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1. Inledning 
Under studietiden har jag pratat med olika matematiklärare och många har påstått att elevernas 
matematikkunskaper sjunker. Den här studien var en perfekt möjlighet för att undersöka om min 
uppfattning om att elevernas kunskaper i matematik försämras var korrekt. Vidare ville jag ta 
reda på de faktorer som lärarna pekar ut som orsaker till sjunkande matematikkunskaper. De 
sjunkande matematikresultaten i Sverige har bevisats med hjälp av internationella studier som 
t.ex. The Trends in International Mathematics and Scince Study, (TIMSS) och (Program for 
International Student Assesment, (PISA). Problemet med de sjunkande matematikkunskaperna 
måste uppmärksammas och forskas kring så att trenden kan vändas. Men orsaken till 
försämringen är mycket komplex och består av olika faktorer. I den här studien har jag intervjuat 
ett antal olika lärare för att ta reda på vilka faktorer som de tror har lett till de försämrade 
kunskaperna hos elever. Genom att jämföra lärarnas svar med resultaten av TIMSS och PISA vill 
jag urskilja gemensamma faktorer men samtidigt undersöka om det finns lärarupplevda faktorer 
som TIMSS och PISA inte nämner. Det är även intressant att se vad lärarna tror är lösningen för 
att förbättra matematikkunskaperna hos eleverna. 
 

1.1. Syfte 
Syftet med examensarbetet är att ta reda på vad 5 lärare i den svenska skolan tycker och tror om 
de sjunkande kunskaperna i ämnet matematik.  
 
Forskningsfrågor: 
Vad anser lärarna att sjunkande matematikkunskaperna beror på? 
Vad anser lärarna att man behöver göra för att en förbättring av kunskaper ska ske? 
 
Genom att intervjua 5 utbildade matematiklärare vill jag ta reda på de faktorer som de tror har lett 
till sjunkande matematikkunskaper hos elever.   
 
 

2. Bakgrund 
2.1. TIMSS och PISA 
The Trends in International Mathematics and Scince Study, TIMSS, är en internationell studie 
som genomförs var fjärde år. Studien har genomförts år 1995, 1999, 2003 och 2007 och kommer 
att genomföras 2011. Målet med studien är att mäta elevernas kunskaper och analysera resultatet. 
Ett annat syfte med TIMSS är att ge djupare förståelse för orsaker och konsekvenser av elevers 
förmågor i ämnena matematik och NO. Studien genomförs av The International Association for 
the Evaluation of Educational Achivement, (IEA), och undersöker matematik- och NO-
kunskaperna hos elever i år 4 och 8. IEA är en internationell organisation som genomför olika 
studier som jämför skolsystemen i olika länder. Eftersom studien är internationell får alla 
inblandade, elever, lärare, skolledare och föräldrar (i årskurs 4), besvara en enkät med en rad 
bakgrundsfrågor. På så sätt kan man se om det förekommer några likheter och skillnader mellan 
olika skolsystem och det hjälper länderna att förhoppningsvis upptäcka sina starka och svaga 
sidor och förbättra sina skolsystem. Antalet deltagande länder har ökat sedan studien startade år 
1995. En viktig del av studien är det kunskapsprov som genomförs av elever. Provfrågorna 
handlar om matematik och NO och är formade på olika sätt, t.ex. flerval och öppna. För att kunna 
se eventuella förändringar över tiden, återanvänder man vissa frågor från tidigare undersökningar. 



 

TIMSS i Sverige genomförs av skolverket i samarbete med olika universitet (Skolverket, 1996).  
 
Målgrupperna för TIMSS-undersökningarna är elever i år 4 och 8. Testerna innehåller olika slags 
frågor, t.ex. öppna frågor och flervalsfrågor. Förutom elevernas kunskaper mäter man olika 
länders ämnesmål (via nationella enkäter) och tittar på ländernas skolundervisning organisation 
(via skol- och lärarenkäter). Uppgifterna i TIMSS-tester tas fram via kompromisser där de 
deltagande länderna kan välja uppgifter som är relevanta för de egna läroplanerna. Både elever 
och skolan (lärare och rektor) får svara på enkäter. TIMSS är en omfattande undersökning; år 
2007 deltog ca 425 000 elever från 59 olika länder. Från Sverige deltog ca 9 900 elever, varav 
5200 gick årskurs 8. Undersökningarna  ger möjlighet till att jämföra den svenska skolan med 
skolsystemen i andra länder över tid. Men resultaten mäter bara en viss typ av kunskap och ger 
inte en överskådlig bild av hela skolsystemet.  
 
Det är viktigt att resultaten betraktas med kritiska ögon eftersom de deltagande länderna har olika 
förutsättningar och olika utbildningssystem (Skolverket, 2008c). TIMSS 2003 visade inga 
skillnader mellan pojkar och flickors resultat. Resultaten från svenska elever jämfördes med 
OECD-länder (The Organisation for Economic Co-operation and Development) och EU-länder. 
Enkätundersökningen visade även att elever i den svenska skolan fick mindre undervisningstid i 
jämförelse med de andra länderna och att svenska elever fick färre läxor och färre prov 
(Skolverket, 1996). Resultaten av enkäterna visade även att svenska elever använde läroboken i 
större utsträckning än andra länder och att de sällan arbetade i grupp. Angående den sociala 
miljön i klassrummet kan det nämnas att antal elever som kommer sent till lektion är relativt högt 
(Skolverket, 2004b).  
 
Den senaste TIMSS-undersökningen från 2007 visade att svenska elever följer samma linje som 
förut. Elevernas matematikkunskaper sjunker fortfarande och är i genomsnitt lägre än OECD/EU-
länderna och svenska elever är ganska dåliga på att använda sina matematikkunskaper för att 
resonera. Svenska elever har färre matematiktimmar men använder matematikboken som en 
centralpunkt i inlärningen (Skolverket, 2008c). 
 
Man kan sammanfatta resultatet från TIMSS-undersökningarna med följande statistik över 
svenska elevers sjunkande matematikkunskaper: 
    

                                                                            
 
Det finns inga direkta förklaringar till de sjunkande resultaten, anser Skolverket. Det mest troliga 
är att det finns en kombination av olika faktorer, t.ex. olika samhällsförändringar som leder till 
förändringar i skolans värld m.m (Skolverket, 2008c). 
 

Det gick inte att hitta bilddelen med relations-ID rId10 i filen.



 

PISA-projektet, (Program för International Student Assesment), drivs av OECD. Syftet med 
projektet är att undersöka hur olika länders utbildningssystem förbereder 15-åringarna för 
framtiden. Man mäter kunskaper och färdigheter som kan knytas till vardagslivet. Inom PISA 
använder man begreppet ”mathematical literacy” som innebär att man har tillräckliga kunskaper 
och kompetenser i matematik för att kunna använda det i olika situationer (Skolverket, 2010b). 
Man betonar värdet av det livslånga lärandet. PISA har som mål att öka förståelsen för orsaker 
och konsekvenser av skillnader i förmåga. Därför får elever och skolledare svara på enkätfrågor 
som behandlar bakgrunden hos de deltagande. De deltagande länderna är OECD-länder men även 
länder som inte tillhör OECD. Antalet deltagande länder har ökat successivt under de senaste 
undersökningarna. PISA-undersökningarna genomförs var tredje år och genomfördes första 
gången år 2000. Vid varje tillfälle fokuserar man på ett enskilt kunskapsområde. I PISA 2003 var 
matematik i fokus. Matematikuppgifterna i PISA-undersökningen är uppbyggda så att eleverna 
ska använda sina kunskaper och analysförmåga för att kunna lösa problemet. 
Matematikuppgifterna i PISA delas upp i tre dimensioner: innehåll, kompetens och sammanhang 
(Skolverket, 2010b). I PISA 3003, 2006 och 2009 arbetade man med fyra olika teman: 
 
1. rum och form: behandlar geometri och mätningar . 
2. förändring och samband: handlar om funktioner, statistik och algebra.  
3. kvantitet: handlar om aritmetik och taluppfattning. 
4. osäkerhet: handlar om sannolikhetslära och statistiska frågor (Skolverket, 2010b). 
 
