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Sammanfattning 
Undersökningens syfte är att studera de verksamma lärarnas åsikter om den 

sjunkande kunskapsnivån i matematik och på så sätt få en uppfattning om hur lärare 

ute på skolorna upplever resultaten i TIMSS och PISA:s undersökningar. I mitt 

examensarbete har jag valt att sammanfatta TIMSS och PISA:s 

undersökningsresultat för att få fram vilka orsaker som påverkar elevernas 

matematikkunskaper. Min undersökning bygger på kvalitativa intervjuer. 

 

Resultaten visar att alla lärarna som intervjuades såg en koppling mellan 

lässvårigheter och matematikkunskaperna hos elever. Lärarna i denna undersökning 

bygger mycket av sin undervisning utifrån de läroböcker de använder vilket försvårar 

det för elever med just lässvårigheter då läroböckerna i sig ofta är uppbyggda utifrån 

textuppgifter. Lärarnas svar antyder att hemmiljön påverkar elevernas prestationer i 

skolan, men att även antalet böcker i hemmet kan påverka elevernas resultat positivt. 

Störningsmoment i skolan så som skolk, sen ankomst svordomar och störningar 

påverkar elevernas resultat i matematik. Det finns många orsaker till de svenska 

elevernas sjunkande matematikkunskaper och de går mer eller mindre hand i hand 

med varandra.  
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1 INTRODUKTION 

 

Matematik har länge varit ett ämne som fått en sämre stämpel än andra ämnen i 

skolan. Många gånger kan denna stämpel ärvas från generation till generation. Alla 

elever är olika och har därför olika förutsättningar till att lära sig matematik. Det är 

snarare ovanligt än vanligt att elever finner matematiken enkel. En intressant fråga är 

varför matematikkunskaperna i Sverige sjunker. Både media, lärare statsmakterna 

och myndigheter påpekar att detta med sjunkande mattematikkunskaper är ett 

område som ska tas upp omgående.  

 

Enligt Skolverket (PM 2008-12-01) har andelen elever som uppnår målen i 

matematik sjunkit. Flickor som inte når målen i matematik har ökat från 1998 som 

låg på 5 % till 7 % år 2008. Pojkarna har gått från 6 % (1998) till 8 % (2008) 

Behörighet till gymnasiet har sjunkit från 8 % (1998) till 11 % (2008) och den största 

orsaken är att fler elever inte når målen i matematik. 

 

TIMSS och PISA är de två världsomfattande undersökningar som mäter elevernas 

kunskaper på olika sätt. TIMSS fokuserar på elevernas prestationer från skolämnet 

matematik och vad eleverna har lärt sig genom skolundervisning. PISA mäter 

däremot hur väl eleverna kan klara sig i det vuxna livet med de kunskaper de har. 

PISA undersökningarna påpekar även att deras undersökningar kan inte enbart 

relateras till kunskaper som eleverna lär sig i skolämnet matematik utan att samhället 

också kan bidra med kunskaper. Flera forskare har uppmärksammat den sjunkande 

kunskapsnivån i matematik och har kommit fram till en del faktorer om vad som kan 

orsaka dem. Lärare står då inför en mängd olika problem som påverkar elevernas 

prestationer. 
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2 BAKGRUND 

 I detta avsnitt belyses tidigare forskning angående de svenska matematikresultaten i 

TIMSS och PISA. Dessa resultat knyts därefter till aktuell forskning på område. 

2.1 TIMSS 

 

TIMSS-projektet (Third International Mathematic and Science Study) är ett av de 

största forskningsprojekten i världen när det gäller utbildningsområdet. Allt började 

för ca 50 år sedan då ett antal pedagoger samlades för att komma underfund med vad 

skolelever i olika länder kunde och varför olika länder skiljde sig. Deras ide var att 

engagera flera länder som senare skulle kunna lära av varandra. Då bildades den 

internationella organisationen IEA som hade sitt huvudkontor i Sverige fram till 

1978 (Skolverket, 1996).  

 

IEA (The International Association for the Evaluation of Educational Achievement) 

gör världsomfattande undersökningar i matematik och naturkunskap. Detta gör det 

möjligt att jämföra flera länder i hela världen. Med hjälp av dessa elevresultat kan 

förändringar upptäckas. Undersökningen har en teoretisk del och en praktisk del. 

Eleverna får även fylla i en enkät, för att kunna undersöka elevernas attityd till 

ämnena. Dessa resultat redovisas både nationellt och internationellt. För att ett land 

ska kunna vara med i undersökningen krävs vissa krav på urvalet av elever och hur 

studien genomförs (a.a). 

 

1964 testades kunskaperna endast i matematik, som då kallades för FIMS (First 

International Mathematic Study). Sverige deltog tillsammans med 13 andra länder. 

Eleverna som testades i matematik var 13-åringar och 19-åringar. 1980 var det dags 

för den andra undersökningen som då kallades för SIMS (Second International 

Mathematic Study) där 20 länder deltog. Även här testades 13-åringar och 19-

åringar. 1985 kom larmrapporter angående de svenska 13-åringarnas resultat, de låg 

bland de sämsta som deltog i projektet. Förklaringar visade att resultaten berodde på 

att svenska elever ägnade mindre tid till matematik i skola och i hemmet än andra 

länder. Detta gjorde att en grupp tillsattes för att se över den svenska 

matematikundervisningen och de kom fram till att matematiklärare skulle förbättra 

sina kunskaper och att det skulle satsas på fortutbildning av lärare (a.a).  

 

TIMSS genomfördes våren 1995 på norra halvklotet för tredje gången (den 

genomfördes hösten 1994 på södra halvklotet) denna gången deltog 45 länder i 13-

årsgruppen och alla världsdelar representerades. Enkäter besvarades av eleverna för 

att se vilka faktorer som påverkade prestationerna i matematik. Enkäterna delades in 

i tre kategorier, samhälle, skola och elev. Endast 25 länder uppfyllde kraven för att 

delta, ett av dem var Sverige. De tidigare studierna innehöll flervalsuppgifter, vilket 

inte gav någon insikt i hur eleverna tänkte och därför tillkom en del uppgifter i denna 

studie med så kallade öppna frågor där eleverna fick formulera sina svar. Tidigare 

studier har inte använt sig av praktiska uppgifter, men dessa tillkom i denna 

undersökning. TIMSS återanvände 23 uppgifter från SIMS som innehöll geometri, 

algebra, statistik, taluppfattning, mätningar och proportionalitet. Genomsnittet för 

13-åringarna hade förbättrats avsevärt. Då de svenska 13-åringarna hamnat långt ner 

på resultatlistan åren 1964 och 1980 visade det sig att det skett en förbättring mellan 

åren 1980-1995. Nu låg de svenska eleverna över det internationella genomsnittet i 
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matematik. Undersökningen visade att svenska elever låg över det internationella 

genomsnittet när det gällde statistik och sannolikhetslära, mätningar, mått men även i 

bråk och taluppfattning. De områden som de svenska eleverna presterade sämre i var 

algebra och ekvationer vilket har en lägre prioritet i svenska skolor i jämförelse med 

andra länder. Enkätundersökningen visade att det inte fanns någon större 

könsskillnad i resultaten, men däremot visade den att Sverige ger mycket mindre 

läxor än andra länder och att svenska elever får mindre undervisningstid i matematik. 

Andra åsikter som kunde registreras var att eleverna ansåg matematik som viktigt 

och elevernas föräldrar hade samma inställning till detta (Skolverket, 1996). 

 

Idag står TIMSS för ”Trends in International Mathematics and Science Study”. 2003 

undersöktes 14-åriga elever i 50 länder. Även denna gång gjordes undersökningen 

för att förstå skillnaderna i elevkunskap. Precis som i den förra undersökningen 

återanvändes uppgifter från föregående undersökning, här återanvändes uppgifter 

från 1995 (2004b). I Skolverkets rapport 255 (2004b) som redovisar TIMSS 2003 

jämförs Sverige med 20 andra länder som är medlemmar i OECD (The Organisation 

for Economic Co-operation and Development, ett FN-organ) och EU. När det gäller 

enkätfrågorna så tillfrågades inte bara eleverna utan även lärare och rektorer vilket 

skiljer sig oerhört mycket från 1995 och kan därför inte jämföras. De svenska 

matematikresultaten hade försämrats markant sedan 1995 vilket var den största 

försämringen bland de länder som deltog både 1995 och 2003. Bland 20-

landsgruppen (OECD/EU medlemmar) hamnade Sverige på en 14:e plats. Resultatet 

visade samma mönster som 1995, svenska elever brister i kategorierna geometri och 

algebra och var då bland de allra sämsta i 20-landsgruppen. Svenska elever hade 

presterat sämre i alla kategorierna. Precis som 1995 var det ingen större könsskillnad 

i prestation mellan svenska pojkar och flickor, Sverige låg även under genomsnitt när 

det gällde läxor och undervisningstid. Något som också var vanligt i Sverige var att 

svenska elever arbetade mestadels under en lärares handledning och 9 av 10 lärare 

använde då läroboken som huvudgrund på lektionerna. Även lärarens genomgångar 

var mindre omfattande än 20-landsgruppen och mer än hälften av eleverna påstod att 

de aldrig arbetade i grupp i matematik. Enligt enkätundersökningen hade 44 % av 

20-landsgruppen prov varannan vecka eller oftare, i Sverige var det bara 1 % av 

eleverna som uppgav detta. Andra enkätfrågor som besvarades av lärare och rektorer 

visade att svenska elever hade högre frekvens att komma för sent till lektioner, 

skolka, använda svordomar och störande i klassrum. De svenska elevernas 

kunskapsnivå i matematik försämrats sedan 1995 och blivit sämre i förhållande till 

andra länder. En annan punkt som också förekommer i rapporten är att i Sverige 

finns det inte några centrala anvisningar för hur läroplan och kursplan ska användas i 

skolorna utan det gäller lokala anvisningar som skiljer sig åt från kommun till 

kommun (Skolverket, 2004b).  

