-

na till begreppet menar att det är ett relativt begrepp där James förespråkar en aktiv väg till 

självkänsla. Självkänslan hos människor menar han skiftar beroende på hur framgångsrik 

man är. James menar att ens framgångar hänger ihop med vad man vill åstadkomma, alltså 

sina egna ambitioner. Självkänslan hänger även ihop med aspekter som är en del av oss män-

niskor, exempelvis vårt utseende, familj, egendomar och kompetenser, och det är dessa 

aspekter som mäter självkänslan hos en individ. Vad du kan och vad du vill hör alltså ihop 

med självkänsla och enligt James kan självkänslan ökas genom en optimal anpassning av 

ambition till förmåga. James ansåg även att tre olika själv hos varje individ är knutna till 

självkänslan: ett socialt själv, ett andligt själv och materiellt själv. Begreppet har även två 

andra aspekter, en generell och en särskild aspekt. Den generella aspekten innefattar en stabil 

grundton i självkänslan som inte påverkas av yttre faktorer och den särskilda aspekten inne-

fattar framgångar och misslyckanden hos individer (James, 1890). 

Christopher Mruk menar att det är svårt att definiera begreppet självkänsla eftersom det inte 

är ett mänskligt beteende. Men ett sätt att definiera det på är att självkänsla är något som är 

särskilt meningsfullt för individen (Mruk, 2006). Om självkänslan har att göra med en bestå-

ende känsla av värdighet hos en person eller något annat är svårt att säga eftersom självkänsla 

är ytterst personligt. Detta är en av anledningarna till att fortsätta studera självkänsla eftersom 

detta kan hjälpa oss att lära oss mer om oss själva, exempelvis vem man är som individ, hur 

vi mår i livet, vilken betydelse våra handlingar har för oss, relationer med andra och i vilken 

riktning våra liv är på väg och så vidare. Självkänsla, menar Mruk, är en av de sällsynta 
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mänskliga egenskaper som kan vara både positiva och negativa erfarenheter och situationer, 

vilket gör begreppet relevant för ett stort spektrum av olika beteenden (Ibid, s. 3). Enligt ho-

nom har det kommit en del ny forskning kring begreppet där forskare har kommit fram till att 

självkänsla är något som kan associeras med en del negativa aspekter som depression, ångest, 

aggression eller narcissism. Annan forskning indikerar att självkänsla är associerad med 

önskvärda beteenden som frisk, äkta eller giltig självkänsla (Ibid, s. 7).  

Självkänsla består enligt Mruk av fem komponenter: status, kompetens, värdighet, levt och 

tid. Komponenten status innebär ett särskilt tillstånd man kan befinna sig i, exempelvis eko-

nomisk status eller civilstånd. Den andra komponenten levt innebär att självkänsla inte kan 

undvikas eftersom självkänslan hela tiden följer med oss, både i det förflutna och i det som 

komma skall. Kompetens är den tredje komponenten och innebär en individs fysiska, sociala 

eller kognitiva färdigheter eller förmågor och även brister inom dessa områden. Den fjärde 

komponenten värdighet innebär att självkänslan är knuten till värdet eller kvaliteten på de 

handlingar vi utför. Känslor av värde är förknippad med vår självkänsla och återspeglar vissa 

beteenden exempelvis när man gör något rätt så höjs vår självkänsla till det positiva. Det är 

relationen mellan dessa komponenter som är självkänsla enligt Mruk. Komponenten tid har 

olika betydelse. För det första tar det tid att utveckla en stabil form av självkänsla och för det 

andra ändras självkänslan genom åren, med andra ord har tiden vi lever i betydelse för be-

greppet. Detta betyder att tiden är både en motståndare samt en vän gällande självkänslan. 

Detta eftersom när vi förlorar självkänsla blir vi ledsna, samtidigt kan vi vid vissa tillfällen 

vinna självkänsla genom att visa en högre kompetens än innan och därmed återvinna, bekräf-

ta eller höja vår självkänsla (Ibid, s. 28-30). Människor kan ha både hög respektive låg själv-

känsla där låg självkänsla innebär att man har en bristande kompetens samt en bristande vär-

dighet som beskrivits ovan. En person med låg självkänsla kan bland annat förknippas med 

blyghet, ångest, otrygghet och bristande initiativförmåga och dessa olika komponenter kan 

variera i olika grad (Mruk, 2006, s. 152-153). Personer med hög självkänsla visar en positiv 

inställning av både kompetens och värdighet. Personer som känner värdighet mår bra i sig 

själva, är öppna för nya erfarenheter och känner sig accepterade och acceptabla (Ibid, s. 153). 
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5.3 Sammanfattning av litteraturöversikt 

Steeles (1999) och Schmader och Johns (2010) forskning om stereotypiska hot visar på att 

individer som identifierar sig som kvinnor bildar en grupp som står under gruppen som iden-

tifierar sig som män när dessa två grupper ställs emot varandra i matematik. Detta beror på att 

negativa förutfattade meningar mot kvinnor redan finns och leder till att kvinnor omedvetet 

lever upp till denna stereotyp och presterar sämre än männen. Dock presterar båda grupper 

lika väl under omständigheter när de är ovetande om att grupperna ska ställas mot varandra. 

Gällande könsidentitet definierar Fornäs (1991) att det är det kön som individer identifierar 

sig med, där biologin inte är något avgörande utan identitetsmönster och positioner är det 

centrala. Angående genus har Hirdman (1988; 2001) myntat begreppet genussystem och ge-

nuskontraktet som sammanfattningsvis innebär att män besitter en högre status än kvinnor 

och att det finns vissa regler för hur män och kvinnor är mot varandra, vilket kan vara ett skäl 

till varför skillnader mellan elever med olika könsidentiteter inom matematikämnet existerar. 