Matematikuppgifterna i PISA delas in i tre kompetensklasser, 1-3. Den lägsta kompetensklassen, 
1, handlar om reproduktion. Det innebär att eleven kan lösa uppgifterna genom att använda sig av 
olika algoritmer och olika grundfakta. Den mellersta kompetensklassen, 2, handlar om att eleven 
ska kunna se samband mellan olika matematiska områden och ska kunna tolka problemet för att 
komma fram till en lösning. Den tredje och högsta kompetensklassen, 3, handlar om att eleven 
ska kunna identifiera den matematik som finns i problemet och kunna argumentera matematiskt 
för att lösa problemet (Skolverket, 2010b). Förutom provet som består av öppna frågor och 
flervalsfrågor, får elever, lärare och rektorer besvara enkätfrågor som bl.a. handlar om bakgrund, 
lärande m.m. (Skolverket, 2007). PISA 2000 och 2003 visade att svenska elever låg över OECD-
genomsnittet. PISA 2009 visade att svenska elever presterar på en genomsnittlig OECD-nivå 
(Skolverket, 2010b).Vid jämförelse av de svenska elevernas matematikresultat från 2003 med 
2009 märks en tydlig försämring. Medelvärdet för de svenska elevernas resultat för 2006 och 
2009 ligger på OECD-medelvärdet. Ca 22% av de svenska eleverna når inte upp till den 
prestationsnivå som krävs för att klara av den matematik som de kan möta i vuxenlivet. PISA 
2009 visar att de svenska elevernas resultat har försämrats jämfört med 2003. Sveriges resultat 
har försämrats jämfört övriga Norden (Skolverket, 2010b). Hos samtliga OECD-länderna 
förutom Sverige har pojkarna bättre resultat. Resultatet från PISA 2009 visar inga markanta 
skillnader mellan svenska pojkars och flickors prestationer men visar att antalet högpresterande 
elever har minskat (Skolverket, 2010b). PISA 2009 visar att i många länder har elever med 
inhemsk bakgrund högre resultat än elever med utländsk bakgrund.  
 

2.2. Läroplaner och kursplaner 
I Lpo 94 står det att skolan har som uppdrag att främja lärandet och få individen att stimuleras att 
inhämta kunskap. Tillsammans med hemmet ska skolan hjälpa eleven att utvecklas till 
ansvarstagande samhällsmedborgare. Kunskap kan förekomma i olika former, t.ex. fakta, 



 

förståelse, och färdigheter. I skolan måste det ges utrymme för olika kunskapsformer (Skolverket, 
1994). I kursplanen för matematik kan man läsa att utbildning ska hjälpa elever att utveckla 
intresse för matematik genom att kommunicera med hjälp av matematikens språk (Skolverket, 
2008a).   
 
I kursplanen Lgr 11, beskrivs att syftet med undervisning i matematik i skolan är att utveckla 
elevers kunskaper i matematik och matematikens användning i vardag och i samband med andra 
ämnesområden. Med hjälp av undervisningen ska elever bli intresserade av matematik och lita på 
sin egen förmåga att kunna använda matematik i sin vardag och även andra sammanhang. 
Undervisningen ska hjälpa elever att utveckla sin förståelse och kunskaper för att kunna lösa 
olika problem och kunna reflektera över olika metoder och strategier. Undervisningen i 
matematik ska ge elever möjlighet att argumentera logiskt och föra matematiska resonemang. 
Elever måste ges möjlighet för att kunna reflektera över matematikens användning och 
begränsningar i vardagslivet. I årskurs 7-9 ska elever bl.a. uppnå följande mål inom matematik: 
Inom taluppfattning ska elever utveckla förståelse för reella tal och deras egenskaper samt deras 
användning i vardagliga och matematiska situationer. Elever ska kunna göra 
rimlighetsbedömningar vid uppskattningar och beräkningar i olika vardagliga och matematiska 
situationer. Elever ska lära sig strategier för problemlösning i olika vardagliga situationer och 
även för olika ämnesområden. Elever ska även kunna göra olika värderingar av valda strategier 
och metoder (Skolverket, 2010a). 
 

2.3. Matematikdidaktik 
Matematikdidaktik är ett vetenskapligt arbetsfält kring de processer som tillhör undervisningen 
eller skulle kunna tillhöra undervisningen och lärandet inom matematiken på olika nivåer. Inom 
matematikdidaktiken försöker man att identifiera, beskriva och förstå dessa olika processer. 
Enligt Hedrén, 2001 i Matematikdidaktik, -ett nordiskt perspektiv är det viktigt att förstå 
orsakerna bakom dessa processer, men även de olika orsaksmekanismer och sambanden mellan 
dessa mekanismer  
Informationsteknologin har effekter på matematikundervisningen. Nu när matematikstuderande 
har tillgång till informationsteknologin inom matematiken, ställs det högre krav på förståelse och 
reflektion kring det de arbetar med. Just nu verkar IT minska kraven på eleverna och deras 
inlärning av matematiken. Informationsteknologin inom matematiken ska förstärka elevernas 
kompetens och inte ersätta deras intellekt. Det finns många studier som visat att det längre inte 
finns någon mening att lära eleverna de traditionella färdigheterna och få dem att bli ”mänskliga 
miniräknare”. Nu när miniräknare och datorer tagit sin plats i samhället, har vi ett mindre behov 
av att kunna skriftliga beräkningsmetoder. De metoder som är mer betydelsefulla idag är 
huvudräkning och överslagsräkning. Men dessa metoder kräver en bättre taluppfattning då 
eleverna måste förstå sambanden mellan tal (Hedrén, 2001). Hoyles och Noss (2009) diskuterar 
rollen av datorer och virtuella verktyg inom utvecklingen av matematik. De menar att det är 
viktigt att studenter blir medvetna om sin egen matematikförståelse och att de tittar genom 
verktygen istället för att titta på verktygen. Hoyles och Noss (2009) förklarar att det är tekniska 
hjälpmedel kan befria studenten från att behöva beräkna. Det kommer inte att leda till större på 
förståelse och struktur. Beräkning och struktur går hand i hand och de matematiska verktyg som 
skapas måste grundas på detta.Vid framtagning av olika verktyg måste man tänka på vilken typ 
av kunskap som redskapet kan hjälpa till att uppnå (Hoyles och Noss, 2009). 
 



 

2.4. Matematiksvårigheter 
Magne (1999) skriver att matematiksvårigheter beror på en kombination av kognitiva, 
känslomässiga och motivationella attityder mot ämnet. Många elever med matematiksvårigheter 
har svårt att förstå ämnets språk såsom det används av läraren och i läroboken. Hos många elever 
med matematiksvårigheter kan man se samband mellan svårigheterna och elevens språk och 
läsförståelse (Magne, 1999).   
 
Enligt Björn Adler (2001) har många blandade känslor inför ämnet matematik, Kanske p.g.a. 
brister i den pedagogiska inriktningen och att upplägget av ämnet inte är spännande och 
intresseväckande. Många elever ser inte någon koppling till vardagen. Normalt är vi vana enligt 
gammal tradition att barn ska börja använda tal och siffror vid sjuårsåldern. Men många barn är 
egentligen inte redo. Trots att de kan klara av enkla beräkningar som t.ex. 2+3=5 eller t.o.m. 12-
3=9 har de fortfarande inte någon djup förståelse för hur talserien är uppbyggd. Förståelsen för att 
talserien består av ett system där förhållandet mellan varje tal är 1 kommer senare. De barn som 
minns bra får ett framgångsrikt möte med matematiken vid skolstarten. Många elever kan börja 
skolan och redan kunna räkna upp till 100. Men det betyder inte att de har en bra 
antalsuppfattning. Alltså att t.ex. talet 12 representerar ett visst antal, alltså 12 st. av något. Men 
även att ett antal kan delas upp i olika delar, t.ex. 6+6=12 eller 12=11+1. Barn som inte fått 
förståelse för tal och siffrors djupare innebörd kan ändå genomföra olika enkla räkneoperationer, 
t.ex. 6+6=12. Detta görs ganska mekaniskt. Här handlar det igen om att minnas bra och det 
handlar inte så mycket om matematik. Barn som inte har fått den här förståelsen stöter på 
svårigheter när räkneuppgifterna blir mer svåra och mer komplexa. Detta leder till en mycket 
djup besvikelse hos barn och föräldrar och lärare (Adler, 2001).  
 