 

År 2007 gjordes ännu en TIMSS undersökning och 59 länder deltog. Denna gång 

undersöktes elever i årskurs 8. Skolverket (2008a) tar upp att trenden med sjunkande 

matematikkunskaper fortsätter, men i lägre takt. De svenska eleverna är fortfarande 

dåliga (de ligger under OECD/EU genomsnittet) när det gäller geometri och algebra, 

men de är även dåliga på användandet av fakta, begrepp, resonera och metoder i 

matematik. Det finns även en tendens att pojkar blir sämre än flickor men det är 

marginellt. Nytt är att de svenska friskolorna presterar bättre än de svenska 

kommunala skolorna. Sverige har dock fortfarande mindre andel matematiktimmar 

och Sverige har fortfarande mindre del läxor och prov jämfört med OECD/EU-
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genomsnittet. De svenska eleverna är fortfarande läroboksstyrda och de får oftast 

arbeta självständigt precis som tidigare undersökningar visar. Rektorer (Skolverket, 

2008a) anser att det inte finns någon förändring från TIMSS 2003 när det gäller 

närvaro, sen ankomst, ogiltig frånvaro och skolk. Ordningsproblemen innefattar även 

störningar i klassrum och hot mellan elever, detta förekommer oftare i svenska 

skolor än i andra OECD/EU länder och tycks uppfattas allvarligt. Enligt 

enkätsammanställningen går 4 av 10 elever på skolor där det finns frånvaroproblem. 

De elever som inte nådde upp till den mest elementära kunskapsnivån var 4 % 1995 

och ökade till 9 % år 2003 och till 10 % år 2007.  Detta är mer än en fördubbling 

under tiden 1995-2007. De högpresterande eleverna har också sjunkit i Sverige under 

denna tid (från 12 % år 1995 till 2 % år 2007). Elevernas lärare med en 

eftergymnasial utbildning i matematik har också sjunkit från 86 % till 60 %. 

 

Skolverket anser att det inte finns några specifika förklaringar till de sjunkande 

kunskaperna i matematik. Det finns troligen flera bidragande orsaker och det kan 

vara allt från förändringar i skolsystem till samhällets roll för skolans arbete. 

Resultaten från en så stor internationell undersökning som pågått under en lång tid 

och är viktigt för ett land då det ger möjlighet till att hitta problem i ett skolsystem. 

Skolverket tar dock upp att det finns en risk med att de nationella kursplanerna 

anpassas för att få bättre resultat i TIMSS undersökningar (Skolverket, 2008a). 

2.2 PISA 

PISA (Program for International Student Assesment) är ett OECD projekt. De vill 

undersöka olika länders utvecklingssystem och hur väl de rustar 15-åringar för den 

vuxna framtiden. Undersökningen är inriktad på läsförståelse, naturkunskap och 

matematik och genomförs via prov. PISA:s prov är utformade för att mäta elevers 

kunskaper som är relaterade till vardagslivet, vilket gör att eleverna får visa att de 

kan sätta sina kunskaper i ett sammanhang. Även här har undersökningen för avsikt 

att kunna jämföra länders resultat och upptäcka svagheter och styrkor i länders 

skolsystem och det kan då leda till en förbättring som i TIMSS (Skolverket, 2001).  

 

Första undersökningen genomfördes år 2000 och därefter genomförs PISA 

undersökningen var tredje år med fokus på ett av de tre ovan nämnda ämnena. 

Eleverna arbetar i två timmar med ett prov där det finns öppna frågor och 

flervalsfrågor. Eleverna får även besvara en enkät precis som i TIMSS, men som 

handlar om bakgrund, lärande, engagemang och motivation. Precis som i TIMSS får 

rektorerna också frågor som handlar om lärandemiljö, lärares kompetens och 

engagemang och elevers inställning och beteende (Skolverket, 2001). Enligt 

Skolverket (2001) visade de svenska eleverna att de var duktiga på statistik och 

rumsuppfattning men betydligt sämre på algebra vilket även påvisas i TIMSS 1995-

2007. Det fanns inte några skillnader i kunskap mellan könen vilket också visades i 

TIMSS mätningar 1995-2003. Matematiken i PISA undersökningen grundar sig i att 

eleverna ska översätta ett problem till matematisk relevans för att kunna lösa det. Det 

finns då tre dimensioner av matematiskt kunnande som PISA tar upp, dessa är 

process, innehåll och kontext. Med process menas att eleven ska kunna föra över sina 

tankar genom kommunikation och analyserande för att lösa ett matematiskt problem. 

Med innehåll menas att eleven ska visa ett användande av matematiska begrepp. 

Genom detta kan eleven visa vad han/hon kan.  
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Efter PISA 2000 visade det sig att svenska elever låg över OECD-genomsnittet, 

Sverige var då ett genomsnittsland och resultaten stämde väl överrens med elevernas 

slutbetyg. Genom att göra undersökningar via PISA kan man som land se hur 

läsförmåga påverkar matematiken. De elever som läser sämre kan många gånger 

fallera i matematik på grund av att uppgifter läses fel. Efter enkätundersökningen i 

PISA 2000 framstod en del grupper av elever mer lyckligt lottade att lyckas i 

matematik än andra. Resultaten visade att elever med svenska som modersmål 

klarade sig bättre och hade resultat över OECD-genomsnittet. De elever som hade 

annat modersmål visade sig vara lågpresterande. Faktorer som påverkade elevernas 

kunskaper kunde enligt undersökningen även bero på om eleverna bodde i en 

kärnfamilj eller om eleven hade mycket böcker i hemmet (Skolverket, 2001).  

 

År 2003 deltog 41 länder i undersökningen, de svenska eleverna fick ungefär samma 

genomsnitt som förra undersökningen. Denna PISA undersökning fokuserade på 

matematik. Vid denna undersökning hade eleverna tillgång till miniräknare och 

innehållet bestod av algebra, diskret matematik, funktioner, geometri, taluppfattning, 

sannolikhet och statistik. Denna undersökning visade att det svenska medelvärdet var 

oförändrat från föregående undersökning år 2000. OECD-medelvärdet hade dock 

förbättrats och visade att både lågpresterande och högpresterande elever förbättrat 

sina resultat. Vissa länder knappar in på Sveriges försprång och de länder som var 

bättre än Sverige år 2000 ökade sitt försprång. Även här påvisas att elevens 

socioekonomiska bakgrund hade en stor påverkan när det gällde resultaten. Andra 

intressanta detaljer som kom fram med hjälp av undersökningen var att svenska 

elever hade gjort bättre ifrån sig när det gällde tolkning och användning av 

grundläggande matematiska kunskaper, men sämre på analys, reflekterande, kritiskt 

tänkande och kommunikation. Problem angående sena ankomster och elever med 

invandrarbakgrund som presterade sämre än svenskfödda elever fanns fortfarande 

kvar (Skolverket, 2004a). 

 

Resultatet av en nationell jämförelse mellan PISA 2000 och PISA 2003 visade att 

svagpresterande elever hade försämrats och att högpresterande elever gick i samma 

riktning. Andra resultat visade att det var vanligt med läroboksledda lektioner där 

eleverna får sitta ensamma och räkna. Det fanns inte många elever som upplevde 

grupparbete på matematiklektionerna och det visade sig att matematikutbildade 

lärare sjunkit i antal (Skolverket, 2004a). Skolverket (2007) presenterar resultaten 

från undersökningen PISA 2006, där 57 länder deltog, varav 30 OECD-länder. Även 

denna gång fick eleverna ha tillgång till miniräknare och proven var uppdelade i de 

tre områdena innehåll, kompetens och sammanhang. Resultatet från matematik 

proven visade att svenska elever nu låg under OECD-genomsnittet som varit en 

måttstock under de andra undersökningarna. De högpresterande eleverna hade sänkt 

resultaten vilket visar att svenska elever har försämrat sina kunskaper i matematik. 

Det fanns även en ökad skillnad mellan skolor. Elever i Sverige får idag välja vilken 

skola de vill gå i även när det gäller de kommunala skolorna, vilket kan vara en 

bidragande orsak till att skolorna skiljer sig åt i kunskap. Friskolorna hade dock 

högre resultat i kunskap än de kommunala skolorna. Skillnaden mellan elever med 

invandrarbakgrund och elever födda i Sverige skiljde sig fortfarande åt i resultat, 

denna skillnad i Sverige var större än OECD-genomsnittet (Skolverket, 2007). 
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2.3 Kursplaner och läroböcker 

Skolor måste följa de snabba förändringar som sker i samhället precis som företagen 

gör (Hargreaves, 2007). Arbetet med matematiken i skolan styrs av läroplaner och 

kursplaner. Därefter tolkas kursplanerna lokalt (i varje kommun/skola) och detta gör 

att utvecklingen av arbetet i skolor försenas (Skolverket, 2006). Skolverkets aktuella 

analyser (2006) tar upp att de lokala kursplanerna inte är specificerade och att de 

innehåller bara öppna beskrivningar av den grundläggande kompetensen som 

eleverna ska åstadkomma. Den lokala kursplanen kan tolkas olika från kommun till 

kommun och själva utformningen skiljer sig då från skola till skola. Dessa kan då 

avgöra elevernas resultat beroende på hur bra de lokala kursplanerna är som verktyg 

för lärare (a.a).  