Begreppet självkänsla är ett begrepp med olika definitioner. Enligt James William (1890) som 

är en av grundarna till begreppet, handlar självkänsla om sin egen förmåga och ambition i 

relation till varandra. Enligt Christopher Mruk (2006) som forskat kring självkänsla handlar 

begreppet om fem olika komponenter som samspelar med varandra tillsammans med begrep-

pen hög respektive låg självkänsla. Det är utifrån denna teori analysen i denna uppsats kom-

mer utgå ifrån. Begreppet överlag handlar om människors egna tankar och upplevelser kring 

olika komponenter i oss själva.  
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6. Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att undersöka om elevernas könsidentitet har betydelse för elever 

inom matematikämnet i årskurs 4. Detta görs dels med avseende på hur väl eleverna anser att 

de presterar i matematik och hur de uppfattar att deras självkänsla påverkas av bedömning i 

ämnet. 

Med utgångspunkt i ovanstående syfte har dessa frågeställningar formulerats.  

● Finns det någon skillnad på hur väl eleverna anser sig prestera i matematik beroende 

på vilken könsidentitet de har? 

● Hur anser eleverna att deras självkänsla påverkas av bedömning i matematik? 

● Finns det skillnader i hur eleverna anser att deras självkänsla påverkas av bedömning-

en i matematik beroende på vilken könsidentitet	  de har? 

7. Metod 

Studiens empiri består av både kvantitativ och kvalitativ datainsamling. Den kvantitativa da-

tan är hämtad från TIMSS enkätundersökning 2011 och det kvalitativa materialet består av 

åtta elevintervjuer där fyra elever identifierar sig som flickor och fyra elever identifierar sig 

som pojkar (IEA, 2011). De olika datainsamlingsmetoderna möjliggör en inblick i situationen 

på olika nivåer. Genom att använda den kvantitativa datainsamlingsmetoden tydliggörs resul-

tatet på ett bredare plan eftersom den innehåller fler deltagare och genom att använda den 

kvalitativa datainsamlingsmetoden möjliggörs det att få en djupare och grundligare inblick i 

situationen (Bell, 2006).  

7.1 Kvantitativ data 

Här nedan presenteras arbetsprocessen av den kvantitativa datan som innefattar analys av  

material hämtat från TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study).   

  

7.1.1 Insamling av data 

Studiens data har hämtats från TIMSS (Trends in International Mathematics and Science 

Study) som är en internationell studie som genomförs var fjärde år och organiseras av IEA 
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(International Association for the Evaluation of Educational Achievement). TIMSS syfte är 

att undersöka elevernas kunskaper, förklara eventuella trender och jämföra elevernas resultat 

på en internationell nivå inom matematik och i naturkunskap i årskurs 4 och årskurs 8. Dess-

utom undersöks elevernas attityder till dessa två ämnen (TIMSS, 2011a). För denna studie 

har variablerna Jag anser mig prestera bra i matematik och Är du flicka eller pojke? för års-

kurs 4 i matematik använts (TIMSS, 2011b). Genom att ställa dessa frågor mot varandra och 

jämföra dem går ett resultat att utläsa. 

7.1.2 Urval av deltagare 

För att få ut relevant resultat för studien som innefattar många deltagare är enkätfrågorna från 

TIMSS undersökning besvarade av elever i årskurs 4 över hela Sverige (TIMSS, 2011b). Re-

levansen ligger i att eleverna själva har angett i enkätundersökningen hur väl de anser att de 

presterar i matematik och ställs mot och jämförs med vilken könsidentitet eleverna har. Syftet 

med att ställa dessa variabler mot varandra är att undersöka om det finns något samband eller 

skillnader mellan hur väl eleverna anser att de presterar i matematik och vilken könsidentitet 

de anser sig ha.  

7.1.3 Genomförande 

Materialet som studien grundar sig på har hämtats från TIMSS hemsida under International 

Database (TIMSS, 2011a). På hemsidan finns det möjlighet att hämta enkätundersökningar 

från 2005 till 2011 men denna studie baserar sig endast på 2011 års enkätundersökning ef-

tersom den ligger närmast i tid. Eftersom denna studie fokuserar på eleverna ur olika aspekter 

är det endast elevenkäten som är relevant att undersöka vidare. Elevenkäten innehåller 68 

frågor och genom att ställa frågorna mot varandra och jämföra dem synliggjordes vilka frågor 

som passade och gav ett intressant resultat att analysera. Datan som studien använder sig av 

har överförts till statistikprogrammet SPSS för att sammanställa datan i en korstabell. Utifrån 

korstabellen som sammanställts i SPSS har en ny tabell utformats i Microsoft Word för att få 

en tydligare och mer lättförståelig tabell över procentenheterna. Syftet med korstabellens 

framställande är att tydligt demonstrera sambanden och skillnaderna mellan hur väl eleverna 

anser sig prestera i matematik och vilken könsidentitet de anser sig ha.  
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7.2 Kvalitativ data 

Här nedan presenteras arbetsprocessen av den kvalitativa datan som innefattar intervjuer av 

åtta elever i årskurs 4.  

7.2.1 Insamling av data 

Den kvalitativa datan innefattar åtta intervjuer med elever i årskurs 4 där fyra av eleverna 

identifierar sig som flicka och fyra elever identifierar sig som pojke. Intervjuerna ger en dju-

pare inblick i hur bedömning påverkar eleverna utifrån deras självkänsla och vilken könsi-

dentitet de har. De intervjuade eleverna är från två olika skolor i en större kommun i Mel-

lansverige.  

7.2.2 Urval av deltagare 

Ett presentationsmail (se bilaga 1) samt ett informationsbrev till vårdnadshavare (se bilaga 3) 

skickades ut till lärare i årskurs 4 i utvalda skolor. I mailet efterfrågades fyra elever som ville 

ställa upp för en kortare intervju med godkännande från vårdnadshavare. De fyra elever som 

valdes ut på respektive skola var de elever som hade godkännande från vårdnadshavare och 

som själva hade intresse att ställa upp för en intervju. Eleverna har även valts ut efter könsi-

dentitet eftersom det till studien behövdes fyra elever som identifierar sig som pojke och fyra 

elever som identifierar sig som flicka. Där fler än fyra elever ville delta lottades eleverna ut 

till intervjun.   