För vissa elever sker det växlingar mellan att kunna och inte kunna. Ena stunden kan eleven klara 
av en uppgift men lite senare, kanske efter en timme eller en dag, så kan han/hon misslyckas med 
samma uppgift. Vidare menar Adler att detta leder till att omgivningen kan tro att ojämnheten 
beror på att eleven inte vill. Eftersom prestationen varierar så mycket. Det handlar inte om 
minnesproblem, snarare handlar det om att eleven har svårt att automatiskt ta fram informationen. 
Det går åt mycket tankeenergi för att ta fram information, t.ex. multiplikationsfakta, detta är tid- 
och energikrävande och gör att många barn med denna svårighet tappar lusten och tröttnar på att 
räkna. Dyskalkyli handlar om vissa speciella eller vissa specifika matematiksvårigheter. De 
elever som har vissa specifika svårigheter kan ändå påverkas så pass mycket att hela ämnet 
påverkas och eleven börjar tro att han/hon är dum. Det som kännetecknar elever med specifika 
matematiksvårigheter från elever med allmänna inlärningssvårigheter är att de förstnämnda är 
ojämna. De elever som lider av dyskalkyli är oftast normalbegåvade men har vissa problem med 
den kognitiva processen. Dessa svårigheter hör inte bara till matematiken, utan kan även visa sig i 
vardagssituationer. Barnet kan ha svårt att lära sig klockan, eller att planera och att komma ihåg 
eller hålla överenskommelser (Adler, 2001).  
Diagnoser som dyslexi, dyskalkyli, DAMP eller ADHD får inte missbrukas. Att ställa diagnosen 
dyskalkyli på alla elever som har någon typ av matematiksvårigheter är inte sunt. På samma sätt 
kan man inte sätta diagnosen DAMP på alla elever som har koncentrationssvårigheter. Men man 
får inte glömma de barn som verkligen har någon form av diagnos och behöver olika typer av 
hjälp. En diagnos hjälper eleven att förstå grunden till sina svårigheter och det hjälper föräldrarna 
att kräva rätt hjälp av skolan. En diagnos kan skapa oro hos lärare eftersom man är orolig att 
eleven nu ska acceptera tillståndet och sluta arbeta för att förbättras. Men om en aktiv dialog förs 



 

med eleven och föräldrarna kan man undvika detta. En säker diagnos kan inte ställas förrän 
barnet är i 10-12 årsåldern. Men det betyder inte att man ska vänta med att hjälpa eleven innan 
det. Diagnosen dyskalkyli ska inte ses som något permanent eller obotligt. Adler (2001) menar att 
många av barnen med diagnosen dyskalkyli ”går ur” det efter ett par år.  
 
 
 

3. Metod 
Här nedan redovisas datainsamlingsmetod och de forskningsstrategier som jag valt för att nå 
syftet med undersökningen. 
 

3.1. Metod för datainsamling 
Den datainsamlingsmetod som användes för detta arbete var intervjuer med undervisande 
matematiklärare. För att kunna tillåtna lärarna att tänka fritt ställdes öppna frågor. Alla 
intervjuade lärare fick svara på tre intervjufrågor. Alla intervjuer skedde genom inbokade möten 
med lärarna och platsen för intervjun bestämdes av de intervjuade. Detta för att lärarna skulle 
känna sig trygga och bekväma. Intervjuer har fördelen att det finns möjlighet att ställa följdfrågor 
eller be om förtydligande. Denscombe (2009) förklarar att fördelarna med intervju som 
datainsamlingsmetod är bl.a. validitet, hög svarsfrekvens, flexibilitet. Nackdelen är att det är 
ganska tidskrävande att genomföra. Patel och Davidson (2007) menar att kvalitativa intervjuer 
tillåter de intervjuade att själva reflektera och svara med egna ord. På så sätt blir svaren 
varierande och personliga.  
 

3.2. Urval och tillvägagångssätt 
Antalet gjorda intervjuer styrdes av tidsbegränsning men även av att vissa lärare tackade nej eller 
tvingades av olika skäl, ställa in möten. Sammanlagt intervjuades 5 lärare på två olika 
grundskolor. Samtliga lärare var matematiklärare i årskurs 7-9 och hade olika långa 
arbetserfarenheter, från 4 år till 38,5 år. Förfrågningar till lärarna gjordes vid personliga möten. 
Det var viktigt att intervjua lärare med olika arbetslivserfarenheter för att se om de fanns 
skillnader i åsikterna. Enligt Denscome (2009) kallar man den här typen av urval för subjektivt 
urval, som innebär att forskaren, m.h.a. tidigare vetskap väljer informanterna. 
 
I samband med förfrågning av intervju frågades intervjupersonerna om inspelning. För att kunna 
göra en inspelning behövs den intervjuades tillstånd (Vetenskapsrådet, 2002). Samtliga intervjuer 
spelades in. De intervjuade ställde upp på att bli inspelade men valde att vara anonyma. För att 
respektera de intervjuades integritet, kommer de inspelade intervjuerna att bara vara tillgängliga 
för mig och min handledare. Inspelningarna kommer att raderas när arbetet är klart.    
 

3.3. Presentation av informanter 
De fem intervjuade lärarna benämns A-E. Alla lärarna arbetar på kommunala skolor i samma 
kommun. Här nedan presenteras de intervjuade lärarna: 
 
Lärare A har arbetat som matematiklärare i 38,5 år. Förutom matematik undervisar hon i NO . 
Hon började sitt arbete som mellanstadielärare men jobbar som högstadielärare sedan 20 år 
tillbaka. Intervjuplatsen och tiden bestämdes av henne själv. Lärare A ville inte ha 
intervjufrågorna före intervjun. Hon tyckte att det räckte med att veta undersökningsämnet. 



 

Intervjun tog 25 minuter. Lärare A gav mig tillåtelse att spela in samtalet så länge ingen annan 
skulle lyssna på det. Intervjun gick väldigt bra och lärare A verkade avslappnad och samlad.  
 
Lärare B har arbetat som matematik och NO lärare i 4 år. Hon bestämde intervjuplatsen och tiden 
och hade inget emot att intervjun spelades in. Intervjun tog 10 minuter. Lärare B ville inte ha 
intervjufrågorna före intervjun då hon ville att hennes svar skulle vara spontana. Lärare B 
verkade lite nervös och ibland ändrade hon sina svar efter lite eftertanke. Men intervjun blev 
bättre och bättre med tiden.  
 
Lärare C har arbetat som lärare i 8 år. Hon Undervisar i matematik och fysik på högstadiet. 
Lärare D har arbetat som lärare i 7,5 år och han undervisar i matematik och NO. Lärare C och D 
intervjuades samtidigt, där frågor ställdes och båda lärarna fick besvara samma fråga och 
komplettera varandra om de ville. Intervjuplatsen och tiden bestämdes av de intervjuade. 
Intervjun tog ca 15 minuter. Intervjun flöt på väldigt bra och de intervjuade kompletterade och 
utvecklade varandras svar och därför behövdes nästan inga följdfrågor.   
 
Lärare E har arbetat som matematiklärare i 5 år. Hon är speciallärare i matematik. Att ordna 
intervjutiden var den svåra biten, eftersom lärare E var mycket upptagen. Själva intervjun gick 
väldigt bra och tog ca 30 minuter. 
 

3.4. Genomförande 
I samband med förfrågan av intervju fick lärarna information om målet med undersökningen. 
Lärarna fick själva bestämma om de ville ta del av undersökningsfrågorna för att kunna förbereda 
sig eller inte. Vissa lärare valde att komma oförberedda till intervjuerna då de ansåg att 
spontaniteten skulle ta fram deras riktiga tankar och åsikter. De frågor som ställdes till lärarna var 
följande: 
 
1. Tror du att kunskaperna i matematik har försämrats? varför/varför inte? 
2. Vad beror de sjunkande matematikkunskaperna på? 
3. Vem bär ansvaret för de sjunkande matematikkunskaperna? Vad kan man göra för att förbättra 
kunskaperna? 
 
Intervjuerna spelades in med hjälp av en bärbar dator i lokaler med liten risk för externa 
störningar. Genom att spela in intervjuerna kunde jag fokusera på samtalen och behövde inte 
anteckna lärarnas åsikter och riskera att missa något viktigt punkt. Även lärarna slapp bli 
distraherade och stressade av mitt skrivande. Intervjutiderna blev 10-30 minuter. 
 

3.5. Validitet och reliabilitet 
En forskares studier är tillförlitliga om en annan forskare med samma metod och utgångspunkt 
skulle uppnå samma resultat (Denscombe, 2009). En intervjus tillförlitlighet kan påverkas av 
vissa faktorer. Bland de faktorer som påverkar tillförlitligheten finns t.ex. relationen till 
informanterna och skickligheten hos forskaren. Eftersom jag själv genomförde intervjuerna och 
bearbetade datan, minskar trovärdigheten för undersökningen. En annan faktor som påverkar 
validiteten är intervjufrågorna. Öppna frågor minskar validiteten då de ger större utrymme för 
misstolkningar, men eftersom de tillåter följdfrågor kan de minimera misstolkningsrisken (Patel 
och Davidson, 2007). 



 

Inspelning av intervjuer har en eventuell nackdel, och det är att spontaniteten hos de intervjuades 
svar minskar och att försöker få sig själva att framstå som mer korrekta och förnuftiga än vad de 
egentligen är (Patel och Davidson, 2007).  Men inspelade intervjuer har fördelen att man kan 
lyssna på dem fler gånger. 
 
Eftersom intervjufrågorna baserades på personliga åsikter, är reliabiliteten i undersökningen god. 
De intervjuade skulle svara på samma sätt om de intervjuades en gång till med samma frågor.  
 
Efter datainsamlingen började bearbetningen av intervjuerna. Det gjordes genom att alla 
intervjuerna spelades upp flera gånger och viktiga punkter skrevs ned. Svaren från de tre 
huvudfrågorna kategoriserades och jämfördes. 
 