 

Riesbäck (2008) tar upp att den lokala kursplanen inte stödjer lärarna i den 

utsträckning som de borde göra. Detta med tolkning av skolans styrdokument på en 

lokal nivå gör att flera författare till läroböcker har ett enormt inflytande på de 

svenska elevernas matematikkunskaper. Beroende på hur författarna tolkar målen att 

sträva mot och målen att uppnå kan de lägga större vikt vid vissa områden och ge ett 

troligt riktvärde om vad som ska tillhöra ämnet och när det ska tas upp i 

undervisningen.  

 

I kursplanen för matematik står det att elevernas utbildning ska utveckla elevernas 

intresse för matematik genom att de ska kommunicera med hjälp av matematikens 

språk (Skolverket, 2008b). Till stor del bygger detta på Vygotskys idéer angående 

inlärningen. Han anser att det måste gå från det sociala till det individuella (Jerlang 

m.fl., 2006). Med detta påvisar han att kommunikationen har en stor betydelse för 

elevernas förmåga att kunna lära sig det matematiska språket.  

 

Riesbäck (2008) hävdar att matematikkunskaper skapas från ett aktivt deltagande och 

är en social process som leder till förståelsen av begrepp. Hon anser att 

färdighetsräkningen förstärks tillsammans med läroboken då många lärare ser det 

som viktigare med fler uppgifter än att lägga tid på att reflektera och detta skapar då 

den tysta räkningen där kvantitet går före kvalitet. Hon anser även att 

kommunikationen är en grundbult i utvecklingen och att eleverna lever i en social 

värld där inlärning handlar om att lyssna, samtala, härma och samverka med andra 

människor.  

 

Det visade sig i TIMSS och PISA:s internationella undersökningar att Sverige till 

stor del använder just läroböckerna mycket i undervisningen och att de gör det mer 

frekvent än många andra länder. Eleverna i den nationella undersökningen i TIMSS 

visade att de flesta elever inte upplevt grupparbete i matematik eller diskuterat 

matematik väldigt lite eller aldrig. Studien visar att den vanligaste formen av 

undervisning var att tyst sitta och räkna i sina böcker och att läraren agerade som en 

handledare vid behov (Skolverket, 2007, 2008a). Samuelsson (2009) visar i sin 

studie att enskilt arbete och räkna vidare i boken hämmar utvecklingen av elevernas 

taluppfattning, vilket har en avgörande betydelse för elevernas fortsatta utveckling i 

matematik. 

 

Riesbäck (2008) anser att det är oerhört viktigt att plocka in så mycket som möjligt 

från elevernas verklighet eller värld. Om eleverna konkretiserar matematiken, då får 

den en meningsfull betydelse för eleverna och att detta leder till att elevernas intresse 
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för matematik ökar. Vi är sociala varelser där vi lär oss genom att kommunicera med 

varandra. Varför inte göra det även i matematik? Sträng (2007) skriver i sin bok att:  

 
Elever behöver utveckla förståelse för innebörden i uppgifterna och inte bara 

producera korta svar på frågor. Kunskap är beroende av sitt sammanhang och det 

är där den blir begriplig. (s. 117)  

 

Lundberg och Sterner (2008) tar upp att eleverna som misslyckas och känner att de 

inte duger, inte är ett problem som avser bara ett ämne i skolan utan detta reflekteras 

i flera ämnen eftersom dessa problem flätas samman. Detta kan ge förödande 

konsekvenser för elevernas självbild. Resultatet av detta gör att eleverna tappar 

intresset för matematik då de inte bemästrar texterna. 

 

2.4 Sammanfattning 

 

Resultatet av TIMSS och PISA:s undersökningar, Skolverkets (2006) granskning av 

dessa undersökningar kan uppdelas i tre kategorier: externa faktorer (t.ex. samhället 

elever med svenska som modersmål, kärnfamilj antal böcker i hemmet), interna 

faktorer (t. ex. mindre tid till matematik i skola och i hemmet, läxor och 

undervisningstid, läxor och prov) och  klassrumsproblem (t.ex. närvaro, sen ankomst, 

ogiltig frånvaro, skolk och störningar i klassrum ). Dessutom finns det en del externa 

faktorer som inverkar på interna faktorer, som exempelvis lokala kursplaner och 

läroböcker.  

 

Skolverket (2006) har granskat det svenska skolväsendet. Där beskrivs att PISA 2003 

resultatet blev bättre än OECD-genomsnittet och TIMSS 2003 blev sämre än OECD-

genomsnittet trots att båda elevgrupperna har haft samma läroplan (Lärarförbundet, 

Lpo94, 2005). Skolverket (2006) menar att en orsak till sjunkande 

matematikkunskaper kan vara att kursplanerna är mer övergripande och att 

kursplanerna inte specificerar ämnet. Skolverket menar även att läroplanen och 

kursplanen beskriver endast mål att sträva mot eller uppnå på miniminivå. Därefter 

kan varje skola tolka dessa som de vill och ge olika områden i matematik olika 

tyngd. Rapporten tar även upp att dessa mål att sträva mot eller uppnå som finns i 

läroplanen gör att skolor ofta följer läroböcker där författaren bestämmer hur mycket 

tid som läggs ned i de olika områdena i matematik och i vilken ordning 

matematikområdena tas upp (a.a). 
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3 SYFTE 

Huvudsyftet med mitt examensarbete är att försöka förstå om faktorerna till de 

sjunkande resultaten enligt TIMSS och PISA stämmer överrens med vad lärare ute 

på skolorna upplever. De vägledande frågorna i detta arbete är: 

 

 Vilka åsikter har lärare om de sjunkande matematikkunskaperna?   

 Upplever lärare att samma faktorer påverkar elevers kunskapsnivå i 

matematik som TIMSS och PISA resultaten visar? 

 Vad anser lärare behövs för att öka kunskapsnivån i matematik 

 

 

Hypotesen i min studie är att det kan finnas andra faktorer som påverkar elevers 

kunskaper i matematik än vad TIMSS och PISA visar. För att få reda på detta valde 

jag att intervjua utbildade matematiklärare och på så sätt få fram deras åsikter om de 

sjunkande matematikkunskaperna.   
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4 METOD 

Nedan presenteras metoden jag använt mig av och hur jag gått tillväga för att besvara 

mina frågor för att uppnå syftet med undersökningen. Jag har genomfört en empirisk 

undersökning som grundar sig på intervjuer. 

4.1 Undersökningsmetod 

Metoden till detta arbete baseras på kvalitativa intervjuer med lärare som undervisar i 

matematik. I min undersökning vill jag försöka förstå om och vilka kopplingar som 

kan finnas mellan resultaten i TIMSS och PISA och de intervjuade lärarnas åsikter.  

Orsaken till att valet blev intervjuer med öppna frågor var på grund av att lärarna 

skulle kunna svara med större frihet runt frågorna och jag ville att de skulle ge 

beskrivande svar. En annan orsak till valet att använda intervjuer var att det fanns då 

en chans till att ställa följdfrågor för att stödja de intervjuade om de inte hade några 

längre svar, vilket inte varit möjligt vid enkätfrågor.  

 

Alla intervjuer har gjorts via personlig kontakt där samtalen har spelats in. Alla 

intervjuerna har bestått av samma underlag av frågor och frågorna har kommit i 

samma ordning. Frågorna syftade på externa och interna faktorer som kan påverka 

elevernas lärande samt på klassrumsproblem.  

 

Patel och Davidson (2007) anser att en kvalitativ intervju ger utrymme för 

intervjupersonerna att svara med egna ord och att de intervjuade personerna har 

möjlighet att kunna reflektera fritt. Detta genererar till att svaren blir personliga och 

varierande. Kvalitativa intervjuer är till för att kunna utforska och urskilja kvaliteter 

men även till att skaffa ett underlag för att tolka och förstå det studerade problemet.  

 

Intervjutekniken jag använde mig av var att spela in svaren på frågorna. Det krävs att 

få den personens tillstånd för att göra en inspelning, vilket jag fick i alla intervjuerna 

och alla de intervjuade lärarna önskade att vara anonyma under inspelningarna 

(Vetenskapsrådet, 2002).  

4.2 Undersökningsgrupp 

Från början ville jag intervjua 10 lärare i tre kommunala skolor från tre olika 

kommuner. Det var bara 6 lärare på två skolor i två olika kommuner som 

undervisade i matematik i årskurs 7-9 som tackade ja till en intervju. Samtliga lärare 

var manliga lärare, varav en av dem var speciallärare. Lärarnas arbetslivserfarenhet 

varierade, från att ha arbetat som matematiklärare i 7 år till 36 år. Lärarna 

kontaktades via telefon och ett planerat tillfälle för intervjun bestämdes. Urvalet av 

lärare baserades på att de skulle undervisa i matematik och arbetslivserfarenheten 

skulle variera. Undersökningen grundar sig i att studera lärares åsikter angående de 

sjunkande matematikkunskaperna och se hur de stämmer överens med TIMSS och 

PISA. Denna utgångspunkt har gjort att intervjumetoden lämpar sig bäst i detta fall 

för att få så många olika åsikter som möjligt. Mitt arbete har utgått från en hög grad 

av standardisering som Patel och Davidson (2007) tar upp vilket gjort det lättare att 

kategorisera de kvalitativa resultaten. 



