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Abstrakt 

Syftet med arbetet var att ta reda på om de svenska elevernas matematikkunskaper har föränd-
rats de senaste åren. Vi ställde oss frågan, blir våra elever sämre i matematik och i så fall 
inom vilka områden har försämringen skett? Vi har använt oss av tre olika undersökningar 
som har gjorts, både internationellt och nationellt, TIMSS, PISA och NU. Vi har även inter-
vjuat 7 lärare som har undervisat i matematik på grundskolan och gymnasiet under minst 10år 
och därför tror vi att de kan ge en rättvis bild av hur förändringarna har skett. Vi har samman-
ställt intervjuerna och jämfört resultatet med vad de olika undersökningarna visar på. Vad vi 
har kommit fram till är att våra svenska elever blir sämre i matematik och de områden som 
försämringarna har skett inom är kvantitet (aritmetik och taluppfattning) och förändring och 
samband (algebra). Vi ser detta som alarmerande och vill i vår yrkesroll hjälpa till att vända 
denna negativa trend. Det har visat sig under vårt arbete att lärarna är en stor bidragande orsak 
till denna kunskapsförsämring i matematik, så vi har ett stort ansvar på oss som utbildade ma-
tematiklärare. 
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Inledning  

Alla får nästan dagligen ta del av olika undersökningar och forskning som visa på att elever-
nas matematikkunskaper försämras. Vi två har tagit fasta på vad vi ser ute på våra skolor och 
vad som debatteras i vår mediala värld och vill ta reda på om detta verkligen stämmer. Enligt 
Skolverkets Nationella utvärdering av grundskolan (NU-03) så ser Skolverket med oro på 
bristerna i måluppfyllelse när det gäller kunskapsmålen i bl.a. matematik. (Skolverket,2004:a) 
Detta ger oss stöd i våra teorier och vi ser även via (NU-03) att en betydande del (10 %) av 
elever inte når grundläggande behörighet och blir därför inte behöriga till gymnasieskolans 
nationella program. Andelen svagpresterande elever har ökat och andelen högpresterande ele-
ver har minskat, så i det stora hela visar (NU-03) på att elevernas matematiska kunskaper har 
minskat. Fortfarande är Sverige ett land som internationellt sett har en hög matematisk kom-
petens, men (PISA och TIMSS) visar på att vi tappar gentemot andra länder inom vissa områ-
den. (Skolverket,2004:b:c) Vi vill ta del av den forskning som finns inom detta område och 
jämföra med vad vi kommer att få fram i vår undersökning. Om det visar sig att våra misstan-
kar stämmer, att svenska elever blir allt sämre i matematik så ställer vi oss även frågan: inom 
vilka områden i matematiken blir eleverna sämre? 
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Bakgrund 

Har våra barn blivit sämre i matematik? Inom vilka områden saknas kunskaperna? 

I Lpo-94 (Lärarförbundet,2002) så finns det klart och tydligt angivet att skolan har ansvar för 
att varje elev oberoende förutsättningar och behov når de mål som är uppsatta för utbildning-
en. Under uppnående målen står det att skolan ansvara för att varje elev efter genomgången 
grundskola behärskar grundläggande matematiskt tänkande och kan tillämpa det i vardagsli-
vet. Uppnåendemålen går att bryta ned, till skillnad mot strävansmålen. ”Att börja med mål 
att uppnå och därefter fortsätta med mål att sträva mot är att börja bakifrån och att vända 
reformen upp och ner. Utgångspunkten skall i stället vara mål att sträva mot, det är de som 
skall styra undervisningen och prägla allt arbete i skolan”. (Skolverket,1996) 