3.6. Forskningsetiska överväganden 
Enligt Stukát (2005) och Vetenskapsrådet (2002) måste en god forskare ta hänsyn till fyra etiska 
regler: 
 
  1. Informationskravet 
 2. Samtyckeskravet  
 3. Konfidentialitetskravet  
 4. Nyttjandekravet  
 
Dessa krav uppfylldes på följande sätt:  
 
1. Informationskravet: I samband med förfrågan om intervju förklarade jag syftet med 
undersökningen. 
2. Samtyckeskravet: De intervjuade hade möjligheten att tacka nej till intervjun och de som 
tackade ja, fick själva bestämma tid och plats för intervjun.  
3. Konfidentialitetskravet: De intervjuades namn och arbetsplats kommer att vara skyddade. 
4. Nyttjandekravet: Intervjuerna kommer att användas till det syfte som de intervjuade tackade ja 
till. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

4. Resultat och slutsats 
Här presenteras resultatet från intervjuerna med lärarna. 
 

4.1. Tror du att kunskaperna i matematik har sjunkit? varför/varför inte? 
4.1.1. Lärare A 
Lärare A tycker att matematikkunskapen hos elever har sjunkit. Hon tycker att det märks på att 
elevernas tabellkunskaper verkar ha försämrats. Det är kunskapen från början som är betydligt 
sämre, t.ex. i år sex är det sämre kunskaper. Tidsbrist blir en faktor när elevers kunskaper är så 
låga att man hela tiden måste gå tillbaka och repetera och det finns ingen resurstid för svaga 
elever. Även elevernas huvudräkning och beräkningsförmågor är sämre. Lärare A tycker att det 
som TIMSS- och PISA-rapporterna visar stämmer med det som händer i skolorna.  
 
4.1.2. Lärare B 
Lärare B börjar sitt svar med att förklara att nationella proven i matematik visar att eleverna inte 
når upp till målen som för i tiden. Hon förklarar också att trots att lokala skolor sätter betyget G 
på många elever, är eleverna i själva verket egentligen inte godkända och når inte upp till 
kunskapskraven. Lärare B förklarar att eftersom hon bara har jobbat i 4 år så har hon inte själv 
hunnit uppleva någon skillnad. Jag visar lärare B en kortfattad TIMSS-statistik över de sjunkande 
elevresultaten i matematik för att visa att det är ett bekräftat och bevisat påstående. Efter detta 
inlägg utvecklar lärare B sina funderingar lite mer: 
 

Jag har också läst eller hört lite om undersökningar om Europa och Sverige mycket så det är 

definitivt sant, och varför Sverige har helt plötsligt sämre matematikkunskaper. Jag vet inte 

om kraven har blivit lägre i den svenska skolan jämfört med bara 20, 30 år tillbaka. Som jag 

har förstått via mina äldre kollegor har skolan har drastiskt gått tillbaka, kraven är mycket 

lägre idag som man kan se, att en årskurs 7 elev egentligen bara är på årskurs 6 förr i tiden, 

att man har tappat på något sätt. Så jag tror att kraven har sänkts, det var nog inte 

meningen, men på något sätt har de nog halkat tillbaka. Jag vet inte om det har med 

läroplanen att göra. 

 

Lärare B håller med om att kunskaperna har sjunkit. Hon menar att det kanske beror på att kraven 
i matematik har sjunkit men det är inget som hon själv har upplevt. Men enligt hennes äldre 
kollegor har kraven sjunkit. Vad detta beror på vet hon inte.  
 
4.1.3. Lärare C och D 
Lärare C förklarar att kunskapen har sjunkit men att betygen inte har sjunkit så mycket. Lärare C 
tycker att elever kan mindre matematik när de börjar högstadiet. Lärare D kompletterade med att 
svara att man kunde mer för betyget G förr i tiden. Lärare D säger att mätområdet för betygen är 
brett och man kan kunna ganska mycket eller mycket liten för att få G. Förr var det fler som fick 
starka G men idag är det fler med svaga G och om det fortsätter så hamnar de på andra sidan 
sträcket. Lärare C sa att i skolan arbetas det aktivt för att lyfta de svaga eleverna på bekostnad för 
de som skulle kunna få högre betyg och antal elever som har sänkt sina betyg än elever som har 
fått IG är fler.   
 
Lärare C föreslår att elever är inte tillräckligt målmedvetna och har inte hjälp hemifrån: 
 



 

Många elever säger att de inte behöver lära sig och säger att de kommer in på gymnasiet 

ändå och många föräldrar säger att de inte kan hjälpa sina barn. Jag vet inte om det är för 

att de inte kan eller för att de känner att de inte behöver det. 

 

4.1.4. Lärare E 
Lärare E tycker att betygen har sjunkit och att elever är mindre intresserade av matematik. Att 
betygen har sjunkit syns på olika studier som görs i Sverige och även internationellt, menar hon.  
 
4.1.5. Slutsats 
Att kunskaperna har sjunkit är något som de intervjuade lärarna bekräftar. Lärare A tycker att 
kunskaperna har sjunkit och att det syns bl.a. på elevernas beräkningsfärdigheter i olika 
beräkningsmetoder. Lärare C menade att elever har sämre kunskaper när de börjar högstadiet och 
att det tar tid och energi att lyfta eleverna till den nivå som de egentligen borde ligga på. Lärare D 
menade att även om betygen inte har sjunkit så mycket märker man att elever som får G idag, får 
ett mycket svagare G än tidigare. Eleverna kan alltså mindre för samma betyg som tidigare. 
Resultaten från TIMSS- och PISA-studierna visar att elevernas kunskaper i matematik sjunker 
stadigt (Skolverket, 2004b). Alla lärarna förutom lärare B tror att kunskaperna har sjunkit. Lärare 
B menade att hon inte kunde se någon skillnad personligen eftersom hon inte har jobbat 
tillräckligt länge. Men hon hade ändå förtroende för de nationella och internationella studiernas 
resultat. 
 
 

4.2. Vad beror de sjunkande matematikkunskaperna på? 
4.2.1. Lärare A 
Lärare A menar att de senaste 10-12 åren har elever inte fått bra matematikkunskap från årskurs 
ett. Jag frågade vad det beror på och lärare A gav följande beskrivning: 
 

Det beror på att gamla lågstadielärarna togs bort och man skulle bara ha ämneslärare från 

år ett tog in ämneslärare från år 1. Det innebar i praktiken att när dessa lärare kom ut och 
hade svenska och bild i sin inriktning, fick de ändå ta matematik och ha matematikinlärning. 

Det var inte bara år ett utan även ända upp till mellanstadiet. Trots att man inte hade den 

didaktiken och inte visste hur man skulle lära ut eller förklara olika saker. Det tror jag är 

den absolut största orsaken. 

 

Lärare A tycker att lärare som egentligen inte var matematiklärare fick undervisa i ämnet och det 
försämrade kunskaperna hos eleverna.   
 
Men hon tycker att det finns andra orsaker till varför kunskaperna har sjunkit: 
 

Jag tror att eleverna idag har andra hjälpmedel som mobil och miniräknare som man gör 

alla räkneoperationerna på. Tidigare hade man bara huvudräkning och man hade inte mobil 

eller miniräknare och längre tillbaka fanns räknestickan. Idag tycker inte eleverna att de 

behöver ens ställa upp vanlig addition och subtraktion. Det är största hindret till att många 

elever inte får mekanisk träning och förståelse. Eleverna inte använder huvudräkning 
tillräckligt ofta som de borde, huvudräkning tränar upp minnet och hjärnan. 

 



 

Lärare A tycker att elever använde sig av miniräknare för ofta och inte använder sig av 
uppställningar eller huvudräkning tillräckligt ofta.  
 
En annan orsak som lärare A tar upp är utbildningskravet för lärarutbildningen: 
 

Många blir lärare för att man inte kommer på nått annat. Och man blir tidigareår lärare och 
tror att man kommer att klara matematiken och att det är lätt men man måste ha förståelsen 

och kunna undervisa i det. Matematikböcker har blivit enklare eftersom lärarna inte klarar 

av det och det är inte bara i matematik.  

 

Hon menar att man utbildar sig på grund av fel orsaker. 
 
En annan viktig faktor är hemmets roll, tycker lärare A: 
 

Idag har hemmet ett stort ansvar, för 20 år sen hade föräldrar mer ansvar men idag är 

många hem splittrade och de tycker olika och det finns ingen tydlighet och föräldrarna har 

inte samma krav, en vecka här och en vecka där. Men många föräldrar anstränger sig men i 

dagens hektiska liv hinner man inte med ungdomarna i tonåren. Det är viktigare än när de 

går i förskolan eller i lågstadiet. Jag försöker hålla kontakten med mina elevers föräldrar.  

 

Lärare A förklarar att familjesituationerna idag inte ser ut som de gjorde för 20 år sedan och det 
leder till att elever får mindre hjälp och stöd hemifrån.  
 