10 

 

4.3 Genomförande och urval 

Vid första kontakten informerades lärarna om syftet med intervjun och hur den skulle 

gå tillväga. Dessutom informerades lärarna om de frågor som undersökningen skulle 

besvara. Patel och Davidson (2007) poängterar att det är viktigt att förbereda lärarna 

i undersökningen på frågorna för att få så utförliga svar som möjligt vid själva 

tillfället. Lärarna blev informerade om anonymitet, att de själva när som helst kunde 

avbryta intervjun, att inga namn skulle användas i rapporten och att den var 

konfidentiell (Vetenskapsrådet, 2002).  

 

Valet att använda bandspelare berodde på att det då var möjligt att fokusera på själva 

intervjun annars kunde mycket av informationen gå förlorad vid att anteckna svaren 

från intervjun. En annan orsak av valet att använda bandspelare var att det fanns då 

möjlighet till att avlyssna inspelningarna flera gånger så att alla viktiga detaljer kom 

med i undersökningen.  

 
Intervjusituationen är de närliggande och de direkt iakttagbara förutsättningarna 

som karaktäriserar och ramar in intervjun i tid och rum, allt ifrån rummets 

belägenhet, storlek och inredning till den tid som avsatts för intervjuns 

genomförande. (Lantz, 2007, s. 72) 

 

Intervjuerna genomfördes enskilt med lärarna ute på skolorna. Vi kunde sitta i lugn 

och ro utan att bli störda, vilket pågick mellan 20-30 minuter. Efter alla intervjuer 

skrevs de ner för att sammanställas till ett resultat.  

4.4 Kvalitativ bearbetning 

När alla intervjuer var insamlade var det dags att bearbeta materialet. Alla inspelade 

intervjuer skrevs ner vilket tog lång tid att genomföra. Svaren från intervjuerna lästes 

igenom ett flertal gånger för att kunna kategorisera svaren och för att se om det fanns 

ett mönster i svarsresultatet. 

4.5 Validitet och reliabilitet 

Genom att jag var själv vid alla intervjutillfällena och jag har själv bearbetat 

materialet minskar trovärdigheten i undersökningen (Patel och Davison, 2007). 

Kvalitativa undersökningar saknar oftast tillförlitlighet eftersom öppna frågor ger 

utrymme för tolkning men även ökar validiteten då frågorna kan stödjas av 

följdfrågor vid intervjutillfället (Patel och Davidson, 2007). Dessa tar även upp att 

tillförlitligheten ökar om intervjuerna är standardiserade, så eftersom jag använt mig 

av den formen i intervjuerna utgår jag från att reliabiliteten är god. Däremot medför 

det att frågorna kan tolkas olika från de intervjuade och intervjuaren kan tolka svaren 

på ett felaktigt sätt. Validiteten ökar i undersökningen gynnas av att lärarna blev 

informerade om syftet av undersökningen och tillgången på frågorna.  

 

Patel och Davidson (2007) poängterar att det finns en risk med att använda sig av 

inspelning. De menar att närvaron av att bli inspelad skulle kunna påverka 

spontaniteten i svaren och att de intervjuade skulle kunna försöka framstå som 

förnuftiga och logiska under inspelningen. De tar även upp fördelarna med att spela 

in intervjuer då de kan lyssnas på flera gånger och då kan man upptäcka olika 

mönster i svaren som inte skulle vara möjligt vid anteckning av svaren eller vid 

enkätfrågor.   
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Lantz (2007) tar upp vilken innebörd tiden, lugn och ro har för svaren på frågorna i 

intervjun. Hon menar att finns det inte tillräckligt med tid för reflektion, kommer inte 

svaren att få ett tillfredställande resultat.  Detta gör att validiteten ökar då det fanns 

avsatt tid till intervjun. 

 

Jag anser att reliabiliteten i undersökningen är god på grund av att om 

undersökningen skulle göras ännu en gång med samma lärare skulle resultaten se lika 

ut då många av frågorna grundar sig på personliga åsikter, vilket gör undersökningen 

tillförlitlig.   
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5 RESULTAT 

De 6 lärare som jag intervjuat har jag valt att benämna A-F. Lärare A-C är lärare på 

skola 1 och lärare D-F är lärare på skola 2. Skolorna befinner sig i två olika 

kommuner och båda är kommunala skolor. De grundläggande frågorna kring 

intervjun utgick ifrån frågorna: 

 

 Vilka åsikter har lärare om de sjunkande matematikkunskaperna?   

 Upplever lärare att samma faktorer påverkar elevernas kunskapsnivå i 

matematik som TIMSS och PISA resultaten visar? 

 Vad anser lärare behövs för att öka kunskapsnivån i matematik 
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Figur 1: Faktorer som påverkar elevers prestationer i matematik enligt intervjuade lärare. 

 

Jag har delat in mina resultat från de intervjuade lärarna efter följande kategorier: (1) 

externa faktorer: samhälle, kursplan, föräldrar, kärnfamilj, böcker i hemmet; (2) 

interna faktorer: undervisningstimmar, läxor, prov, läsförståelse, läromedel, född i 

Sverige; (3) klassrumsproblem. Figur 1 visar antalet lärare som anser att dessa 

faktorer påverkar elevernas matematikkunskaper. I avsnitt 5.1 - 5.3 presenteras 

kategoriernas resultat mer i detalj. 

5.1 Externa faktorer 

De intervjuade lärarna anser att det är komplicerat att pekat ut just ett område som 

påverkar elevernas resultat i matematik. De är överrens om att samhället påverkar till 

stor del. Flera lärare menar på att samhället har förändrats och att samhällsstrukturen 

är komplicerad vilket gör att skolan måste anpassa sig till de förändringar som sker. 

En av lärarna tror på att resursfördelning bär ett ansvar till de sjunkande resultaten i 

matematik. Följande transkript är ett exempel på detta: 

 
Lärare C: Jag tror att det beror på att man lägger mer resurser på att klara elever 

som har svårt i matematik än på att utveckla matematiken som ämne. 

 

En annan faktor som många lärare tar upp är familjeförhållandena som i sig påverkar 

prestationerna i skolan. En del av lärarna anser att elevernas attityd till skolan eller 
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synen på skolan påverkar. De påpekar att eleverna idag inte tar skolan på allvar 

vilket ger negativa resultat i skolan. 

 

Den lokala kursplanen skiljer sig åt från kommun till kommun när det gäller 

planering av ämnet och bedömning. De två skolorna skiljde sig åt i uppfattning när 

det gällde deras lokala kursplan. Skola 2 var nöjd med sin lokala kursplan och tyckte 

att den fungerade bra och stödjer lärare i planering och bedömning när det gäller 

ämnet matematik. Lärarna från skola 1 var missnöjda med sin lokala kursplan. De 

kände att den inte fungerade mer än för elever som ska nå godkänt som betyg. 

Lärarna från skola 1 ansåg att deras missnöje grundar sig i att det inte finns underlag 

för vad som krävs för att sätta de högre betygen VG och MVG. Deras önskan hade 

varit att få fram det mer konkret, vilket hade underlättat deras bedömning för vad 

som krävs i att uppnå de högre betygen. Lärarna i skola 1 ansåg att kursplanen kunde 

tolkas olika mellan lärarna på grund av de få rader som presenterarde grupperna VG 

och MVG. Skola 1 tog även upp ett missnöje när det gällde utformningen av den 

lokala kursplanen. Den bygger på ett avbockningssystem som bara grundar sig på att 

nå målen till betyget G, de menar att det då inte finns hjälp till att bocka av VG eller 

MVG utan bara de grundläggande kunskaperna i matematik. En av lärarna (Lärare 

C) skulle själv vilja göra om den då han anser att den endast är till för elever som ska 

nå betyget G och för speciallärare. 

 
Lärare A: Ja… eller både ja och nej… det är lätt att följa för betyg G , det finns 

flera sidor om det… VG och MVG beskrivs bara med några rader… det är svårt 

med VG och MVG… skulle vilja ha mer om dom så man vet. 

 
Lärare D: Ja… det tycker jag att det gör… ganska bra. 

 
Lärare C: Nej jag tycker vår lokala kursplan är ganska kass. Jag skulle gärna 

vilja göra om den. Den är gjord för speciallärare bara. Jag tycker det fattas lite 

mer visioner i den alltså lite mer, den är som avbockningssystem bara och bara 

för att hålla reda på de svaga eleverna, det skulle behövas något lite mer extra, 

dels ska det finnas målen för VG och MVG och dels ska det finnas konkreta 

exempel på vad de menar med målen, framförallt för VG MVG.  

 

Sammanfattningsvis visar detta att skola 2 som var nöjda med sin kursplan såg inte 

om den påverkade elevernas kunskaper. Lärarna på skola 1 som var missnöjda med 

kursplanen kände att de inte fick det stödet från kursplanen som de ville ha för att 

underlätta deras arbete vid planering och betygsättning. Lärarna på skola 1 menade 

på att det kunde påverka elevernas prestationer om inga konkreta direktiv fanns till 

hands. 

 

En del lärare ansåg att hemmiljön och familjeförhållandena påverkade skolarbetet på 

olika sätt vilket gav eleverna olika förutsättningar för att prestera bättre i skolan. 