7.2.3 Genomförande 

Intervjuernas syfte var att få svar på den andra och tredje frågan i frågeställningen och inter-

vjufrågorna utarbetades med stöd av Judith Bells (2006) och Mats Ekholm och Anders Frans-

sons (1992). En semistrukturerad intervjuteknik användes vid intervjuerna. Med semistruktu-

rerad intervju menas att istället för att ha uppradade frågor används olika teman för att be-

handla olika frågor och därmed blir intervjun mer ett samtal än endast frågor (Bell, 2006, s. 

160). Exempel på teman är eleven och hemmet och klassrumssituationer. Denna intervjumo-

dell har används eftersom de intervjuade är relativt unga och ett samtal istället för uppradade 
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frågor ger en bättre intervju och svar på de frågor vi valt att ta upp i dessa teman. De frågor 

som används är både indirekta- och direkta frågor (Ekholm & Fransson, 1992, s. 71). Direkta 

frågor innebär att svaret är rakt på sak tillexempel frågan: Hur gammal är du? Indirekta frågor 

innebär att den som intervjuar försöker få den intervjuade att svara på frågor utan att intervju-

aren uppmanar att göra det genom att försöka få den intervjuade att visa exempelvis attityder 

och kunskaper i ett specifikt ämne (Ibid, 1992, s. 71-72). De direkta frågorna hamnar under 

temat eleven och hemmet där frågor som rör bland annat elevens relation till läxor och om 

matematik är något som vårdnadshavare pratar om i hemmet. De indirekta frågorna rör ele-

vens tankar om bedömning samt prestationer och hur det påverkar eleven och elevens själv-

känsla. Utifrån Bells checklista “att planera och genomföra intervjuer” har intervjufrågorna 

bearbetats steg för steg och färdigställts till ett färdigt intervjuformulär med teman och under-

frågor (se bilaga 4) (Bell, 2006, s. 170-172). Innan de åtta eleverna intervjuades testades in-

tervjufrågorna på fyra elever på en utomstående skola för att säkerställa kvaliteten i intervju-

formuläret, öka reliabiliteten och för att se över om något behöver ändras eller tas bort (Ek-

holm & Fransson, 1992, s. 66). De åtta intervjuerna har skett på elevernas respektive skola. 

Intervjuerna tog omkring 15-20 minuter per elev och samtliga intervjuer spelades in för att 

kunna lägga all fokus på den som intervjuades och för att senare kunna utföra en korrekt tran-

skribering (Bell, 2006, s. 166). Innan varje intervju fick eleverna fylla i varsin enkät om vil-

ken könsidentitet de har, och det är utifrån deras svar vi har delat in eleverna i två olika grup-

per: flickor och pojkar.  

I analysen av intervjuerna användes tematisk analys. Bryman (2008) beskriver att en tematisk 

analys är olika tolkat av olika författare. En del menar att tematisk analys kan likställas med 

vanlig kodning som innefattar ett ord som en kod, samtidigt som andra menar att ett tema i 

analysen består av en grupp av koder. I den här studien innebär en tematisk analys det sist-

nämnda, det vill säga en grupp av koder framtaget från de transkriberade intervjuerna. 

7.3 Etiska aspekter  

De forskningsetiska riktlinjerna inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning från Ve-

tenskapsrådet (1999) har tagits hänsyn till för att följa de korrekta etiska riktlinjerna. När pre-

sentationsmail skickades ut till lärare och vårdnadshavare fick dessa vetskap om riktlinjerna. 
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De forskningsetiska riktlinjerna består av fyra huvudkrav som det vetenskapliga rådet beskri-

ver som informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 

(Ibid, s. 6). Informationskravet (Ibid, s. 7) innebär att de berörda ska bli informerade om 

forskningens syfte, att man när som helt kan avbryta sitt deltagande och att det är frivilligt. 

Samtyckeskravet (Ibid, s. 8) innebär att deltagaren själv har rätt att bestämma över sin med-

verkan. Eftersom eleverna i denna studie inte är över 15 år har vårdnadshavare gett samtycke 

med underskrift att eleven får delta i studien. Konfidentialitetskravet (Ibid, s. 12) innebär att 

personuppgifter och identitet ska förvaras och användas på ett sätt där utomstående inte kan 

få tillgång till dessa uppgifter. Nyttjandekravet (Ibid, s. 14) innebär att de insamlade uppgif-

terna om enskilda personer endast får användas till forskningsändamål och inte användas el-

ler utlånas till icke-vetenskapliga syften.             

Vid inledandet av intervjuerna efterfrågades medgivandet från vårdnadshavare och eleverna 

blev informerade om att de när som helst under intervjun kunde välja att avbryta. Eleverna 

blev även förfrågade om tillåtelse att spela in intervjuerna efter att ha blivit informerade om 

konfidentialitetskravet, vilket samtliga elever godkände (Vetenskapsrådet, 1999, s. 12). In-

spelning av intervjuerna underlättar vid transkribering eftersom det är lättare att gå tillbaka 

för att ordagrant kunna ta ut citat och man missar inte något som kan hända om anteckningar 

förs vid intervjun. Med transkribering menas att efter intervjun sker en avlyssning där den 

inspelade intervjun förs ner i skrift (Gillham, 2008, s. 165).     

7.4 Metoddiskussion 

En viktig aspekt gällande validitet att ha i åtanke är att eleverna i TIMSS enkätundersökning 

från 2011 endast fick välja mellan att kryssa i om de var flicka eller pojke (TIMSS, 2011b). 