4.2.2. Lärare B 
Eftersom lärare B nämnde att kraven i matematik har sänkts, frågar jag henne följande fråga:  
 
Intervjuare: men tror du att kraven har sänkts för att eleverna inte når upp till målen eller har 
sänkta krav lett till att elevernas kunskaper sjunkit?  
 

Lärare B: Eleverna gör det de blir tillsagda att göra så jag har svårt att tänka mig att 

egentligen eleverna kan påverka. Men på något sätt så vill skolan presentera bra idag i alla 

undersökningar så jag kan tänka mig att trycket på lärarna är lite annorlunda idag än vad 

det var för 20 år sedan, då var det inte lika viktigt att skolan hade godkända elever för det 

var inte samma redovisning utåt och eller det berodde inte på pengar. Det känns som att 

idag styrs det mycket mer att skolan ska ha G-elever för det ser bra ut och lärarna sänker 

säkert kraven.  
 
Lärare B är tveksam till att elever skulle vara ansvariga för att kraven i skolan sänks eftersom 
elever gör som lärarna säger. Hon säger att det kanske beror på att lärarna har större krav på sig 
att ha elever som är godkända i matematik och därför sänker de kraven.  
 
Men hon tror inte att detta är enda orsaken till att kunskaperna har sjunkit: 
  

Jag tror att det beror på många saker. Lärarnas krav har förmodligen sänkts men eleverna 

har också förändrats. Kanske är det är mycket mer datorer i deras liv och mobiltelefoner och 

annat. Jag tror inte att det är samma fokus som att göra det för hand och lära sig som förr i 

tiden, då var det viktigt att kunna matematiken för att miniräknare fanns bara delvis men nu 



 

finns det för allt, alltså integraler och du kan rita upp kurvor och du behöver inte kunna så 

mycket.  

 

Lärare B nämner att det finns olika orsaker till varför kunskaperna har sjunkit. Hon säger att 
lärarna har sänkt sina krav men även eleverna har förändrats. Eleverna använder sig av datorer 
och mobiltelefoner i större utsträckning idag. Hon ser den ökade användningen av miniräknare 
som en orsak till att elever inte behöver lära sig lika mycket.  
 
4.2.3. Lärare C och D 
Lärare C tycker att svaga elever arbetade mer och ansträngde sig mer förut: 
 

Förut jobbade svaga elever mer och var med på slitet och kunde inte bara säga jag är svag 

och försöker slippa undan. 

 
Lärare D tycker att idag finns det en acceptans hos föräldrarna att ”inte kunna” och att elever inte 
kan skilja på problemlösning och beräkningskunskaper: 
 

Det är ok att inte kunna lika mycket som förut men jag vet inte vad det beror på. Det är inte 

lika viktigt att komma långt med matematiken idag. Man är mer problemlösningsinriktad. 

Man ska lösa problem och den statiska kunskapen är mindre viktigt men jag tror inte på det. 

För mig är det skillnad på att lösa matematiska problem och att räkna ut det. En elev kan 
säga: ”ja jag har löst problemet”. Men har han räknat ut det? vad är viktigt? är det viktigt 

att lösa problemet fast man inte räknat ut det eller ska man kunna räkna men inte lösa 

problemet? Eller är det kopplingarna därimellan som är intressanta och ska gå hand i hand. 

Men det är mycket antingen eller hos elever. Men vi håller på och tappar det mer och mer 

för att vi säger: ”lös problemet”, Men inte så mycket att de ska räkna för att lösa problemet.  

 

Lärare D är inte säker på varför det verkar vara mer acceptabelt att inte kunna lika mycket som 
förr. Han säger att idag fokuseras det på problemlösning och inte så mycket på den statiska 
kunskapen.  Han förklarar att man måste skilja på problemlösning och uträkning och att de 
delarna måste fungera tillsammans. Han säger att eleverna verkar fokusera på antingen det ena 
eller det andra och det beror på att lärarna fokuserar på problemlösning. 
 
4.2.4. Lärare E 
Lärare E tycker att grunden för matematik läggs i förskolan och att förskolelärarna inte har 
tillräckliga matematikkunskaper:   
  

Man lägger grunden i lägre åldrar, t.ex. förskolan men de lärarna har inte utbildningen. De 

kan säga att: ”vi jobbar med matematik och vi delar äpplen i halvor och fjärdedelar”, Men 

de skulle kunna göra så mycket mer om de hade förmågan och kunde ”prata matematik”.  

 
Lärare E beskriver att redan i lågstadiet saknas det kunskaper hos lärarna som skulle kunna 
stimulera och väcka elevers intresse: 
 

På lågstadiet jobbar man mycket laborativt men de lärare som jobbar där är ytterst sällan 

gedigna matematiklärare, utan utgår ifrån den egna skolgången och har inte det gedigna 

tänket och kunskapen i matematik. De utgår från matematikböcker och ibland tar fram lite 



 

kulor och så säger de:” titta vad fint vi gör.”. Men de stimulerar inte eleverna genom att 

ställa de viktiga frågorna och verkligen prata matematik tidigt.  

 
Hon fortsätter och beskriver att arbetet med matematik på mellanstadiet är bristfälligt: 
 

I mellanstadiet händer det något och lärarna tappar och missar mycket av att jobba med 
konkreta material matematiken och missar mycket av taluppfattningsförmågan. Det har 

funnits en trend att färdighetsträning har varit fult.: ”de ska inte behöva göra något som de 

redan kan”. Men det kanske är så att de egentligen inte kan det. Men färdighetsträning 

behöver inte bara ske i skolan eftersom det tar tidskrävande.  

 När barn börjar skolan säger svenskaläraren att: ”det är jätteviktigt att elever tränar på 

läsning minst 15 minuter per dag” och de verkligen påpekar det. Men ingen lärare säger att 

”det är jätteviktigt med matematik, minst 15 minuter per dag ska de färdighetsträna”. 

 

Lärare E menar att den praktiska matematiken som finns på lågstadiet minskar på mellanstadiet 
och även att elever inte arbetar tillräckligt mycket med färdighetsträning.  
 
Hon påpekar att matematikundervisningen skulle kunna se annorlunda ut och inte kretsa så 
mycket kring matematikboken:   
 

Många lärare är traditionella och lutar sig på sin egen skolgång trots att man har en 
matematikutbildning och matematikboken styr för mycket och man räknar sida upp och sida 

ner. Man skulle kunna jobba på ett annat sätt som fler elever kan finna mer glädje av.  

  
Lärare E tycker att elever bör få hjälp i matematik i skolan där det finns tillgång till 
matematiklärare eftersom man inte kan förvänta sig att alla elever kan få hjälp med matematiken 
hemma. Men samtidigt är hon kritisk till att detta förekommer som ett fritt val till eleverna när 
det egentligen borde vara obligatoriskt:  
 

Alla elever får inte samma hjälp hemma och jag förespråkar inte läxor och vill att det ska tas 

bort för att alla ska ha samma förutsättningar, men om jag fick bestämma skulle det vara 

obligatoriska tillfällen till det i skolan och det skulle finnas lärare och elever skulle få 

chansen att bli bättre. Det vi gör nu är att vi erbjuder dem läxhjälp men elever har tackar nej 

och avstår och vi kringgår vårt eget ansvar och det är inte rättvist.  

 
4.2.5. Slutsats 
Skolverket menar att de sjunkande resultaten i matematik orsakas av en kombination av olika 
faktorer, t.ex. på grund av samhällsförändringar som i sin tur påverkar skolans värld osv. 
(Skolverket, 2008c). Men som Hedrén, (2001) beskriver så ska informationsteknologin i skolan 
hjälpa eleverna och förstärka deras kompetens och inte ersätta deras intellekt. Elever behöver bli 
bättre på metoder som hjälper deras taluppfattning som t.ex. huvudräkning och överslagsräkning 
(Hedrén, 2001). Flera av de intervjuade lärarna nämner att eleverna har förändrats och att datorer 
och mobiltelefoner får en allt viktigare roll i elevernas vardag. Lärare B nämner att elever 
använder sig allt oftare av hjälpmedel vid beräkningar och drar sig för att räkna för hand med 
papper och penna. Även lärare A tycker att miniräknare används för ofta. 
 
En annan faktor som pekas ut av vissa av lärarna som en viktig orsak är lärarna på förskolan och 



 

lågstadiet. Lärare A och E tycker att en viktig orsak till att elevernas matematikkunskaper har 
sjunkit är att lärarna på förskolan, lågstadiet och även mellanstadiet inte är ”riktiga” 
matematiklärare. De har inte tillräckliga matematikkunskaper för att hjälpa eleverna. De tycker 
även att lärarutbildningen har brister. Det räcker inte bara med att lärarstuderande studerar 
matematik. De måste lära sig metoder för undervisning av olika moment i matematik.  
 