Strävansmålen som undervisande lärare skall ha som mål säger att skolan skall i sin undervis-
ning i matematik sträva efter att eleven utvecklar sin förmåga att formulera, gestalta och lösa 
problem med hjälp av matematik, samt tolka, jämföra och värdera lösningarna i förhållande 
till den ursprungliga problemsituationen. Strävan skall också vara att eleven utvecklar sin tal- 
och rumsuppfattning samt sin förmåga att förstå och använda grundläggande algebraiska be-
grepp, uttryck, formler, ekvationer och olikheter, grundläggande talbegrepp och räkning med 
reella tal, närmevärden, proportionalitet och procent. Skollagen (1985) säger att utbildningen i 
grundskolan ska ligga till grund för fortsatt utbildning i gymnasieskolan. Kursplanen för ma-
tematik (Skolverket,2000) visar klart och tydligt på de olika målen att nå upp till för år 5 och 
9. Där står även att eleven ska ges möjlighet att utöva och kommunicera matematik i me-
ningsfulla och relevanta situationer i ett aktivt och öppet sökande efter förståelse, nya insikter 
och lösningar på olika problem. Enligt Kaijser, ordförande i Svenska Matematiksamfundet så 
ligger den verkliga krisen inom matematikundervisningen i mellanstadiet. Där sker enligt 
Kaijser ett tragglande utan dess like. De barn som behöver räkna minst får räkna mest, traggla 
samma slags tal om och om igen eftersom lärarna inte har förmågan att ge dem en stimuleran-
de undervisning.  

 First International Mathematics Study (FIMS) var den första IEA-studien som genomfördes 
och den gällde elevers kunskaper i matematik. FIMS genomfördes 1964 i tretton länder. Ut-
fallet av IEA: s första matematikundersökning väckte stor internationell uppmärksamhet. 
Störst var uppståndelsen i USA, men studien väckte också debatt i Sverige –
genomsnittsresultaten var nämligen lägst i Sverige och USA. År 1980 genomfördes den andra 
matematikstudien Second International Mathematics Study (SIMS) med tjugo deltagande län-
der. Resultaten från 1980 visade att svenska trettonåringars matematikprestationer var bland 
de absolut lägsta för de länder som deltog i SIMS. För att kunna göra en jämförelse av elever-
nas kunskaper ingick i 1980 års undersökning 41 uppgifter från 1964 års prov för trettonår-
ingar. Den genomsnittliga lösningsfrekvensen var densamma för dessa uppgifter båda åren. 
Resultaten överensstämmer med nationella studier av standardprovresultat. Third Internatio-
nal Mathematics and Science Study (TIMSS) skedde 1994-95 med 45 deltagande länder. Un-
dersökningen visade på ett bättre resultat. Sverige var då ett genomsnittland och särskilda 
undersökningar visade att det ibland trettonåringar skett en klar resultatförbättring jämfört 
med 1980. De svenska trettonåringarna låg 1995 över det internationella genomsnittet i kun-
skapsområdena beskrivande statistik och sannolikhetslära, mått och mätningar samt bråk och 
taluppfattning. Däremot presterade de under det internationella genomsnittet i algebra, ekva-
tioner och geometri. (Skolverket,2004:c) 
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På nationell nivå har man jämfört trettonåriga elevers kunskapsutveckling över tid, genom att 
studera elevers prestationer på identiska/liknande uppgifter på standardprov. Den jämförelsen 
visar på en svag förbättring av elevernas resultat från 1970-talet till 1990-talet. Nationell ut-
värdering har genomförts 1989, 1992 och 1995 bland annat i matematik. Dessa utvärderingar 
visar på en svag försämring i elevernas prestationer, såväl för tioåringarna mellan 1989 till 
1995, som för femtonåringarna mellan 1992 och 1995. Femtonåringarnas resultat har i olika 
undersökningar på nationell nivå visat tendens till svag förbättring från 1970-talet till början 
av 1990-talet. Sedan början av 1990-talet är dock tendensen den motsatta. I den nationella 
utvärderingen 2003 (NU-03) visade sig resultaten i matematik vara signifikant sämre både i 
skolår 5 och 9 jämfört med resultaten 1992. (Skolverket,2004:a) 