De fick inte möjligheten eller utrymmet att skriva om de ansåg sig själva ha en annan 

könstillhörighet eller saknad av sådan. Mer korrekt formulerad fråga hade varit vilket kön 

identifierar du dig med? (Fornäs, 1991, s. 31). Detta kan innebära en minskad validitet ef-

tersom vissa elever kanske inte känner sig inkluderade och därför inte vet vad de ska svara, 

eller helt enkelt låter bli att svara. Eleverna som intervjuades fick däremot fylla i en enkät och 

skriva vilken könsidentitet de anser sig ha.  
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Eftersom intervjuer kan vara en ovan situation för elever strävade vi efter att göra eleverna 

bekväma och inte känna sig utlämnade. Därför valde vi att intervjua varsin elev åt gången i 

olika rum och konstruerade intervjuerna likt ett samtal. Genom att inte vara två som intervju-

ade anser vi att eleverna slapp känna press och kunde utveckla sina svar när vi bad dem. Att 

en semistrukturerad intervjuform användes bidrog till att alla elever fick samma huvudfrågor 

men eftersom intervjuerna är genomförda av två personer finns det en möjlighet att olika 

följdfrågor har ställts. Dock anser vi att följdfrågorna inte är det viktigaste under intervjun, 

utan att eleverna har svarat på huvudfrågorna och utvecklat dem. 

Vad som också kan diskuteras angående generaliserbarhet är hur väl eleverna vi har intervjuat 

kan representera en hel grupp elever i årskurs 4. De intervjuade eleverna har frivilligt valt att 

ställa upp och deras föräldrar/vårdnadshavare har valt att skriva på en medgivarblankett, vil-

ket kan tyda på att eleverna i fråga är engagerade och har en vilja att utmanas och testa nya 

saker. Frågan är om vi hade fått ut samma resultat om vi hade intervjuat elever som inte var 

intresserade att delta i studien? 
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8. Resultat och analys 

Här nedan presenteras resultat och analys av den kvantitativa- och den kvalitativa datan.   

8.1 Kvantitativ data 

Finns det någon skillnad på hur väl eleverna anser sig prestera i matematik beroende på 

vilken könsidentitet de har? 

Enkätfrågorna studien utgår från är Jag anser mig prestera bra i matematik och  

Är du pojke eller flicka?. Hur väl eleverna anser att de presterar i matematik ger inte en ob-

jektiv syn på resultaten, utan en subjektiv syn. Detta möjliggör att kunna studera självkänslan 

som avspeglas hos eleverna utifrån de svar de gav. Svaret på frågan ställs mot vilken könsi-

dentitet eleverna angav. 

!  
Vågrät: Är du pojke eller flicka? 
Lodrät: Jag anser mig prestera bra i matematik. 

Denna tabell visar fördelningen i procentform hur flickor och pojkar svarade angående hur 

väl de anser sig prestera i matematik. Över hälften av eleverna, 57,43 %, instämmer helt och 

anser att de presterar bra och 36,62 % instämmer delvis att de presterar bra. Endast 4,76 % 

instämmer inte med att de presterar bra och 1,19 % anser att de inte alls instämmer med frå-

gan. Det finns inga tydliga skillnader mellan flickor och pojkar, det skiljer endast några pro-
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centenheter i de olika spannen. Dock visar tabellen att 26,11 % av flickorna och 31,32 % av 

pojkarna instämmer helt på frågan. Det indikerar till att fler pojkar har högre självkänsla vid 

utvärdering av sig själva än flickor har. Skillnaderna är små, men de finns där.  

Trots att majoriteten av forskningen pekar på att stora skillnader i självkänsla könen emellan 

finns, visar inte det här resultatet på det (Törnvall, 2001;Beilock m. fl, 2010). Det kan dock 

kopplas till Steeles (1999) teori om stereotypiskt hot eftersom ingen av eleverna visste att de-

ras svar och resultat skulle ställas mot varandra och jämföras, och därför presterade och sva-

rade eleverna ungefär lika, oberoende könsidentitet (Ibid, 1999). Om eleverna däremot hade 

blivit informerade om att svaren skulle jämföras finns det en stor risk enligt Steele (1999) att 

resultatet skulle sett annorlunda ut. Då finns en risk att gruppen flickor hade känt sig hotade 

och därmed svarat annorlunda och visat lägre självkänsla gentemot sina prestationer i mate-

matik. De flesta elever, främst flickor, känner oro och stress i dessa situationer, vilket kan ha 

orsakat resultatet i tabellen ovan. Skillnaderna mellan könen är små, men svaret instämmer 

helt visar på att skillnaderna dock finns, och kan ha att göra med att det just är flickor som 

blir mest negativt påverkade av dessa förhållanden. Däremot visar den tidigare forskning på 

att alla elever, oavsett könsidentitet, blir påverkade i prov- och enkätsammanhang som yttrar 

sig i nervositet och stress (Törnvall, 2001, s. 163).  
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8.2 Kvalitativ data 

Hur anser eleverna att deras självkänsla påverkas av bedömning i matematik? 

Denna frågeställning besvaras genom två huvudteman med tre olika tillhörande underteman. 

Första huvudtemat är bedömning där de olika undertemana är endast betyg, betyg och kom-

mentar och endast kommentar. Det andra huvudtemat är olika typer av återkoppling och un-

derteman är av läraren, av klasskompis och självbedömning.  

Det finns olika typer av bedömning och elevernas självkänsla påverkas olika av olika slags 

bedömningar (Butler, 1988, s. 4). För att besvara den här frågeställningen fick samtliga elever 

i slutet av intervjun diskutera vilken återkoppling de helst hade velat ha och varför av endast 

ett betyg, betyg och kommentar eller endast kommentar. Ingen valde att helst få tillbaka en-

dast en kommentar, fem av åtta elever valde betyg och kommentar och tre av åtta elever före-

drog endast betyg. Flera ansåg att en kommentar som återkoppling inte säger så mycket och 

att de inte skulle veta var de “ligger” eller hur bra de är. Däremot medgav flera elever, fram-

förallt pojkar, som önskade både betyg och kommentar att de troligen inte skulle bry sig om 

kommentaren speciellt mycket, utan mest fokusera på betyget som gavs. Dock menade några 

elever, framförallt flickor, att de skulle titta på kommentaren för att de skulle veta vad de 

hade gjort för fel. 