Flera av de intervjuade lärarna betonar hemmets roll för elevernas utveckling i matematiken. 
Lärare A tycker att dagens föräldrar tar mindre ansvar för sina barns utbildning p.g.a. att 
familjesituationerna är annorlunda idag. Även lärare D ser denna förändring och menar att dagens 
föräldrar verkar acceptera att deras elever inte lyckas med matematiken. Att skolan har 
huvudansvaret för elevernas utbildning får inte ta bort fokusen från föräldrarnas ansvar. I Lpo 94 
står det att skolan ska tillsammans med hemmet hjälpa eleven att utveckling (Skolverket, 1994).  
 
Lärare E tycker att matematiken upplevs som tråkigt av eleverna och att många elever tappar 
intresset när de börjar på mellan- och högstadiet då matematiken börjar bli mer och mer abstrakt. 
Hon tycker att lärarna måste se till att anpassa undervisningen efter eleverna och göra 
undervisningen mer varierande. Detta uttrycks även i Lpo 94 där det står att skolan måste ge 
utrymme för olika kunskapsformer (Skolverket, 1994). Även i kursplanen för matematik för 
högstadiet kan man läsa att utbildning ska hjälpa elever att utveckla intresse för matematik 
genom att kommunicera med hjälp av matematikens språk (Skolverket, 2008a). Därför behöver 
undervisningen vara varierande och det behöver innehålla andra moment mer än att enbart tillåta 
eleverna att studera matematik via lärobokens uppgifter. 
 
Lärare A förklarar att eleverna måste färdighetsträna. Som hon uttrycker det så behövs mekanisk 
träning för att förståelsen ska öka. Elever behöver räkna många tal. Lärare E påpekar också att 
det är viktigt med färdighetsträning men hon betonar att det inte är samma sak som traditionell 
undervisning där elever får sitta mycket själva och räkna på egen hand. Lärare E ser negativt på 
att många av matematiklärarna använder matematikboken som kärnan i undervisningen och att 
många lärare använder den egna skolgången som mall och undervisar som de själva har blivit 
undervisade. Som det uttrycks i Lgr 11 så ska undervisningen hjälpa elever att utveckla sin 
förståelse och kunskaper för att kunna lösa olika problem och kunna reflektera över olika 
metoder och strategier. Undervisningen i matematik ska ge elever möjlighet att argumentera 
logiskt och föra matematiska resonemang (Skolverket, 2010). Lärare E förklarar att det borde 
finnas möjlighet och tillfällen i skolan där elever tillsammans med läraren kan ”prata” matematik.   
 
 

4.3. Vem bär ansvaret för de sjunkande matematikkunskaperna? vad kan 
man göra för att förbättra kunskaperna? 
4.3.1. Lärare A 
Lärare A tycker att de sjunkande matematikkunskaperna beror på lärarutbildningen och kan 
förbättras m.h.a. den nya lärarutbildningen: 
 

Jag tycker att man ska satsa på lärarutbildning så att lärarna blir duktiga på olika metoder 

och på hur man ska lära ut osv. Man måste lära sig att undervisa på olika sätt och på olika 

nivåer. Det är vi handledare som får mer och mer ansvar att lära det till lärarstuderande 

istället för lärarutbildning. Det är viktigt att lärarstuderande får se olika lärare och kan 



 

skriva ner olika tekniker. Den nya lärarutbildningen gör att man ska ha mer inriktning och 

undervisningen kommer att förändras men det tar ju minst 6 år innan det har kommit igång. 

Det är inte viktigt hur mycket matematik man kan utan man måste lära sig och lära ut. 

 

Lärare A menar att lärarstuderande måste lära sig metoder för att kunna undervisa och just nu får 
handledarna ta mer och mer ansvar för det när det egentligen är lärarutbildningens uppgift att 
göra detta. Hon tror att den nya lärarutbildningen kan leda till förbättring men det kommer att ta 
tid innan man ser några effekter.  
 
Hon tycker att elever behöver träna mer färdighetsträning:  
 

Målet i matematik är att lära sig mekanisk beräkning för att öka förståelsen. Man måste 

räkna många tal och till slut så sitter det. Man måste räkna många tal och repetera mycket. 

Jag repeterar alltid vad vi gjorde lektionen innan. Det som krävs idag är praktisk matematik 

och förståelse. Men jag tror att för många elever går det snabbt och de orkar inte tänka 

igenom och har inte tid. Och det är p.g.a. samhället. De kan inte bara sitta i ett hörn och 

bara läsa en bok. Det tycker de är tråkigt, det ska vara dataspel osv.  
 

Lärare A tycker att elever måste färdighetsträna och repetera för att öka förståelsen. Många elever 
verkar ha för bråttom och det är på grund av samhällsförändringar.   
 
Jag frågade lärare A om hur hon tror att arbetet under en matematiklektion ser ut och om det 
finns något som hon är kritisk mot: 
 

Det har varit modernt nu att alla ska jobba i sin egen takt som man själv vill och jag tror inte 
på det och vet av erfarenhet att det blir tråkigt. Det är en nackdel att elever får jobba mycket 

ensamma. För man behöver samla dem och diskutera och det kan bara göras om alla är på 

samma område. Sen kan vissa jobba mer med ett område.  
 

Hon tycker att elever jobbar för mycket på egen hand och lärarna måste se till att samla eleverna 
och diskutera matematik med dem.  
 
En annan faktor som lärare A tar upp är klassituationen som hon tycker påverkar matematiken i 
skolan. Att få ordning på elevgrupperna i ett klassrum tar mycket av lärarens energi, menar hon. 
Elevgrupperna idag är ett stort problem. Det tar mycket av lärarens kraft att få ordning på en 
klass och få lugn och ro: 
 

Och det tar ju av matematiktiden. Barn är mer oroliga idag och det är en samhällsfråga. 

Elever måste ha trygg inlärningsmiljö, t.ex. bestämda placeringar och inte behöva oroa sig 

för vem man ska sitta med. Det ska vara lugn och ro och fin. Ju trevligare miljö desto bättre 

kan man lära in. Vi mår bra i en fin miljö än en kal och steril miljö. Lärare måste ha ögon i 

nacken och se om någon elev mobbas och inte kan ta in kunskapen. Det är svårare att veta 

hur eleverna mår idag eftersom det är mer svårtillgänglig idag p.g.a. facebook och annat. 

Elever måste känna sig trygga. 
 

Lärare A tycker att dagens elever är mer oroliga och det tar tid för läraren att få lugn och ro i 
klassrummet. Läraren måste se till att skapa en trygg miljö i klassrummet där eleverna kan arbeta. 



 

4.3.2. Lärare B 
Lärare B tycker att samhället har ett stort ansvar och att samhället tar sitt ansvar: 
   

Jag tycker att samhället gör jättemycket för att lyfta skolan om och om igen och jag tror inte 

att man kan kräva mer av samhället för de lyfter fram skolan ur många synvinklar. Det är 

bra för utbildningen och de att satsar pengar och de lägger delvis in,...  
 

Här gjorde lärare B en paus och ändrade sitt svar: 
 

Jag vet inte riktigt vilken nivå de väljer, ibland kan jag känna att kanske samhället satsar 

väldigt mycket på högskolan men ibland kanske man glömmer grundskolan i för sig, så jag 

skulle nog uppleva att samhället kan göra mer för grundskolan och lyfta upp grundskolan. 

För grundskolan behöver det och där behövs det mer pengar från samhället.  
 

Lärare B tycker att samhället har ett stort ansvar och att samhället kan satsa mer på grundskolan 
och hjälpa till med t.ex. pengar. 
 
Lärare B tycker att delaktiga föräldrar kan hjälpa till och förbättra elevernas resultat: 
 

Jag kan tycka att det behövs mer information för föräldrar, t.ex. att man kör kampanjer eller 

någon form av workshops eller grupper. Det kommer säkert komma en vis typ av föräldrar, 

men jag tror ändå att det kan lyfta upp skolan på något sätt så att föräldrarna stöttar 

eleverna mer. För stöttande föräldrar har alltid bra elever, även om de inte presterar det 

högsta så är de alltid engagerade. Föräldrar är nyckeln, tycker jag, för en lyckad skolgång 

för alla elever, och de kan man tyvärr inte välja, men man kan då ändå välja att satsa på 
föräldrarna också.  

 

Hon menar att elever som har engagerade föräldrar brukar lyckas bra i skoaln och därför måste 
föräldrar informeras och utbildas så att de kan hjälpa sina barn bättre. 
 
Lärare B tycker att alla lärare måste ha lärarutbildning. Hon tycker att det är bra att kraven på 
behöriga lärare höjs. Samtidigt tycker hon att lärare behöver tid att diskutera mer med varandra. 
  