TIMSS 2003 

TIMSS 2003 (Trends in International Mathematics and Science Study) är en internationell 
undersökning av elevers kunskaper i matematik och naturvetenskap som drivs av  (Inter-
national Association for the Evaluation of Educational Achievement). Femtio länder och regi-
oner har deltagit i studien som gäller elever i skolår 8. Motsvarande undersökning genomför-
des även 1995, vilket gör att man kan studera förändringar över tid. I TIMSS 1995 deltog 
svenska elever i skolår 6, 7 och 8. Genomförandet har följt noggranna föreskrifter för att in-
samlade data ska bli jämförbara. I Sverige deltog ca 4 300 elever från 160 skolor i huvudstu-
dien. Förutom att göra ett prov med uppgifter i matematik och naturvetenskap fick eleverna 
besvara en enkät. Även deras lärare i matematik och naturvetenskap samt skolledare fick fylla 
i enkäter. Dessutom insamlades information på systemnivå beträffande ländernas läroplaner, 
examination och liknande. I undersökningen jämförs Sveriges resultat oftast med en grupp på 
20 länder, huvudsakligen medlemmar i OECD och EU. Jämförelser med TIMSS 1995 görs 
med en grupp på 16 länder som deltagit i båda undersökningarna och på ett godtagbart sätt 
uppfyllt alla stipulerade krav. Sveriges genomsnittsresultat i matematik på 499 skalpoäng är 
högre än det internationella medelvärdet på 467 skalpoäng i TIMSS 2003 men drygt 100 
skalpoäng lägre än det högsta noterade resultatet. Sveriges resultat i matematik är signifikant 
sämre än 20-landsgenomsnittet 516 skalpoäng. Sveriges resultat i matematik är lägre än i 
TIMSS 1995. Minskningen uppgår till 41 skalpoäng vilket är den största försämring som 
uppmätts för något av de 16 länder som deltog i undersökningen både 1995 och 2003. Resul-
tatet för eleverna i skolår 8 i TIMSS 2003 är signifikant sämre än det som uppnåddes av ele-
verna i skolår 7 i TIMSS 1995. Resultaten inom de fem huvudområdena i matematik 2003 
visar samma mönster för Sverige som i TIMSS 1995. I algebra och geometri ligger Sverige 
bland de allra sämsta i 20-landsgruppen. Även i aritmetik och mätningar är de svenska resul-
taten lägre än 20-landsgenomsnittet, men i statistik är de högre. Inom samtliga områden var 
resultatet lägre än 1995. Undersökningen är utformad för att man ska kunna undersöka för-
ändringar över tid. Skalan är avpassad så man kan göra jämförelser mellan 1995 och 2003. I 
rapporten jämförs Sveriges resultat med samma länder i de båda TIMSS - undersökningarna, 
vilket ger en säkrare trend än jämförelser med det internationella medelvärdet. (Skolver-
ket,2004:c) 

IEA

Nationell utvärdering i grundskolan -03 ( NU-03) 

I syfte att skapa en helhetsbild av den svenska grundskolans verksamhet och måluppfyllelse 
genomförde Skolverket 1992 en första större nationell utvärdering av grundskolan. Den gav 
en bild av skolans verksamhet och av elevernas kunskaper vid slutet av grundskolan. Sedan 
1992 har samhället genomgått stora förändringar, vilka påverkat såväl vuxnas som de ungas 
livsvillkor. Skolan har fått ett förnyat uppdrag och ändrade förutsättningar. Mot bakgrund av 
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denna utveckling beslutade Skolverket 2001 att genomföra en ny nationell utvärdering våren 
2003 (NU-03). Syftet var att skapa en gemensam utgångspunkt för statliga insatser genom att 
ge ett helhetsperspektiv på grundskolans måluppfyllelse och de faktorer som påverkar denna. 
Inriktningen är att klargöra om eleverna utvecklar de kvaliteter i sina kunskaper som de statli-
ga styrdokumenten anger, samt vilka utvecklingsriktningar som, i jämförelse med tidigare 
utvärderingsresultat, kan urskiljas generellt och i enskilda ämnen. Särskilt viktigt är att få un-
derlag för att klarlägga situationen för de elever som inte når målen. För att få perspektiv på 
måluppfyllelsen lyfter utvärderingen fram de agerandes, dvs. elevens, lärarens, rektors och 
föräldrarnas bild av verksamheten. Detta ger möjlighet till en bred och ingående belysning av 
skolornas verksamhet och måluppfyllelse. Den nationella utvärderingen har huvudsyftet att, 
som underlag för nationella beslut om grundskolan, ge en helhetsbild av måluppfyllelsen i 
grundskolan, ämnesvis och i ett övergripande perspektiv, visa på förändringar sedan den na-
tionella utvärderingen 1992 samt peka på behov av insatser. I NU-03 lyfter Skolverket att 
kunskapsutvecklingen mellan 1992 och 2003 bedöms på grund av ett stort bortfall som osäker 
men pekar på en försämring. Resultaten från extraprovet visar att eleverna 2003 har ett sämre 
resultat jämfört med 1992. Medelvärdet har sjunkit drygt en poäng. Resultatförsämringen 
märks både i att andelen svagpresterande elever har ökat (från 13,2 till 16,7 %) och i att ande-
len högpresterande har minskat. (Skolverket,2004:a)   