“Jag hade inte tittat så mycket på kommentaren så den här hade inte känts bra. 
Jag skulle vilja haft ett högre betyg än C.” Pojke 6. 

“Betyg och kommentar känns bäst att få för då får man både veta betyg och vad 
man har gjort för fel och vad man måste tänka på.” Flicka 3. 

Att de intervjuade eleverna föredrar betyg och kommentar kan ha att göra med att de anser att 

de får ut mest information av bedömning då, men att det i själva verket är just betyg och 

kommentar tillsammans som ger sämst resultat. Och som några av eleverna medgav fokuse-

rar de inte på kommentaren om ett betyg finns med, vilket gör att återkopplingen tappar sitt 

syfte (Butler, 1988, s. 10). Självkänsla hos elever är något som påverkas beroende på vilken 

typ av bedömning eleverna får av sin lärare (Maj Törnvall, 2001; Dylan och Black, 1998). 

Formativ bedömning är något som förespråkas i skolan idag och är en bedömningsform som 
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visat sig ha positiva effekter på elevers självkänsla (Dylan & Black, 1998). I intervjuerna är 

eleverna betygsfokuserade och endast några flickor väljer att titta eller reflektera över kom-

mentaren för att få veta vilka fel eleven gjort. Detta kan betyda att deras respektive lärare inte 

arbetat med formativ bedömning i någon större utsträckning och att eleverna då automatiskt 

fokuserar på betyget istället för den formativa kommentaren, vilket i sin tur kan leda till 

minskad självkänsla hos eleverna. Att det, i detta fallet, är flickorna som väljer att titta på 

kommentaren och inte pojkarna är intressant ur aspekten levt från Mruks komponenter om 

självkänsla (Mruk, 2007, s. 28-30). Komponenten levt kan relateras till teorin att kvinnor all-

tid varit underordnad män och att detta följer eleverna in i skolan och när det kommer till de-

ras självkänsla (Hirdman, 2001). 

Eleverna fick dessutom diskutera hur de helst ville få återkoppling och hur deras självkänsla 

påverkades utifrån tre olika bedömningsstrategier, det vill säga återkoppling av läraren, av 

klasskompis eller självbedömning. Samtliga elever valde att bli bedömd av läraren på grund 

av att de ansåg att läraren var mest kunnig gällande bedömning och återkoppling och därför 

skulle leda till stärkt självkänsla. Dessutom kände många elever att det var jobbigt att bli be-

dömda och få återkoppling av en klasskompis eftersom de var orolig över vad klasskompi-

sarna skulle tycka om dem. Självutvärdering var inget eleverna hade gjort speciellt mycket, 

vilket gjorde att detta sågs som en främmande metod. Med andra ord är negativ återkoppling 

värre när den kommer från klasskompisar medan positiv återkoppling är mer viktig för själv-

känslan när den kommer från läraren. 

“Helst vill jag att läraren bedömer eftersom jag vill att hon ska säga hur bra jag 
är. Det kan ju inte en kompis säga!” Pojke 5. 

“Jag tycker inte om när andra bedömer det jag gjort om jag precis börjat med nå-
got, speciellt inte en kompis! Läraren får gärna bedöma för jag vill inte att andra 
ska höra eller se vad jag inte är bra på” Flicka 1. 

Att eleverna väljer att helst bli bedömda och få återkoppling av läraren kan bero på en osä-

kerhetsaspekt. Detta eftersom läraren inte delar med sig av elevernas prestationer till klassen, 

men det är någonting klasskompisar skulle kunna göra. Att de inte vill utvärdera sig själva 

kan ha att göra med att de vill ha bekräftelse och positiv återkoppling på sina prestationer och 
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att de vill visa att de har gjort rätt. Det här i sin tur genererar i att eleverna känner ökad själv-

känsla (Beilock m. fl, 2010, s. 1862). 

Finns det skillnader i hur eleverna anser att deras självkänsla påverkas av bedömningen i 

matematik beroende på vilken könsidentitet	  de har? 

Första delen av denna frågeställning besvaras genom två huvudteman, pojkar och flickor med 

samma underteman till dem båda: identifikation med prestation och synen på sin prestation. 

Med identifikation med prestation menas om och hur eleverna identifierar sig med sina pre-

stationer i matematik och med synen på sin prestation menas hur de ser på sina prestationer 

utifrån ett negativt respektive positivt synsätt. Den sista delen besvaras genom samma huvud-

tema som ovan, men med underteman kamratbedömning och självutvärdering. 

Det finns märkbara skillnader i hur eleverna ser på sina prestationer i matematik beroende på 

vilken könsidentitet de har. Ett exempel är att pojkarna inte identifierar sig med sina presta-

tioner på samma sätt som flickorna gör. Samtliga av de intervjuade flickorna uttrycker att de 

“är” eller inte “är” bra, samtidigt som samtliga intervjuade pojkar menar att de har “gjort” 

eller inte har “gjort” något bra. Flickorna som intervjuades uttryckte ofta att de var sina pre-

stationer, att deras prestationer var dem själva. Pojkarna å andra sidan kunde lättare skilja på 

sig själv som person och sina prestationer.  

“Jag tycker att betyg är viktigt för då ser jag hur bra jag är.” Flicka 1. 

“Jag vill veta hur bra jag hade gjort och där kändes det som att jag hade gjort ett 
bra jobb.” Pojke 1. 

Detta kan tyda på att pojkarna har fått ta mer plats i klassrummet än flickor och inte har blivit 

avbrutna i samma mån som flickor. Men den mest avgörande aspekten av de olika synsätten 

på deras prestationer kan ha att göra med att flickorna är intalade att matematik inte är menat 

för dem, och av den orsaken antagit att det beror på dem som personer och inte på deras pre-

stationer (Jones & Dindia, 2004, s. 444). Det kan även kopplas till Yvonne Hirdmans (1988; 

2001) teorier om genus eftersom flickor och pojkar har olika utgångspunkter att lyckas i olika 

sammanhang, och i just matematik har pojkar större förutsättningar att ha framgång på grund 
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av att de får ta mer plats och att de har en högre förväntan av samhället att prestera bra i äm-

net. 