Någon lärare tog upp att han trodde att stödet hemifrån påverkade oerhört mycket i 

hur det går för eleven i skolan. Han menar på att elever som får stöd hemifrån med 

läxuppgifter klarar sig bättre än andra. En annan lärare som trodde på att hemmiljön 

påverkade elevernas prestationer berodde på att familjer idag umgås för lite i hemmet 

och med varandra. Han menar på att de i hemmet inte pratar samma språk och att det 

blir för lite prat kring skola, vilket då kan påverka elevers kunskaper i matematik. 

Några andra lärare ansåg att om föräldrar börjar tidigt prata sakers form, hur många 

och hur mycket, skapar bättre förutsättningar för eleverna i skolan då de får en 

begreppsuppfattning hemifrån. Andra viktiga aspekter som en del lärare tog upp var 
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att barn som i tidig ålder får ansvara för pengar får lättare för matematik än andra. 

Med andra ord var alla lärarna överrens om att föräldrarna påverkar elevernas 

prestationer i matematik oerhört mycket.  

 
Lärare A: Dom som har stöd hemma när det gäller läxuppgifter klarar sig bättre. 

 
Lärare B: Ja det är ju mycket… ja det är… det handlar mer om de umgås för lite 

hemma idag… de pratar kanske för lite samma språk det blir för lite skola. 

 
Lärare C: Jag tror att föräldrar som tidigt börjar prata om saker och ting, sakers 

form, hur många och hur mycket som saker är. Barn som har ansvar för pengar 

blir mer… har lättare för matematik och klockan då självklart. 

 

Frågan om en kärnfamilj påverkar elevernas prestationer blev kluven. Hälften av 

lärarna ansåg att det påverkade eleverna, medans andra hälften ansåg att det inte hade 

någon betydelse av att komma från en kärnfamilj. Någon av lärarna tog upp att en 

kärnfamilj ger mer trygghet än i separerade familjer där eleverna kan bli lite mer 

splittrade.   

 
Lärare B: Kärnfamilj… ja det gör det ju också… det är en annan trygghet för de 

som har en kärnfamilj, ta till exempel separerade, blir problem med läxor… de 

glömmer böcker och dom … ja det blir lite mer splittrat för dem. 

 
Lärare C: Kärnfamilj… nej… det tror jag faktiskt inte. 

 

Några lärare tog upp problemet av att bo i två familjer samtidigt. De menar att läxor 

oftast glöms att göras för de varit hos den ena föräldern och böcker glöms för att de 

varit hos den andra föräldern, detta gör att läxor blir ett problem för elever med flera 

hem.  

 

Många av lärarna tror även att elevernas läsförståelse kunde kopplas till antalet 

böcker i hemmet som då genererar till ökad förståelse i matematik. 

 
Lärare D: När det gäller böcker… ja det tror jag på samma grund som att 

läsförståelse att böcker inspirerar mer… så det hänger ihop. 

 
Lärare B: Böcker… Ja det gör det nog indirekt, det har ju ett samband i alla fall, 

det har det ju, men det är ju klart inte böcker som bara står i en bokhylla, jag 

menar har de fler böcker så har dom ju föräldrar som kanske är… ja som är mer 

måna om dom när det gäller skolarbetet då. 

 
Lärare C: Böcker… nej… det tror jag inte. 

 

Fem av sex lärare trodde att antalet böcker i hemmet påverkar elevernas kunskaper i 

matematik. Dessa fem lärare trodde att det hänger ihop med hur intresserade 

elevernas föräldrar är av böcker vilket inspirerar eleverna och att föräldrarna är måna 

om sina barn. 

5.2 Interna faktorer 

Ingen av lärarna ansåg att antalet undervisnings timmar skulle påverka elevernas 

prestationer i matematik. Någon av lärarna påpekade att det berodde på hur lektionen 

utformades och hur mycket konkreta exempel en lärare tog upp på lektionerna. Han 
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menar på att det påverkar elevernas förståelse för matematik och det beror på 

kvaliteten i undervisningen och inte på kvantiteten.  

 

Angående antalet läxor var det endast två lärare som trodde att ökade läxor skulle 

påverka elevernas resultat positivt, de andra lärarna ansåg att det inte skulle påverka 

elevernas prestationer överhuvudtaget. 

 

När det gäller antalet prov som påverkade elevernas prestationer var det ingen lärare 

som trodde på en större förändring. De trodde inte att elevernas prestationer skulle 

öka på grund av fler prov. 

 

Läsförståelsens påverkan var något de flesta av de intervjuade lärarna tog upp tidigt i 

intervjuerna som en av de stora orsakerna till att matematikkunskaperna sjunker. 

Många av dem ansåg att läroböckerna idag bygger på att eleverna ska kunna läsa 

större textuppgifter och då kunna tolka texterna för att kunna räkna ut talen korrekt. 

Flera lärare ansåg att det brister i det svenska språket, vilket gör att det blir lätt för 

eleverna att tolka uppgifterna fel eller inte förstå dem alls. En del lärare tyckte att det 

fanns för mycket text i läroböckerna vilket gör att fler elever inte klarar av att lösa 

just de uppgifterna med text, men det betyder inte att de inte kan lösa uppgifter rent 

matematiskt. Rena matematik tal utan text är det enligt en del lärare fler elever som 

klarar av. Många av de intervjuade lärarna var överrens om att läroböckernas 

texttolkning försvårar elevernas chans till bättre matematikresultat. 

 
Lärare F: Som det är i och med att det är så mycket som bygger på böcker som 

det gör så är det så… tyvärr. 

 

Alla lärarna var eniga om att läsförståelsen påverkar elevernas kunskaper och 

prestationer i matematik.  

 

När det gäller elevernas svårigheter kom de intervjuade lärarna med många olika 

områden inom matematiken som de trodde eleverna hade svårt för. Det var allt från 

att förstå tal, antal, decimaltal och enheter till algebra. Många ansåg att algebran 

uppfattades av många elever som svår och komplicerad men även att eleverna hade 

svårt för abstrakt tänkande och att se det konkret framför sig. 

 

De flesta av lärarna tog upp vikten av att försöka konkretisera matematiken för 

eleverna så att de lättare kunde sätta matematiken i ett sammanhang och att 

förståelsen skulle klarna för eleverna genom denna metod. En av lärarna ansåg att 

eleverna hade svårt för att se det konkret framför sig och menar att elever idag inte 

behöver använda sig av matematiken på samma sätt som man gjorde förr, vilket 

påverkar elevernas förståelse för användandet av matematiken. En annan lärare tog 

upp att många elever har svårt för att läsa texterna i matematiktalen, som då 

genererar till missförstånd i de tal som eleverna räknar. Andra lärare försöker att 

hålla sig till enstaka metoder för att inte blanda in för mycket alternativ i räkningen, 

vilket kan enligt några lärare blir förvirrande. Några exempel från olika lärare som 

blivit intervjuade. 

 
Lärare A: Ja, vad gör jag… att algebran är komplicerad … det vet jag inte varför, 

men jag försöker då inte låta dem välja ett system hur de löser en ekvation, utan 

kör på samma, det här ska ni träna på, så här ska ni lösa det… att vara 

konsekvent. 
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Lärare B: Ja, man försöker att konkretisera så mycket som möjligt, för när man 

har en liten grupp så går det rätt så skapligt… jag tänker mer på enheter och så… 

det är svårt att hinna ifatt… dom har svårt för det bara… man övervinner inte 

dom svårigheterna, man kan bara ta bort lite grand av det. 

 
Lärare E: Jaa, man får ju försöka att konkretisera då tal och antal och arbeta med 

det, när man håller på med det då. 

 

Många av de intervjuade lärarna påpekade bristen av kommunikation i 

undervisningen. De anser att det pratas för lite matematik under 

matematiklektionerna. Många av lärarna tog upp att det finns för mycket text i 

matematikböckerna och att många elever har svårt för matematikens läsuppgifter. 

Som en lösning på detta ansåg många av de intervjuade lärarna att fler elever måste 

bli bättre på det svenska språket för att kunna prestera bättre på matematikens 

läsuppgifter. 

 
Lärare  F: Att dom blir bättre på det svenska språket… därför många fallerar på 

läsuppgifter. 

 
Lärare B: Att man pratar matematik mer, det är ju för lite… det är för mycket 

text… det är också lättare i liten grupp som jag har än en stor 30 klass, det är inte 

lätt att få med sig alla. 

 

Andra lärare återkom till detta med svårigheterna med algebra, att det vore bra om 

grundskolan hoppade över ekvationer och abstrakta uppgifter. De menar att det vore 

mer lämpligt att satsa på räkning i grundskolan, så eleverna blir duktiga på att räkna, 

räkna antal saker, hur stort, hur litet, hur långt och hur kort för att få begrepp om tal. 

Detta skulle då utveckla elevernas begreppsuppfattning om tal.  

 

Alla lärarna utom en som blev intervjuad, ansåg att de använde läroboken mycket i 

sin undervisning. Somliga utgick helt från den, medans andra försökte använda den 

som en tidsplan i sin undervisning för att inte tappa bort något område och att ha 

något att följa efter.  

 
Lärare A: De jobbar ju i böckerna och använder matte direkt… används läxorna 

och i matte direkt dom en som kallas verktygslåda så eleverna kan om dom 

fastnar på någonting och glömt hur man räknar ut arean på en cirkel kan de kolla 

där bak… så fort dom frågar mig vad är arean på cirkel kolla verktygslådan så 

till sist tror jag på de lär sig det… för de orkar inte bläddra hela tiden. 