PISA 2003 

Det primära målet med PISA är inte att utvärdera elevers förmåga att återge faktakunskaper i 
relation till skolämnen och styrdokument. Målet är istället att utvärdera hur elever omsätter 
sina kunskaper i olika sammanhang. För matematiken riktas intresset mot att eleven ska kun-
na matematisera en problemställning, dvs. översätta den till matematiskt språk och/eller ma-
tematiska modeller, för att sedan strukturera och formulera problemet för att kunna lösa det. 
PISA vill alltså undersöka hur pass väl eleverna behärskar matematiken på en funktionell 
nivå. PISA-projektet delar in matematiskt kunnande och kompetens i tre dimensioner; inne-
håll, process och sammanhang. Innehåll definieras primärt som breda matematiska begrepp 
med underliggande matematiskt tänkande. Därför arbetas det med fyra teman i PISA 2003. 
Matematiskt innehåll i respektive tema: 

Rum och form 
Temat rymmer det vi traditionellt menar med geometri och mätningar 

Förändring och samband 
Temat rymmer många olika områden inom den traditionella matematiken som funktioner, 
statistik samt algebra. 

Kvantitet 
Temat rymmer aritmetik och taluppfattning. 

Osäkerhet 
Temat rymmer sannolikhetsrelationer och statistiska frågeställningar, som är viktiga att kunna 
ta ställning till. 

Jämförelser mellan 2000 och 2003 års resultat kan göras för två av fyra teman. Sverige har 
varken blivit bättre eller sämre på dessa teman. Däremot har de högpresterande eleverna blivit 
bättre på ett tema (Förändring och samband) och sämre på ett annat (Rum och form). Drygt 
ett tiotal länder förbättrar sig på något tema och sex länder förbättrar sig på bägge dessa teman 
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Svenska elever är bättre på uppgifter inom aritmetik, taluppfattning och sannolikhet, men 
sämre på uppgifter inom geometri och mätningar. Det är framför allt på uppgifter som är av 
rutinkaraktär där grundläggande kunskaper ska tillämpas, samt uppgifter som innebär att olika 
områden inom matematiken ska tolkas och användas som de svenska eleverna är bättre. Där-
emot är de svenska eleverna ofta sämre på uppgifter som kräver kritiskt tänkande, analys, 
reflektion samt kommunikation och argumentation. När det gäller matematiken totalt, alltså 
samtliga fyra teman, har Sverige ett medelvärde på 509 poäng. OECD-medelvärdet är 500. 
Medelvärdet varierar inom OECD-länderna från 385 till 544. Sveriges medelvärde är signifi-
kant bättre än OECD-medelvärdet 2003 och var det också 2000. (Skolverket,2004:b) 

Algebradefinition

Algebra (från arabiskans "al-djebr", vilket betyder "återförening" eller "koppling") är en gren 
inom matematiken som kan definieras som en generalisering och utökning av aritmetiken. 
Området kan grovt indelas i 

• elementär algebra, där de reella talens egenskaper behandlas, symboler används för att 
beteckna konstanter och variabler, och reglerna som gäller för matematiska uttryck 
och ekvationer involverande dessa symboler studeras.  

• abstrakt algebra, där algebraiska strukturer såsom kroppar, grupper, och ringar definie-
ras och studeras axiomatiskt. Vektorrummens specifika egenskaper studeras inom den 
linjära algebran.  

• universell algebra, där egenskaper gemensamma för alla algebraiska strukturer stude-
ras.  

• datoralgebra, där algoritmer för symbolisk behandling av matematiska objekt samlas.  