Samtliga flickor beskriver att de gärna vill ha kommentarer på det de blir bedömda på ef-

tersom de vill veta vad de gjorde dåligt och fel. Flickorna såg på sina prestationer ur ett nega-

tivt perspektiv, även om prestationerna var nästintill felfria. De tog det hårt om de var en po-

äng ifrån alla rätt och felet var det enda de fokuserade på. Det tog dem dessutom längre tid att 

kunna finna sig i sitt resultat. Tre av fyra pojkar ville också ha kommentarer, men till skillnad 

från flickorna ville pojkarna veta vad de gjorde bra. De var också mer lättsamma och ödmju-

ka mot sina fel genom att acceptera dem och kunna lägga det bakom sig. Pojkarna kände inte 

speciellt mycket press, varken utifrån eller inifrån sig själva.  

“Man vill liksom ha en förklaring till vad man har gjort fel för att kunna veta hur 
man ska göra för att göra bättre.” Flicka 4. 

“Det är ju bra att få kommentarer för då vet jag vad jag gör bra och så.” Pojke 7. 

Denna skillnad var tydlig och kan relateras till de fem komponenter om självkänsla. De två 

komponenterna värdighet och kompetens kan specifikt relateras till pojkar och flickor olika 

synsätt kring återkoppling (Mruk, 2007, s. 28-30). Värdighet och kompetens kan kopplas till 

varför flickor vill veta vad som var dåligt och fel. Att flickor känner en mindre värdighet och 

kompetens än pojkarna visar på att flickor kan känna en minskad självkänsla än pojkar. Detta 

är även något som kan kopplas till hög respektive låg självkänsla. Flickornas sätt att tänka om 

sig själva faller under kriterierna för låg självkänsla, som förknippas med bland annat otrygg-

het. Pojkarna faller under kriterierna för hög självkänsla som kopplas ihop med att de visar en 

positiv inställning till komponenterna värdighet samt kompetens (Ibid, s. 153) Detta står i en-

lighet med att flickor känner en större oro och press än pojkar i matematik och att flickor vill 

vara duktiga och förberedda och därför ser sina prestationer som dåliga eller fel till skillnad 

från pojkar som vill veta vad de har gjort bra (Törnvall, 2001 s. 163).   

Rörande kamratbedömning ställde sig flickor och pojkar olika. Övervägande ansåg pojkar att 

det var bra med den här formen av bedömning eftersom de menade att det var kul, motive-

rande och kändes bra. Flera av pojkarna ansåg även att de vid kamratbedömning fick vara 
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mer fria och bedöma utifrån hur de såg på klasskompisens prestationer, utan tydliga ramar. 

Flickorna däremot var inte av samma åsikt. De ansåg att det var jobbigt, svårt och läskigt ef-

tersom de inte vill bli sårade. Dessutom hade flickorna en tendens att jämföra sig med övriga 

klasskompisar och ha en strävan efter att prestera felfritt, för att i andras ögon uppfattas som 

“bra”. Gällande självutvärdering menade de flesta eleverna att de inte har arbetat med det 

speciellt mycket, och därför ansåg att det var ett ovant moment. Dock menade några av poj-

karna att de inte brukar “tänka så om sig själv” medan flickorna mer var av åsikten att det var 

ett orosmoment, som de heller inte var vana vid. 

“Jag tycker det är bra att bli rättad av kompisen för då kan jag inte fuska. Och när 
jag rättar kompisen och om han eller hon får bättre än mig blir jag bara glad för 

hans eller hennes skull!” Pojke 5. 

“Jag tycker inte om kamratbedömning för jag vill inte att andra ska se om jag 
gjort fel. Och så vill jag att andra ska skriva fel för jag vill vara bäst.” Flicka 2. 

Detta kan ha att göra med att flickor oftast har mer ångest över att resultat måste vara rätt och 

därav kan det uppstå en orolig och stressande situation när klasskompisar ska bedöma flic-

kors arbeten eftersom de då automatiskt jämförs med varandra, särskilt inte med pojkar. Och 

eftersom de redan är inställda på att pojkar presterar bättre än dem och detta är ett orosmo-

ment (Beilock m. fl, 2010, s. 1862). Oroskänslan kan även uppstå när flickor själva ska ut-

värdera sina kunskaper eftersom de ofta är mer självkritiska än pojkar (Ibid, s. 1860). Elever 

som inte når provresultat känner sig inte nöjda och känner besvikelse, vilket leder till negativ 

påverkan av självkänslan. Eftersom flickor påverkas mest av denna besvikelse kan detta leda 

till en minskad självkänsla och därmed kan de känna en större oro kring kamratbedömning 

och självutvärdering (Törnvall, 2001, s. 176).   
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9. Diskussion 

Intentionen med det här arbetet var att undersöka om elevernas könsidentitet har betydelse 

inom matematikämnet i årskurs 4. Detta har gjorts dels med avseende på hur väl eleverna an-

ser att de presterar i matematik och hur deras självkänsla påverkas av bedömning i ämnet. 

Som analysen påvisar finns inga tydliga skillnaderna i hur väl eleverna anser sig prestera i 

matematik beroende på vilken könsidentitet de har. Dock har de elever som identifierar sig 

som pojkar lite högre tro på sig själv än flickor, men skillnaderna är marginella. Forskning 

redogör däremot för en större skillnad mellan könen gällande elevernas upplevda prestatio-

ner, men det är inget som resultatet i den här studien kan stärka speciellt mycket (Törnvall, 

2001, s. 163). En förklaring till detta kan vara att forskningslitteraturen som den här studien 

använder sig av inte är helt ny, utan har några år på nacken. Skolan är i ständig utveckling 

och förändring och problematiken som den här uppsatsen belyser kan vara något skolorna har 

satsat på och arbetat mer med de senaste åren, därav utlästes ett resultat av den insamlade da-

tan som inte var väntat. Det är dock ett resultat av debatter och belysningar kring olika pro-

blem som kan bidra till att förbättra och utveckla situationer i skolan. 