 
Lärare B: Ja man utgår ju ifrån dem men sen lämnar man den efter hand som 

man ser vilka problem de har där… som just nu jobbar vi ingenting med 

läroboken… utan då har vi bara lite andra häften till dem som de får jobba med. 

Lärare D: Ja det är så man inte tappar några utan använder den som tidsplan och 

hinna med ett visst antal moment. 

 
Lärare F: Jag använder läroboken som är… en översikt dels arbetsområdena vi 

håller på med och dels försöker jag anpassa det som står till varje elev och 

försöka få dem att förstå att det krävs arbete för att förstå matematik. 

 

Det skiftade i lärarnas användning av läroboken. Somliga förlitade sig helt på den, 

andra använde läroboken större delen av tiden men bröt undervisningen emellanåt 



17 

 

med andra uppgifter och hade då boken som underlag. Det fanns även en lärare som 

inte använde den alls utan bara använde den för att hålla koll på vad som borde tas 

upp och hålla koll på tid och planering.  

 

Majoriteten av de intervjuade lärarna ansåg att elevernas kunskaper i matematik 

kunde påverkas beroende på om de var födda i Sverige eller inte. De flesta av de 

intervjuade lärarna ansåg att matematikkunskaperna hänger ihop med hur bra 

läsförståelse eleverna har, vilket kan grunda sig i om eleverna är födda i Sverige eller 

inte. Däremot skulle dessa elever klara sig bättre med rent matematiska uppgifter 

utan text mycket bättre. 

 
Lärare B: Ja man bygger för mycket på läroboken… såklart blir det skillnad i 

resultat… men inte rent matematiskt det är… dom kommer ju lite på efterkälken 

det gör dom…. Absolut är det läsförståelsen. 

 
Lärare F: Det beror på när man kommer hit, ifall man har språksvårigheter då är 

det jätte svårt och tolka då eftersom matematiken ska vara probleminriktad, 

matematik är läsförståelse så påverkar det självklart det. 

 

En del tyckte att det var självklart att det blev problem om eleverna hade 

språksvårigheter vilket gör att många elever får svårt för att tolka läsuppgifter i 

matematik.  En lärare tog upp att matematiken idag ska vara probleminriktad, vilket 

indirekt leder till läsuppgifter som genast blir ett problem för elever med svårigheter 

i det svenska språket. En del lärare ansåg även att mycket beror även på när eleverna 

kommer till Sverige. Andra tog även upp att mycket av undervisningen utgår från 

läroboken som i sin tur använder mycket läsuppgifter och att detta försvårar 

matematiken för elever med svårigheter med språket. 

5.3 Klassrumsproblem 

Detta var ett område som fick två sidor. Den större skolan ansåg att de inte hade 

något större problem med skolk, sena ankomster, svordomar eller störning i 

klassrummet och att det inte påverkade eleverna i någon större utsträckning av det 

lilla som förekom. Den mindre skolan visade sig ha större problem med dessa 

områden. En del lärare på skola 1 ansåg att mycket beror på vilken lärare eleverna 

har, en del har mer kontroll över eleverna än andra. Andra uttryckte sig genom att 

påpeka att det var ju en högstadieskola så det får man räkna med. Två av tre lärare 

ansåg att dessa störmoment påverkade elevernas arbetsro som i sin tur kunde påverka 

deras prestationer i matematik.  

 
Lärare A: Hur ska man gradera det… att det påverkar kan jag ju säga… det gör 

det… det påverkar grupper och klasser olika. Sena ankomster… hos vissa 

lärare… beror på lärare. 

Lärare B: Ja, det får man väl säga allihop där. Ja, det är mycket… det blir ju 

mycket sämre arbetsro… det påverkar mycket. 

 
Lärare C: Ja, ja det är ju en högstadieskola! 

 
Lärare E: Det tror jag inte påverkar speciellt mycket, nej nej jag tror inte det 

påverkar.  
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5.4 Sammanfattning av resultat  

Samtliga av de intervjuade lärarna var överens om att föräldrar och förhållandet i 

hemmet påverkar elevernas kunskaper i matematik. Mycket beror på hur mycket stöd 

eleverna har hemifrån och hur mycket som pratas i hemmet om matematik. 

Många av lärarna trodde att samhället har förändrats och att samhällsturkturen är 

komplicerad idag, vilket gör att skolan inte riktigt hänger med i utvecklingen. När 

det gällde den lokala kursplanen gav det skilda svar beroende på skola. En skola var 

nöjd med sin lokala kursplan och den andra missnöjd. De som var missnöjda ansåg 

att det fattades konkreta exempel för att kunna planera och sätta rätt betyg på 

eleverna, de var även missnöjda med att det inte fanns en utförligare beskrivning för 

betygen VG eller MVG. 

 

Alla var de överrens om att läsförståelse var en stor bidragande orsak till att prestera 

bra i matematik då deras läroböcker grundade sig på mycket textuppgifter och att 

dessa kunde misstolkas vid en dålig läsförståelse. De flesta av lärarna ansåg att 

eleverna hade problem med abstrakt tänkande och att elevernas uppgifter behövde 

konkretiseras för att eleverna skulle förstå matematiken bättre. 

 

Slutligen ansåg bara hälften av lärarna att de hade problem med sena ankomster, 

skolk, svordomar och störning i klassrummet. De lärare som hade detta problem 

ansåg att det påverkade elevernas matematikkunskaper negativt. 
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6 DISKUSSION 

Syftet med mitt examensarbete är att försöka förstå om det finns andra faktorer som 

kan bidra till elevernas sjunkande kunskaper i matematik än vad TIMSS och PISA:s 

undersökningar visar. TIMSS och PISA mäter elevernas kunskaper på lite olika sätt, 

TIMSS mäter mer vad skolan presterar i själva skolämnet medan PISA inriktar sig 

mer på att mäta hur väl förberedda eleverna är för det vuxna livet. 

 

Min förväntan med denna undersökning är att kunna ge lärare, blivande lärare och 

alla som är intresserade en blick in i hur det står till med matematikkunskaperna i 

Sverige i ett historiskt perspektiv, men även hur dessa resultat tolkas av verksamma 

lärare. I min undersökning fann jag flera paralleller och skillnader mellan de 

intervjuade lärarnas åsikter och vad resultatet från TIMSS och PISA visade.  

Externa faktorers inverkan på interna faktorer 

Samhällsutvecklingen går fort fram, det är inte bara företag som måste utvecklas 

utan även skolor (Hargreaves, 2007). Görs det en förändring på skolor som följer 

samhällsutvecklingen så gör även lärare det. Lärare måste utvecklas och utvidga sina 

tankar i sina undervisningar. Lärarna är kärnan till elevernas utveckling och de ska 

möjliggöra undervisningen så att den blir så givande som möjligt för eleverna. Detta 

gör att även lärarna måste hålla jämna steg med utvecklingen precis som för skolan.  

 

I min undersökning fann jag att det fanns flera lärare som upplevde att den lokala 

kursplanen inte gav dem det stöd de förväntade sig med tanke på planering, upplägg 

eller att sätta betyg. De ansåg att den gav bara indikationer på vad eleverna förväntas 

lära sig som var G grundande. Detta stämmer väl överens med Skolverkets rapport 

(2004b), där man tar upp just detta med att det idag inte finns en grund för hur 

lektioner ska utformas eller en tidsplanering för varje enskilt läsår. Det verkar som 

att hälften av de intervjuade lärarna var överens om att kursplanerna borde utvecklas 

till ett stöd med bättre riktlinjer för att slippa alla egna tolkningar. De flesta av 

lärarna som intervjuades önskade att den lokala kursplanen utvecklades för att slippa 

egna tolkningar och missuppfattningar. De trodde att det skulle påverka elevernas 

matematikkunskaper i en positiv riktning och eventuellt höja elevernas 

matematikkunskaper om den lokala kursplanen gjordes om. Det kan annars bli ett 

frustrerat problem för många lärare som i sin tur ska skapa framtidens vuxna 

människor. Detta är dock ett stort område som kan bli en större chock för 

nyutbildade lärare som inte är förberedda på detta problem.  

 

I mitt resultat nämner samtliga lärare att de använder sig mycket av läroboken. De 

menar att i den finns det förklaringar som de själva kan slå upp om eleverna glömt 

hur något ska räknas ut. De använder den till läxor, då dessa finns färdiga för att 

användas, de använder boken som en måttstock för vad som ska tas upp och hur 

mycket tid som ska läggas ner på ett område. Eleverna arbetar självständigt i 

böckerna från uppgift till uppgift, utan någon större kommunikation eller annorlunda 

form. Alla de intervjuade lärarna tog själva upp att man som lärare måste 

konkretisera så mycket som möjligt för att få eleverna att förstå bättre. Men det var 

ingen som direkt gav något exempel mer än att en lärare ansåg att allt handlade om 

att konkretisera och att han sett skillnad från vad som används idag och vad eleverna 

behövde använda sig av förr. Han menar att användningsområdet är viktigt för att 
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eleverna ska kunna koppla det till något meningsfullt i deras vardag. Han gav dem 

även chans till att reflektera över uppgifterna som eleverna stod inför.  