(http://sv.wikipedia.org/wiki/Algebra) 

De följande fyra områden är de som utreds i de olika utredningarna PISA 2000 och 2003, 
TIMSS 2003 och NU – 03 och de områden som vi kommer ingående att granska. Vi har valt 
dessa benämningar på de olika områdena från PISA 2003 för att de tydligast klargör vilka 
olika delar inom matematiken som berörs.  

Rum och form  
Inom detta område behandlas bl.a. geometri. 

TIMSS 2003: Geometri 

Delområdena i geometri är: 
• Linjer och vinklar 
• Två och tredimensionella former 
• Kongruens och likformighet 
• Läge och rumsliga samband 
• Symmetri och transformationer 

Eleverna ska kunna känna igen, beskriva och konstruera olika geometriska begrepp och figu-
rer som vinklar av olika typ, linjer, trianglar, fyrsidingar och andra polygoner. De ska också 
kunna använda enkla samband för vinklar och linjer i olika geometriska situationer. Eleverna 
ska kunna använda koordinatsystem för att ange punkters läge och linjers läge och lutning. 
Att tolka och beskriva tvådimensionella representationer av tredimensionella figurer ingår 
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också i detta område. Desamma gäller också i fråga om att kunna beskriva, demonstrera och i 
problemlösning tillämpa effekter av translation/sidvis förflyttning, rotation, spegling och för-
storing. Eleverna ska kunna använda sina kunskaper och likformighet och kongruens för pro-
blemlösning.  

Inom den geometriska delen används två typer av frågor, flervalsfrågor och egenkonstrueran-
de svar. Flervalsfrågorna består av fyra, ibland fem olika svarsalternativ.  

Ett exempel på uppgift är: 

En rät linje går igenom punkterna (2,3) och (4,7). Vilken av följande punkter ligger också på 
linjen? 

A.  (0,2) 
B. (1,2) 
C. (2,4) 
D. (3,5) 
E. (4,5) 

Svarsfördelningen (%) för Sverige och 20 – landsgruppen, totalt och uppdelat på kön, samt 
lösningspropotion för det bästa landet.  (F= Flickor, P= Pojkar)  Korrekta svaret markerat med 
fet stil. 

           Sverige 20-land  Bästa land 

         F       P      Tot.         F        P        Tot.              Land           Tot.       

A.                         8,7                             7,1 

B.                         9,7                             10,9 

C.                        15,0                            20,8 

D.   49,1    53,2  51,0      45,5    45,5     45,2           Nederländerna    66,3 

E.                          3,6                               7,5 

Ej svar                 12,1                              8,5 

Förändring och samband  
Inom detta område behandlas statistik och algebra. 

TIMSS 2003: Algebra  

Delområdena i algebra är: 
• Mönster 
• Algebraiska uttryck 
• Ekvationer och formler 
• Samband  
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Eleverna ska kunna känna igen och utvidga mönster eller sekvenser, känna igen och använda 
symboler för att representera ett skeende eller en situation algebraiskt. Att kunna använda och 
förenkla formler och uttryck, att lösa linjära ekvationer, olikheter och ekvationssystem med 
två variabler är också exempel på kunskaper som ingår i detta område liksom att känna igen 
och tolka linjära och icke-linjära funktioner och använda algebraiska modeller för att lösa 
verklighetsanknutna problem.  

Inom den algebraiska delen används två typer av frågor, flervalsfrågor och egenkonstruerande 
svar. Flervalsfrågorna består av fyra, ibland fem olika svarsalternativ. Ett exempel på uppgif-
ter är: 

Gustav har dubbelt så många böcker som Bertil. Carl har 6 böcker fler än Bertil. Om Bertil 
har x böcker, vilket av svarsalternativen motsvarar det totala antalet böcker som pojkarna har? 

A. 3x + 6 
B. 3x + 8 
C. 4x + 6 
D. 5x + 6 
E. 8x 2 

Svarsfördelningen (%) för Sverige och 20 – landsgruppen, totalt och uppdelat på kön, samt 
lösningspropotion för det bästa landet.  (F= Flickor, P= Pojkar)  

           Sverige 20-land  Bästa land 

         F       P      Tot.         F        P        Tot.              Land           Tot.          