Gällande självkänsla relaterat till bedömning och matematik är skillnaderna mellan elever 

med olika könsidentiteter desto tydligare. Elever som identifierar sig som flickor har i de fles-

ta fall lägre självkänsla än de elever som identifierar sig som pojkar. Detta tar sig i uttryck 

genom att flickorna identifierar sig med sina prestationer, de är självkritiska, de har en strä-

van över att vara bäst, de har en högre inre press på att prestera bra och dessutom känner en 

större oro inför bedömningssituationer. Eleverna som identifierar sig som pojkar kan däremot 

skilja på person och prestation, de fokuserar ofta på de rätt de hade istället för på felen, de 

känner mindre oro och stress inför bedömningssituationer och de känner inte lika stor inre 

press som flickorna gör (Törnvall, 2001, s. 163 ). Detta kan bero på en rad olika faktorer. En 

viktig faktor kan vara att den hierarki som Yvonne Hirdman (1988) beskriver gör en stor på-

verkan, även bland barn, och bidrar till dessa skillnader. Eftersom matematik alltid har setts 

som ett ämne för pojkar och män har flickor och kvinnor haft svårt att bli uppmärksammade 

på samma sätt, vilket har påverkat flickornas prestationer i ämnet till det sämre. Om flickor 

och kvinnor ska kunna utöva detta “mansområde” krävs det att de kämpar för det och bevisar 

att de klarar av det (Ibid, s. 51). Eftersom flickorna behöver kämpa för att ha samma status 
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som pojkarna i matematikämnet medför detta automatiskt en omedvetet högre press, vilket 

får ovanstående konsekvenser. 

Det enda som båda elevgrupperna kände lika inför var att de helst ville att läraren skulle vara 

den som bedömde dem. Detta tyder på att eleverna känner stor tillit till läraren och är mest 

trygg med dennes bedömning. Läraren har därmed en viktig roll och ett betydelsefullt ansvar 

för hur hen lägger upp sin undervisning och för hur eleverna verkar i skolan, och dessutom är 

det den personen som främst kan motverka traditionella könsmönster som finns runt omkring 

eleverna (Hultén, 2015; Skolverket, 2011, s. 8). Det är viktigt att eleverna har en förebild som 

motverkar dessa traditionella könsmönster för att komma till punkten då vi har en jämlik sko-

la, oavsett ämne. Någon som synliggör jämställdheten och arbetar för den. 

10. Konklusion 

Resultatet i den här studien visar på att relativt stora skillnader mellan elever med olika kön-

sidentiteter och deras självkänsla i bedömningssituationer i matematik finns. Hur väl eleverna 

anser sig prestera i matematik är däremot något som inte skiljer sig speciellt mycket åt bero-

ende på vilken könsidentitet eleverna har. Studiens resultat är viktiga för att belysa och syn-

liggöra ojämställdheten som fortsatt råder i matematikämnet. Eftersom nyare forskning angå-

ende den här studiens problematik inte finns utgår uppsatsen från lite äldre forskning och 

stämmer inte helt överens med resultaten i den här studien. Att nyare forskning inom ämnet 

inte finns gör det svårare att dra relevanta kopplingar och se samband mellan forskning och 

nutida insamlad data. Ett exempel på vidare forskning kan vara hur elever med olika könsi-

dentiteters självkänsla påverkas av olika slags bedömningar i olika skolämnen. Ett annat ex-

empel kan vara att närmare undersöka vilken betydelse läraren har för elevernas självkänsla i 

matematik. 
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Bilagor 

Bilaga 1.  

Mail till lärare i årskurs 4.  

Hej (skola)! 

  

Vi är två lärarstudenter som går sista terminen på grundlärarprogrammet fk-3. Vi har nu bör-

jat skriva vår examensuppsats som är en studie om hur bedömning påverkar eleverna och vad 

det kan bero på. Vår tanke är att intervjua ett antal elever i årskurs 4 i Uppsalas kommunala 

grundskolor, helst 4 elever från samma klass/parallellklass på samma skola. Vi utgår från ele-

ver i årskurs 4 på grund av att vår empiri, utöver de här intervjuerna, hämtas från TIMSS en-

kätundersökning 2011.  

  

Skulle Du kunna tänka dig att fråga elever i din klass om de skulle vilja ställa upp på en kor-

tare intervju? Vi är flexibla med tider och dagar och vi kommer självklart till Er när det pas-

sar. Dock har vi deadline för inlämning av den insamlade datan 27/11, så om Ni kan ses för 

intervjuer v. 47-48 vore detta uppskattat! Vi har även bifogat ett enklare medgivarformulär 

som elevernas vårdnadshavare behöver skriva på och lämna till dig som klasslärare senast 

13/11. Eleverna kommer att vara anonyma i studien eftersom alla personuppgifter kommer att 

tas bort efter behandlingen av intervjuerna. 

  

Vi skulle värdesätta om du förde detta vidare till dina elever. Och som sagt, intervjuerna är av 

kortare form för att det inte ska störa Din undervisning eller planering.  

  

Skulle Du ha några frågor så tveka inte att kontakta oss. Vi kollar vår mail flera gånger om 

dagen. 

  

Ha en trevlig dag! 

  

MVH, 
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Bilaga 2.  

Till vårdnadshavare  

Medgivande till deltagande i en studie. 

Studien, som kommer att handla om hur elever påverkas av bedömning och vad det kan beror 

på, kommer att utföras inom ramen för ett examensarbete. Studien utförs av Denice Eriksson 

och Sandra Olsson som går sista terminen på lärarprogrammet, Institutionen för pedagogik, 

didaktik och utbildningsstudier vid Uppsala universitet. 