 

Alla de intervjuade lärarna var överens om att matematiken måste konkretiseras för 

att eleverna ska kunna förstå matematikens begrepp. De var väl medvetna om att det 

påverkar elevernas kunskaper i matematik, men frågan är hur många som verkligen 

gör det kontinuerligt. Det var ingen som talade om hur ofta de gör det utan bara att 

man borde göra det. De är med andra ord medvetna om dess inverkan. Jag tror att 

lärare C som blev intervjuad har följt den utveckling som eleverna idag kräver och 

känner sig trygg i sin roll som lärare i och med att han vågar släppa taget från 

läroboken.  Riesbeck (2008) poängterar just hur viktigt det är för elevernas förståelse 

för matematik, att konkretisera matematiken och använda elevernas verklighet eller 

värld i undervisningen. Det finns dock ett dilemma och det är de lärare som anser att 

de inte är beredda att förändra sig och att de vill fortsätta som de alltid gjort.   

 

Alla TIMSS-undersökningarna visade att det fanns en koppling mellan att vara född i 

Sverige och sämre resultat i matematik. Mer än hälften av de intervjuade lärarna var 

överens om att elever som inte var födda i Sverige hade större problem i 

matematiken och att det grundade sig i läsförståelsen och språkförståelsen. Det är då 

svårt att tolka textuppgifter när språket inte är fulländat, misstolkningar görs då 

lättare. Även här visar de intervjuade lärarna att de är medvetna om att det finns ett 

problem som ska övervinnas på något sätt. Lärarna som intervjuades kom inte själva 

med några förslag. En av lärarna påpekade att det inte går att jämföra alla elever som 

är födda utanför Sveriges gränser utan att det beror på i vilken ålder de kom till 

Sverige, vilket gör att deras språkförståelse inte går att jämföra. 

 

När det gäller kärnfamilj visade det sig att det fanns en skillnad i att prestera bättre 

på de undersökningarna som TIMSS gjort. Vad det berodde på fanns det inget svar 

på, men troligen en trygghet hemifrån som påverkade resultaten.  Hälften av de 

intervjuade lärarna ansåg att om elever kommer från en kärnfamilj kan de prestera 

bättre i matematik. Den andra hälften av lärarna ville inte stödja detta påstående och 

jag håller nog med om detta då det är svårt idag att specificera vad en kärnfamilj 

egentligen är och att det skulle vara bättre än en någon annan konstellation av familj. 

Det finns så många variationer på familjer idag och det handlar enligt min egen syn 

på hur föräldrarna sköter konstellationen. Däremot tog några lärare upp att vid 

splittrade förhållanden så fanns det en tendens till förvirring hos eleverna. Med det 

menar de att elever som bor hos bägge föräldrarna uppstår det oftast fler problem 

med läxor då de glömmer dem antingen hos den ena föräldern eller den andra. 

Samma sak gäller glömda böcker. Om ett sådant scenario uppstår påverkar det säkert 

elevernas prestationer i matematik.  

 

Föräldrarnas engagemang oavsett familjekonstellation påverkar elevernas 

matematikkunskaper, detta tror en del lärare på. De tror att om det finns intresse 

hemifrån och eleverna får hjälp hemifrån med läxor så presterar de bättre än de 

elever som inte får något stöd hemifrån. De intervjuade lärarna var överens om att 

föräldrarna påverkar sina barns resultat oerhört mycket beroende på hur mycket 

intresse de lägger ner på deras skolarbete.  Föräldrar som intresserar sig för barnens 

utveckling börjar redan enligt en lärare i tidig ålder. Han menar att exempelvis 

föräldrar som introducerar barnen till olika längder på föremål och att ha ansvar för 

pengar hjälper eleverna att lyfta fram matematiken ur ett vardagsperspektiv. En 
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annan lärare trodde att elever och föräldrar inte umgås tillräckligt mycket idag och 

att de inte pratar tillräckligt med varandra, vilket då skulle hämmar elevernas intresse 

för skolämnet matematik. Visst är det så att hemmet påverkar eleverna på ett eller 

annat sätt och det finns de elever som är bättre lottade än andra beroende på deras 

familjesituation, så visst påverkar det elevernas matematikkunskaper. 

 

Antalet böcker i hemmet var en annan fråga som TIMSS kom fram till som hade en 

stor påverkan angående elevernas matematikkunskaper. Fem av sex lärare höll med 

om att detta skulle påverka elevernas resultat i matematik. Föräldrar har oftast köpt 

in böcker på grund av ett intresse och ofta förmedlas detta intresse till barnen. Detta 

kan i sin tur påverka elevernas läsförmåga som då underlättar deras förståelse för de 

texter som de stöter på inom matematiken och det resulterar i bättre resultat och ökat 

intresse. Enligt Riesbäck (2008) ger det dem en större trygghet i matematiken.  

Interna faktorer 

I Sverige ligger antalet undervisningstimmar i matematik ligger Sverige en bra bit 

under OECD-genomsnittet, vilket varit fallet ända sedan första TIMSS 

undersökningen år 1964 som då kallades FIMS. De intervjuade lärarna var överrens 

om att det inte skulle påverka elevernas kunskaper i matematik om antalet 

undervisningslektioner ökade och enligt skolverkets rapporter (1996, 2004b och 

2008a) finns inga belägg för att det skulle förbättra elevernas kunskaper med ökat 

antal undervisningstimmar. En av de intervjuade lärarna poängterade att det beror på 

vad du gör med lektionen och inte antalet lektioner som påverkar elevernas 

kunskaper i matematik vilket jag anser är en alldeles riktig inställning. 

 

Gällande läxor var det endast två lärare som trodde på att elevernas 

matematikkunskaper skulle öka, men ingen av dem gav någon förklaring till varför 

de trodde detta. I skolverkets rapporter (1996, 2001, 2004a, 2004b, 2007 och 2008a) 

finns inga resultat på att kunskaperna i matematik skulle höjas med hjälp av att öka 

antalet läxor. Däremot kan man med hjälp av de internationella resultaten från 

TIMSS se att Sverige ligger under OECD-genomsnittet i antal läxor per vecka. 

Frågan är om läxor hjälper eleverna till bättre förståelse då de får sitta ensamma och 

lösa dem utan hjälp eller handledning. Själv håller jag med majoriteten av lärarna 

som ansåg att fler läxor inte skulle påverka matematikkunskaperna. Däremot anser 

jag att det förstärker den tysta räkningen och som Riesbäck (2008) tar upp är 

matematik en social process och det kräver ett aktivt deltagande för att förstå 

matematik. 

 

Angående prov var det inga lärare som ville stödja att det skulle påverka elevernas 

kunskaper i matematik. Även här låg Sverige under OECD-genomsnittet när det 

gällde antal prov per vecka. Det finns inte några belägg för att det skulle påverka 

elevernas kunskaper positivt, däremot är det mer överskådligt för lärare att se vilka 

kunskaper eleverna har som kanske inte framkommer under lektionerna. Jag stödjer 

de intervjuade lärarnas syn på att fler prov inte löser frågan att höja kunskapsnivån i 

matematik.   

 

Svaren från undersökningen visade att alla lärare var överens om att elever med 

lässvårigheter har svårare för matematik på grund av att matematiken idag ska vara 

problemgrundande, vilket resulterar i fler textuppgifter. PISA:s undersökning 

fokuserar på ämnena läsförståelse, naturkunskap och matematik. Genom PISA:s 
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undersökningar som gjorts år 2000, 2003 och 2006 har det upptäckts att det finns en 

stor koppling mellan läsförståelse och matematik. Elever som presterar sämre i 

läsförståelse tenderar att få sämre resultat även i matematik. De krav som ställdes på 

eleverna i PISA undersökningen handlade om läsförståelse då matematikuppgifterna 

var inbäddade i texter och eleverna kunde då inte visa sina färdigheter i matematik då 

de redan snubblade på läsförståelsen. Med detta menar jag att det blir ett problem då 

lärare uteslutande utgår från böckerna som idag innefattar en stor del texter i 

uppgifterna.  

 

Om nu lärare är medvetna om denna problematik med lässvårigheter och att det 

påverkar bland annat matematiken och att läroböckerna grundar sig mycket i att 

eleverna ska bemästra språket, varför sker det inte någon förändring i användningen 

av läroboken. En av lärarna berättade är det inte säkert att eleverna har svårt för att 

räkna rena tal, utan det kan bero på att de tolkar texten i uppgiften på ett felaktigt sätt 

som gör att de misslyckas med matematikuppgifter. Här återkommer jag till den tysta 

räkningen som även Samuelsson (2009) anser som hämmande i elevernas 

matematikutveckling. För att kunna läsa matematikuppgifter och kunna prestera 

bättre krävs det att prata matematik. Deras begreppsförståelse skulle öka med hjälp 

av andra elevers tankar. Det finns en tydlig grund för att det finns andra alternativ i 

en undervisning som skulle kunna fånga fler intressen i matematik. Intresse ökar i 

takt med förståelse. 

Klassrumsproblem 

Enligt enkätsammanställningen från TIMSS 2006 går 4 av 10 elever på skolor där 

det finns frånvaroproblem. Rektorerna anser att det inte finns någon förändring från 

TIMSS 2003 när det gäller närvaro, sen ankomst, ogiltig frånvaro och skolk. 

Ordningsproblemen innefattar även störningar i klassrum och hot mellan elever. 

Detta förekommer oftare i svenska skolor än i OECD/EU länder och tycks uppfattas 

alvarligt. Lärarna som blev intervjuade hade lite skilda meningar om just detta, det 

visade sig genom min undersökning att det berodde på vilken skola det handlade om. 