Det har ju börjat slagit igenom och det känns väldigt grundläggande så lärarna behöver 

utbildning och kanske man ska satsa mer och prata om hur betygen sätts, det tillåts väldigt 
sällan för lärare, att kollegor i mellan diskutera betyg, man pratar på sin höjd 10 min när 

man passerar varandra: ” - vad tycker du?”. Lärare behöver mer tid för att diskutera 

kriterierna . 

 
4.3.3. Lärare C och D 
Lärare C tycker att man måste tydliggöra problematiken och att skolan behöver mer stöd: 
 

Man måste få upp ögonen för problemet och börja handla. Vad gör vi? hur vänder vi 

trenden? Istället för att tracka ner på läraren. Det är alltid lärarna som står för svars. Man 

märker även att förkunskaperna varierar. Vi kan tycka att vi har gjort ett jättebra jobb och 

tagit upp en elev med dåliga förkunskaper till en mycket högre nivå men man mäter bara 

slutprodukten och ser inte hela arbetet. Betygen visar inte det bra arbetet och utvecklingen. 



 

Man måste titta på samhällsnivå och få förståelse och ge dem grunden och sätta in resurser. 

Elever ska inte komma till oss med svaga kunskaper och med de resurser som vi har kan vi 

nätt och jämt hjälpa eleverna till nian. Man måste på samhällsnivå hjälpa skolan och titta 

vad som ska ändras. 
 

Hon tycker att problemet måste undersökas på samhällsnivå och det är alltså inte bara lärarnas 
ansvar att se till att problemet blir löst. Hon tycker att ibland ser man inte på 
utvecklingsprocessen utan tittar bara på slutresultatet. Det behövs resurser från samhället för att 
skolan ska kunna hjälpa eleverna. 
 
Lärare D tycker att problemet med dåliga matematikresultat ligger på samhällsnivå: 
 

Det ligger på samhällsnivå men för att det ska bli verkstad och inte en massa tomma ord 

måste man plocka ner det på skolnivå då skolan har bäst förutsättningar att vända trenden 

men det krävs resurser. Sen kan ansvaret ligga på en annan nivå, klassnivå, föräldrarnivå, 

elevnivå. men vi måste äga problemet på skolan. Det är vårt problem att kunskapen har 

sjunkit. 

 

Han tycker att samhället måste hjälpa skolan med resurser för att problemet ska kunna hjälpas. 
Men ansvaret finns även på andra nivåer och måste behandlas även där. Men skolan måste se till 
att ansvara för problemet och lösa det.  
 

4.3.4. Lärare E 
Lärare E anser att de låga matematikkunskaperna ligger på samhällsnivå: 
 

Det är ett samhällsproblem eftersom vi har en annan syn på det idag och det är ett annat 

samhälle idag. Det är många invandrarelever och många barn vars båda föräldrar arbetar 

men förr var mammor hemma och man såg till att skolan var viktigt. Det måste in styrning 

från regeringshåll eftersom de här eleverna ska bli vuxna och samhällsmedborgare.  

 

Hon tycker de förändringar som har skett i samhället, t.ex. ökande antal elever med 
invandrarbakgrund och att många elever lever i hem där båda föräldrarna arbetar har lett till 
försämringarna i kunskaperna och därför ligger problemet på samhällsnivå.  
 
Lärare E tycker att lärarutbildningen är en viktig faktor och att som lärare bör man vara lämplig 
för yrket:  
 

Man kan inte sänka inträdeskraven till lärarutbildningen bara för att det är brist på lärare. 

Det gör man ju inte med läkarutbildningen när det saknas läkare. På universitet och 

högskolor som utbildar lärare måste man lära blivande lärare hur man jobbar på annat sätt 
än bara som i boken för annars kommer vi ingenstans. När man är färdig ska man ha en 

ryggsäck med en massa metoder som man kan plocka fram och använda och det är ett måste. 

Man måste på samhällsnivå ändra på lämplighet. Du måste vara lämplig för att vara lärare. 

Varenda gång jag kliver in i klassrummet måste jag klä på mig en roll och fånga min publik, 

alltså eleverna och det är ingen lätt sak. Man måste ha det i sig och kan inte vara ”aptråkig” 

och det krävs en talang.   

 



 

Hon menar att lärarutbildningen måste förbereda lärarstuderande för yrket. Blivande lärare måste 
lära sig olika metoder under sin utbildning som de ska kunna använda när de börjar arbeta. En 
annan viktig faktor är att personer som söker till lärarutbildningen måste vara lämpliga och får 
inte plockas in bara för att det är brist på lärare ute på arbetsmarknaden.  
 
Jag frågar lärare E om varför hon tror att många elever ser matematik som ett tråkigt skolämne 
och hon förklarar att det beror på att arbetssättet: 
 

Elever har blivit mindre intresserade och tycker att det är astråkigt. Om du frågar ett barn 

på förskolan tycker de att matematik är kul då det är stunden som de får plocka med material 

men i fyran blir matematiken abstrakt och teoretiskt och de fattar ingenting. Det är 

förskolans stora betydelse. Om det fanns bara rena förskolelärare med bra matematiklärare 

som satt med elever och som kunde få elever att bli intresserade av matematik och prata om 

det matematiska språket och visa att det finns ett språk redan när de är 3, 4 år. För då 

kommer det att bli jättelätt när de kommer till lågstadiet eftersom då kan de koppla och 

visualisera. Det krävs mycket för att kunna nå alla elever, speciellt i matematik och NO. De 

flesta elever kan anpassa sig efter lärarna men de skulle inte må dåligt av att lärarna tittade 

ur ett elevperspektiv där man kan se samband för varför man ska lära sig saker.  

 

Lärare E förklarar att många elever börjar tycka att matematik är tråkigt när de börjar i år 4 där 
matematiken blir mer abstrakt och teoretiskt. För att hålla intresset levande måste förskolelärarna 
se till att ”prata matematik” med elever och visa dem att det finns ett matematiskt språk. På så 
sätt kommer barnens förståelse för matematiken att utvecklas och de kommer att kunna koppla 
och visualisera.   
 
4.3.5. Slutsats 
Alla intervjuade lärare tycker att frågan om sjunkande matematikkunskaper ligger på 
samhällsnivå.  
 
Lärare A och E tycker att lärarutbildningen måste bli bättre på att förbereda lärarstuderande på att 
undervisa i ämnet matematik och förbereda dem inför att undervisa i matematik.  
TIMSS enkätundersökning visar att svenska elever använder läroboken i mer än andra länder 
(Skolverket, 2004b). Detta påpekar även lärare E och menade att det gynnar eleverna mer om 
lärarna varierar undervisningen och gör det mer intressant. Framtagning och användning av olika 
matematiska och tekniska hjälpmedel kan hjälpa elever att se på matematik på ett annat sätt och 
utveckla ett intresse för ämnet. Men det kräver genomtänkta hjälpmedel som hjälper elever att 
utveckla sina kunskaper istället för att ersätta en del av kunskaperna (Hoyes och Noss, 2009) 
 
 
Lärare A förklarade att dagens elever är mer oroliga idag. Även TIMSS-enkätundersökning 
visade att antal elever som kommer sent till lektion och som stör klassen är relativt högt i den 
svenska skolan. 
 
Lärare B tycker att föräldrar måste hjälpas för att bli mer delaktiga. Hon menar att föräldrar är 
nyckeln för en lyckad skolgång och att det borde satsas mer pengar på att informera och hjälpa 
föräldrarna att bli mer delaktiga. 
Lärare C och D tycker att skolan behöver mer stöd för att hjälpa de svaga eleverna så att lärarna 



 

inte försummar de duktiga eleverna. Lärare E menar att skolan måste anpassa sig efter de 
förändringar som sker i samhällsstrukturen för att lyckas. Matematiken måste bli roliga och det 
kräver mycket av lärarna. 
 
Lärare E påpekar att många elever ser på matematik som ett tråkigt ämne och hon tror att lärarna 
måste göra ämnet roligare för att eleverna ska lockas och intresseras. TIMSS-rapporten visar att 
svenska elever är ganska dåliga på att använda sina matematikkunskaper för att resonera 
(Skolverket, 2008c). Matematik som är lockande och intressant för eleverna skulle kunna vända 
på trenden.  
 