Jag ger härmed mitt medgivande till att mitt barn medverkar i ovan nämnda studie.  

Jag har tagit del av informationen om studien. Jag är införstådd med att mitt barn kommer att 

intervjuas i sin skolmiljö. Jag har förklarat för mitt barn vad studien innebär och jag har upp-

fattat mitt barn har förstått detta och vill delta i studien. 

Jag har informerats om att ingen ekonomisk ersättning utgår samt att min/mitt barns medver-

kan är frivillig och när som helst kan avbrytas, både av mig och av mitt barn. Jag vet att jag 

kan begära att forskning inte utförs på insamlade data där mitt barn deltar, även efter att da-

tainsamlingen har genomförts.  

Jag vet att ingen obehörig får ta del av insamlade data, och att data förvaras på ett sådant sätt 

att deltagarna inte kan identifieras. Jag vet att insamlade data är avsedda för forskning och 

forskningsrelaterade verksamheter vid universitetet, men inte för andra ändamål. 

Barnets namn: ……………………………………………. Födelsedatum: 

…………………… 

1. Förälders/Vårdnadshavares namn: ……………………………………………… 

Adress: …………………………………………………………………………….. 
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Telefon: ……………………………………………………………………………. 

2. Förälders/Vårdnadshavares namn: ………………………………………………. 

Adress: ……………………………………………………………………………… 

Telefon: ……………………………………………………………………………… 

....................................................................... 

Ort och datum    

....................................................................... ................................................................ 

Underskrift vårdnadshavare 1  Underskrift vårdnadshavare 2 

....................................................................... 

Barnets underskrift (om möjligt) 

Blanketten lämnas till klasslärare senast 13/11-15 
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Bilaga 3.  

Informationsmail om studien till vårdnadshavare. 

Till vårdnadshavare 

Information om en studie som innefattar hur elever påverkas av bedömning och vad det kan 

bero på. 

Vi är två lärarstudenter som går sista terminen på grundlärarprogrammet och har påbörjat vårt 

examensarbete vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier, Uppsala uni-

versitet. 

Studien handlar om att undersöka hur elever påverkas av bedömning och vad det kan bero på. 

TIMSS-rapporten från 2011 i matematik (åk 4) ligger som grund för undersökningen och in-

tervjuerna kommer att komplettera resultaten  från TIMSS.      

Deltagandet i studien innebär att vi kommer att samla in data genom en kortare intervju.    

Datainsamlingen kommer att ske under november månad. Insamlade data kommer att analy-

seras under nuvarande termin. Data kommer att hanteras och förvaras på sådant sätt att ingen 

obehörig kan ta del av den, samt avskilt från personuppgifter. I redovisningar av studien 

(publikationer, seminarier och konferenser) kommer alla personuppgifter vara borttagna. Ma-

terialet kommer inte att användas för annat än forskning och presentationer av studiens resul-

tat.  

Är du/ni positiv/a till att ditt/ert barn deltar i denna studie? Prata med ditt/ert barn om detta 

och fråga om barnet är villigt att delta. Om du/ni är positiv/a till deltagande undertecknas den 

medföljande blanketten om medgivande och lämnas till klassläraren. Om du/ni har ytterligare 
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frågor angående studien går det bra att kontakta oss innan ett beslut tas (se nedan för kontakt-

uppgifter). 

Deltagandet i studien är frivilligt. Deltagandet kan avbrytas när som helst, även efter att da-

tainsamlingen är genomförd. Ingen ekonomisk ersättning utgår.  

Senast 13 november 2015 vill vi ha tillbaka blanketten.  

Bilaga 4 - Intervjufrågor 

Eleven och hemmet 

1. Vill du berätta lite om din familj? 

2. Pratar ni matematik hemma? 

- hur? var? när? 

3. Får du hjälp med läxor hemma? 

- vem hjälper? var? hur mycket? 

- när gör ni läxorna?  

Klassrumssituationer 

4. Hur arbetar ni med matematik i skolan? Ensamt/grupp, böcker/annat material. 

- ensamt/grupp 

- böcker/annat material 

5. Vad tycker du om att få betyg/feedback på ett prov som du har fått plugga till? 

- jobbigt/kul? 

- mer/mindre motiverad? 

- på vilket sätt? 

6. Vad tycker du om att läraren ger dig feedback under lektionernas gång? 

- jobbigt/kul? 
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 - mer/mindre motiverad? 

- på vilket sätt? 

7. Har du fått tillbaka något arbete som gav dig dåligt betyg/feedback i matematik? 

- hur fick det dig att känna? 

- på vilket sätt? 

- varför tror du att du känner så? 

8. Om en klasskompis har fått ett bättre betyg/feedback i matematik, hur känns det?  

- varför tror du att du känner så? 

- är den känslan något du känner länge? 

9. Har du utvärderat dig själv och dina prestationer i matematik någon gång? 

-  hur går du tillväga då? 

-  hur känns det att utvärdera sig själv? 

- på vilket sätt känns det bra/dåligt? 

10. Har ni arbetat med kamratbedömning i klassen? 

- hur gick ni tillväga då? 

- hur kändes det att bli bedömd av en kompis? 

- hur kändes det att bedöma en kompis? 

11. Vilket känns bäst: bedöma sig själv, bli bedömd av en kompis eller bli bedömd av 

lärare? 

- varför?  

Autentiska exempel 

(12). 1: Endast ett betyg 

- hur hade du reagerat om du fick detta omdöme?  

● varför? 

(13). 2: Ett betyg och en kommentar 
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- hur hade du reagerat om du fick detta omdöme?  

● varför? 

(14). 3. Endast en kommentar 

- hur hade du reagerat om du fick detta omdöme?  

- varför? 

● Vilket av dessa tre omdömen föredrar du? 

● Varför? 

!  
(Endast betyg) 

!  
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(Betyg och kommentar) 

!  
(Endast kommentar)
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