Just i min undersökning var det den mindre skolan som hade problem inom dessa 

områden. Alla lärarna på den mindre skolan var överens om att det förekom på deras 

skola, men hänvisade till att det även berodde på vilken lärare eleverna hade om 

problemen ökade eller minskade. Dessa lärare ansåg då att detta påverkade elevernas 

matematikkunskap indirekt. En av de intervjuade lärarna började skratta och talade 

om för mig att det var ju ett högstadium, att det är vad man ska förvänta sig som 

nybliven lärare att inte bli respekterad av eleverna. Detta är dock min tolkning av 

lärarens svar och det känns tragiskt om det är så.  

 

För att uppnå bättre kunskaper i matematik krävs enligt intervjuade lärare, forskare 

och undersökningar från TIMSS och PISA att konkretisera matematiken i skolan, 

mer engagemang från föräldrar genom att prata mer med varandra och få en 

förbättrad läsförståelse. 
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6.1 Sammanfattning 

De sjunkande matematikkunskaperna i Sverige är ett faktum enligt rapporter från 

TIMSS och PISA undersökningar och andra forskare. Det finns flera faktorer som 

påverkar dessa resultat och som skulle kunna förändras. I samhället sker snabba 

förändringar och det gäller att skolan hänger med i denna snabba takt. Enligt TIMSS 

och PISA:s rapporter stödjer de flesta av lärarna att elevernas lässvårigheter påverkar 

deras matematikkunskaper oerhört mycket. Det gör det inte lättare för eleverna när 

läroböckerna baserar sig på alltför mycket textuppgifter vilket gör att fler elever får 

det oerhört svårt att hänga med i kursplanernas mål att sträva mot i matematik. 

Lärarna anser även att elever som inte är födda i Sverige har just detta problem med 

att tolka textuppgifterna i matematik, trots att de kanske skulle klara uppgifterna rent 

matematiskt. Andra faktorer som lärarna anser påverka eleverna är hemmen hos 

eleverna. Får de mycket stöd hemifrån finns det större chans till att klara skolan 

bättre men även antalet böcker i hemmet påverkar elevernas prestationer då det 

troligen finns ett intresse hemifrån.  Lärarnas åsikter förstärker TIMSS och PISA:s 

resultat på flera områden.  

6.2 Fortsatt forskning 

Jag har i min studie undersökt om lärare upplever de faktorer som TIMSS och PISA 

redovisar i sina resultat som något som påverkar elevernas matematikkunskaper. 

Men även hur lärare ute på fältet upplever de sjunkande matematikkunskaperna. Det 

vore intressant att fortsätta denna undersökning eftersom fler internationella och 

nationella undersökningar kommer att göras. Man skulle kunna undersöka hur 

eleverna uppfattar svårigheterna i matematik, hemmets betydelse och engagemang. I 

mitt arbete har jag genomfört kvalitativa intervjuer med lärare, det hade därför varit 

inspirerande att göra liknande intervjuer med elever. Samtidigt som det är 

inspirerande till att göra en sådan variant av undersökning kan det bli svårt då det är 

eleverna som har svårigheterna i matematik och kan därför blunda för sina problem 

och svaren blir inte tillförlitliga. 

 

År 2009 kommer en ny PISA undersökning att göras. Skolverket kommer då ut med 

en ny rapport angående resultaten internationellt och nationellt angående hur det 

ligger till med elevernas kunskaper för att klara det vuxna livet. Även TIMSS 

kommer att gör fler undersökningar och tillsammans med dessa kan forskningen 

fortsätta. Med hjälp av dessa undersökningar kan ett land som Sverige upptäcka både 

brister i systemet och faktorer som fungerar. Forskningen angående 

matematikkunskaper kommer att fortsätta och att jämföras.  

6.3 Egna åsikter 

Oavsett vilket område vi attackerar så står det i förbindelse med ett annat område. 

Det går inte att säga att det bara finns ett område som ska ändras för att de svenska 

elevernas matematikkunskaper ska öka, utan det finns massor av faktorer som är 

sammanflätade på ett eller annat vis. Hur man än försöker rama in problemet så går 

det inte, men att börja i de stora objekten samhälle, skola, lärare, föräldrar och elever 

går det att göra förändringar. Om alla arbetar tillsammans för att lösa problemen som 

dyker upp ger det dem bättre förutsättningar för att lyckas i matematik. Jag anser 

även att framtidens skola behöver följa samhällets snabba förändringar på ett mer 

effektivt sätt. 
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7 TACK 

 

Jag vill tacka alla lärare som ställde upp på intervju som gjorde det möjligt för mig 

att genomföra denna rapport. Jag vill även tacka min handledare Constanta Olteanu 

som har haft tålamod, stöttat och väglett mig genom detta arbete.   

 

 

 

 

 

 



25 

 

REFERENSLISTA 

 
Hargreaves, A. (2007). Läraren i det postmoderna samhället. Lund: Studentlitteratur. 

Jerlang, E, Egeberg, S, Halse, J, Jonassen, A, Ringsted, S, Wedel-Brandt, B. (2006). 

Utvecklingspsykologiska teorier. Falköping: Elanders. 

Lantz, A. (2007). Intervjumetodik. Lund:Studentlitteratur. 

Lundberg, I, Sterner, G. (2008). Hur hänger lässvårigheter och 

matematiksvårigheter ihop? Nämnaren 35(2), 10-15. 

Lärarförbundet. (2005). Lärarens handbok – Skollag – Läroplaner – Yrkesetiska 

principer – FN:s barnkonvention. Stockholm: Lärarförbundet. 

Riesbeck, E. (2008). PÅ TAL OM MATEMATIK - Matematiken, vardagen och den 

matematikdidaktiska diskursen. Linköping studies in Behavioral Science 

No.129. Linköping. 

Patel, R, Davidson, B. (2007). Forskningsmetodikens grunder – Att planera, 

genomföra och rapportera en undersökning. Lund: Studentlitteratur 

Samuelsson, J. (2009). Metoden påverkar elevens matematiska beredskap. Nämnaren 

36(1), 9-11. 

Skolverket. (1996). Svenska 13-åringars kunskaper i matematik och naturkunskap i 

ett internationellt perspektiv. Rapport nr 114. Stockholm: Skolverket 

Skolverket. (2001). PISA 2000. Svenska femtonåringars läsförmåga och kunnande i 

matematik och naturkunskap i ett internationellt perspektiv.  Rapport nr 209. 

Stockholm: Skolverket. 

Skolverket. (2004a). PISA 2003-svenska femtonåringars kunskaper och attityder i ett 

internationellt perspektiv. Rapport nr 254. Stockholm: Skolverket. 

Skolverket. (2004b). TIMSS-2003 Svenska elevers kunskaper i matematik och 

naturkunskap i skolår 8 i ett nationellt och internationellt perspektiv. Rapport 

nr 255. Stockholm: Skolverket.  

Skolverket. (2007). PISA 2006-15-åringars förmåga att förstå, tolka och reflektera – 

naturvetenskap, matematik och läsförståelse. Rapport nr 306. Stockholm: 

Skolverket. 

Skolverket.(2008a). TIMSS-2007 Svenska grundskoleelevers kunskaper i matematik 

och naturkunskap i ett internationellt perspektiv. Rapport nr 323. Stockholm: 

Skolverket.  

Skolverket. (2008b). Kursplaner och betygskriterier - Grundskolan 2000. 2:a 

reviderade upplagan 2008. Västerås: Edita västra Aros. 

Skolverkets aktuella analyser. (2006). Med fokus på matematik och naturkunskap - 

En Analys av skillnader och likheter mellan internationella jämförande studier 

och nationella kursplaner. Stockholm: Skolverket.  

Skolverket, Enheten för utbildnings statistik, PM. (2008-12-01). En beskrivning av 

slutbetygen i grundskolan 2008. Stockholm: Skolverket. 

Sträng, M. (2007). Samspel för lärande – Didaktiskt redskap för professionella 

lärare. Malmö: Studentlitteratur. 

Vetenskapsrådet. (2002). Forskningsetiska principer inom humanistisk-

samhällsvetenskaplig forskning. Elanders Gotab. 

 

 

 



26 

 

 

 

BILAGA 1 
Intervjufrågor 

 

1: Hur länge har du arbetat som lärare? 

 

2: Enligt många rapporter har kunskapsnivån i matematik sjunkit, vad tror du att det 

beror på? 

 

3: När tror du att den sjunkande kunskapsnivån började? 

 

4: Vad tror du eleverna har svårt för?  

o Vad gör du för att övervinna dessa svårigheter? 

 

5: Vad tror du behövs i undervisningen för att få högre kunskapsnivå i matematik? 

 

6: Tror du att fler undervisningstimmar skulle påverka resultaten?  

o Fler läxor och prov?  

o Ett annat förhållande till innehållet? 

 

7: Tror du att en god/dålig läsförståelse påverkar elevernas lärande i matematik? 

 

8: Tycker du det finns tillräkligt med stöd i den lokala kursplanen för din planering 

och bedömning i ämnet? 

 

9: Hur mycket utgår du ifrån läroboken i din undervisning? 

o På vilket sätt använder du läroboken i undervisningen? 

 

10: På vilket sätt tror du att hemmiljön påverkar elevernas resultat? 

o Föräldrar (socioekonomiskt) 

o Kärnfamilj 

o Böcker 

o Född i Sverige 

 

11: Har skolan problem med sena ankomster, skolk, svordomar, störning i klassrum?  

o Hur mycket påverkar det? 

 

 

 

 

 

 

 

 