Något som ingen av lärarna berörde särskilt mycket var matematiksvårigheter. Dyskalkyli är ett 
begrepp som förekommer allt oftare i diskussioner kring matematikutveckling och 
matematiksvårigheter. Begreppet är ännu inte helt erkänt av alla forskare och pedagoger men 
diskuteras flitigt i olika forum och i olika böcker. Björn Adler skriver i boken ” Vad är 
dyskalkyli? En bok om matematiska svårigheter, orsaker, diagnos och hjälp” från 2001 att 
dyskalkyli är sådana svårigheter där det sker växlingar mellan att kunna och inte kunna. Eleven 
kan ena stunden klara av en uppgift men efter en timme eller en dag så kommer han/hon inte att 
klara av den. Det handlar inte om brist på intresse eller minnesproblem. Problemet är att eleven 
inte klarar av att ta fram en del information automatiskt och snabbt, t.ex. multiplikationstabellen. 
Sådana svårigheter är energikrävande och får eleven att tappa lusten. Det är alltid viktigt att 
definiera och diagnostisera inlärningssvårigheter på rätt sätt. De elever som leder av specifika 
matematiksvårigheter som t.ex. dyskalkyli kan identifiera genom att de är ojämna i sina 
kunskaper. Det är viktigt att skilja på elever med allmänna inlärningssvårigheter och de som har 
specifika svårigheter. Samtidigt är det viktigt att diagnoser inte missbrukas. Alla elever som har 
matematiksvårigheter har inte dyskalkyli. Diagnoser ställs så att eleven kan förstå sina 
svårigheter och få rätt hjälp för att lyckas med sina mål i ämnet (Adler, 2001).   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

5. Diskussion 
Syftet med mitt examensarbete är att studera hur några lärare resonerar kring de sjunkande 
matematikkunskaperna. TIMMS- och PISA-undersökningarna visar att svenska elevers 
matematikkunskaper försämras. Enkätundersökningarna som görs i samband med dessa 
undersökningar mäter externa faktorer som påverkas elevernas matematikkunskaper och 
matematikinlärning.  
 
Samhällets utveckling och förändring har direkta effekter på skolan och elever. Utvecklingen 
inom informationsteknologin har olika effekter på skolan. Nästan alla elever idag har en mobil. 
Att fler och fler skolelever får egna bärbara datorer av skolan kan ses som ett första steg mot 
”framtidens skola”. För matematiken i skolan innebär det en del positiva men även negativa 
förändringar. Att elever har en snabb tillgång till miniräknare kan ses som en negativ eller en 
positiv konsekvens beroende på vem man frågar. Flera av de intervjuade lärarna tror att 
överanvändningen av miniräknare leder till sjunkande kunskaper hos elever. Att elever måste 
kunna multiplikationstabellen och olika beräkningsalgoritmer för att kunna träna upp minnet och 
öka sin förståelse av matematiken var något som flera av de intervjuade lärarna var övertygade 
om. Jag tror att flera av lärarna har själva upplevt effekterna av den ökade användningen av 
miniräknare. Men det finns även de som tycker att de intet finns någon anledning att träna elever 
till att bli ”mänskliga miniräknare” eftersom det inte ökar deras matematiska förståelse. Det 
tycker bl.a. Hedrén i Matematikdidaktik, ett nordiskt perspektiv från 2001. Frågan om 
miniräknarens vara eller icke vara är bara en liten aspekt av den teknologiska utvecklingens 
effekt i skolan. De stora frågorna handlar om hur lärarna och skolan ska arbeta för att utnyttja de 
tekniska hjälpmedlen på bästa sätt och på ett sätt som lockar och intresserar elever. Idag finns det 
många dataspel som är till för matematikundervisning. Några av de intervjuade lärarna nämnde 
att elevernas stora intresse för datorer och mobiler tar mycket av deras energi och gör att elever 
lägger mindre tid på skolan och matematiken. Det här nog en av de viktigaste frågorna som 
skolan måste arbeta med idag och i framtiden. Det är också något som flera av lärarna nämnde 
och förklarade att internet och spel verkar konsumera mycket av elevernas energi. Många elever 
verkar ha obegränsat tillgång till tv- och dataspel hemma och det förbrukar mycket av deras 
energi och koncentration. Här kommer hemmets betydelse in. Precis som många av de 
intervjuade lärarna nämnde är hemmets betydelse för elevernas utveckling ovärderligt. Som 
lärare E förklarade kan man inte förvänta sig att föräldrar ska kunna hjälpa med alla läxor utan 
det är skolans ansvar att hjälpa elever så att de når ämnesmålen. Däremot kan man vänta sig att 
hemmet engagerar sig i elevernas fysiska och psykiska hälsa. Men som några av de intervjuade 
lärarna nämnde har familjesituationerna idag förändrats. I dagens samhälle är det betydligt 
vanligare att både föräldrarna arbetar och det finns fler ensamstående föräldrar. Dessa faktorer 
leder till att föräldrar inte har lika mycket tid att ägna åt läxhjälp eller åt att bli insatta i sina barns 
skolgång.      
 
Många av de intervjuade lärarna markerar vikten av en bra lärarutbildning för att förbättra 
matematikkunskaperna hos eleverna. Två av lärarna tyckte att de inte räcker med att 
lärarstudenter studerar matematik, utan de måste studera kurser som är till för lärare. Lärare A är 
kritisk mot att hon, som handledare, får ta mycket ansvar för att lära sina lärarstuderande om 
olika metoder för undervisning i t.ex. matematik. Hon tycker att det är lärarutbildningens ansvar 
att ge studenterna den kunskapen. Lärare E påpekade att nyblivna lärare måste ha fått en 
ryggsäck med olika metoder som de kan plocka fram när de börjar arbeta. Det är naturligtvis 



 

mycket viktigt att kunna mycket matematik som lärare men att kunna lära ut matematik kräver 
mer än bara kunskaper i matematik. Förutom en bra lärarutbildning måste man se över 
intagningen till lärarprogrammet. Det nämnde även några av de intervjuade lärarna som tyckte att 
kraven för att komma in på lärarutbildningen borde höjas. Lärarutbildningen låga intagningskrav 
gör att vissa söker sig dit i brist på något annat och inte på grund av intresse och passion. Flera av 
lärarna nämnde att man måste vara lämplig för lärarrollen. Som lärare måste man ha goda 
kunskaper i sina ämnen men man måste kunna lära ut den kunskapen till elever. Jag tror att flera 
av lärarna har egna erfarenheter av detta och ser tydligt att goda ämneskunskaper inte innebär att 
man är en bra lärare.  
 
Jag tror att lärarnas åsikter gick isär vad det gäller användningen av matematikboken i 
undervisningen. T.ex. lärare A betonade vikten av färdighetsträning och att elever måste göra 
många övningar för att kunskapen ska sitta. Lärare E tyckte att det är negativt att många lärare 
använder boken som den centrala punkten i matematikundervisningen. Jag tycker att idag finns 
det flera olika matematikböcker som är upplagda på ett intressant sätt. Det som är viktigt är att 
boken används som ett verktyg i undervisningen. Matematikboken kan inte och ska inte ersätta 
läraren. Det som lärare E var kritiskt mot var att elever får jobba på egen hand alldeles för 
mycket. Det tycker jag också är en viktig punkt. I Lgr 11 står det att undervisningen i matematik 
ska hjälpa elever att kunna argumentera logiskt och föra matematiska resonemang (Skolverket, 
2010). Detta är svårt att genomföra om elever bara ska jobba själva i boken. Elever måste få 
möjlighet att argumentera och resonera kring matematiska problem med sin lärare och med sina 
klasskamrater. Jag tycker att den mekaniska beräkningen är viktig för att eleverna ska lära sig 
beräkningsmetoder men att lyckas med beräkningen innebär inte att man har förstått vad 
beräkningen egentligen innebär. Detta påpekade även lärare D som menade att det är skillnad på 
att lösa matematiska problem och att räkna ut det. Jag håller med honom och tycker att dessa två 
bitar ska gå hand i hand och komplettera varandra. Elever måste få utveckla det logiska tänkandet 
och det matematiska språket men samtidigt behöver de beräkningskunskaper för att kunna 
komma fram till ett konkret svar.  
 
Med hjälp av den här studien har jag tagit reda på vilka faktorer som lärarna anser ligger bakom 
de sjunkande matematikkunskaperna. Resultaten från TIMSS och PISA och de faktorer som 
lärarna nämnde har jämförts för att se vilka likheter det finns och om det finns några andra 
faktorer som lärarna själva har upplevt. Den här studien har bara handlat om lärarnas synpunkter. 
Man skulle kunna undersöka matematiken i skolan ur ett elevperspektiv och titta på de faktorer 
som eleverna tycker påverkar och försvårar matematiken. På samma sätt som lärarna intervjuades 
skulle man kunna intervjua elever och ta del av deras åsikter. Problemet med en sådan 
undersökning skulle kunna vara att vissa elever som tycker att matematik är ett svårt ämne inte 
kan/vill uttrycka det som är svårt med ämnet. Det är även intressant att titta på effekten av IT-
utvecklingen i skolan. Man skulle kunna titta på nackdelarna som t.ex. störningsmoment under 
lektion men även fördelarna som kan vara i form av olika matematikprogram o.s.v. Den nya 
läroplanen, Lgr 11 är ett intressant forskningsämne där man bl.a. kan titta på hur den nya 
läroplanen skiljer sig från den förra. Detta kan man undersöka ur ett lärarperspektiv och om några 
år kan man även titta på om det har skett några positiva/negativa förändringar i skolan som kan 
kopplas till den nya läroplanen. 
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