A.                       42,9                           38,3                  

B.                        11,3                            8,5 

C.    28,5   30,6   29,6       36,5    33,7  35,1             Singapore       65,3 

D.                         6,8                              5,1 

E.                          5,2                              8,2 

Ej svar                  4,3                              4,7 

Kvantitet  
Inom detta område behandlas aritmetik och taluppfattning.  

TIMSS 2003. Aritmetik 

Delområdena i aritmetik är: 
•  Naturliga tal 
•  Bråk och decimaltal 
•  Heltal 
•  Förhållande, proportionalitet och procent 
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Eleverna ska förstå positionssystemet och kunna använda de fyra räknesätten, kunna identifie-
ra primtal samt bestämma värdet av potenser och kvadratrötter av jämna kvadrater (till 144). 
När det gäller bråk och decimaltal ligger tyngdpunkten på att omvandla bråk till decimaltal 
och vice versa, att presentera dem med ord, tal eller modeller eller förstå vilka mängder sym-
bolerna representerar, samt tillämpningar och beräkningar i verkliga situationer. Eleverna ska 
kunna identifiera ekvivalenta bråk och dela en mängd till ett givet förhållande. Inom den 
aritmetiska delen används två typer av frågor, flervalsfrågor och egenkonstruerande svar. 
Flervalsfrågorna består av fyra, ibland fem olika svarsalternativ. Ett exempel på uppgift är:  

Vad blir 1 – 5 · ( - 2 ) ? 

A. 11 
B. 8 
C. – 8 
D. – 9 

Svarsfördelning (%) för Sverige och 20-landsgruppen, totalt och uppdelat på kön, samt lös-
ningsproportion för det bästa landet. 

           Sverige 20-land  Bästa land 

         F       P      Tot.         F        P        Tot.              Land           Tot.          

A.    8,4    11,9   10,2     45,6    39,9    42,8              Japan          73,9 

B.                        26,7                           21,7 

C.                        44,5                           19,1 

D.                        15,7                           14,7 

Ej svar                   2,9                             1,6 
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Osäkerhet  
Inom detta område behandlas sannolikhetsrelaterade och statistiska frågeställningar.   

TIMSS 2003: Statistik  

Delområdena i Statistik är: 
•  Datainsamling och strukturering 
•  Presentation av data 
•  Tolkning av data 
•  Sannolikhet 

Eleverna ska veta hur man strukturerar och presenterar insamlade data i tabeller och diagram 
av olika slag på ett sådant sätt att man besvarar frågor som föranledde insamlingen. De ska 
kunna beskriva och jämföra data med hjälp av medelvärde, median, variationsbredd och 
spridningsmönster (i allmänna termer). De ska kunna dra slutsatser baserade på datamaterial 
om exempelvis trender eller förväntade värden mellan givna datapunkter. De ska även kunna 
använda data för att uppskatta sannolikheter och bedöma graden av sannolikhet för olika hän-
delser. 

Inom den statistiska delen används två typer av frågor, flervalsfrågor och egenkonstruerande 
svar. Flervalsfrågorna består av fyra, ibland fem olika svarsalternativ. Ett exempel på uppgift 
är:  

I en sjundeklass med trettio elever är sannolikheten 1/5 att en slumpmässigt vald elev är yngre 
än 13 år. Hur många elever i klassen är yngre än 13 år?  

A. 2 
B. 3 
C. 4 
D. 5 
E. 6 

Svarsfördelning (%) för Sverige och 20-landsgruppen, totalt och uppdelat på kön, samt lös-
ningsproportion för det bästa landet. 

           Sverige 20-land  Bästa land 

         F       P      Tot.         F        P        Tot.              Land           Tot.          

A.                       4,8                                5,6 

B.                        3,9                               5,8 

C.                        8,6                               7,6 

D.                        8,8                   13,4 

E.    71,6   69,8  70,7      63,2   64,7     63,9          Sydkorea         88,7 
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Syfte 

Syftet med studien är att undersöka om elever har blivit sämre i matematik under de senaste 
10 åren, samt om det visar sig vara så ställer vi även frågan inom vilket/vilka områden har 
eleverna försämrats. 
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Metod 

Undersökningsmetod 

Som undersökningsmetod har vi valt kvalitativa intervjuer. Vi anser att det ger den mest rätt-
visa bilden av hur lärarna ser på matematikkunskapernas förändring genom åren. En kvalitativ 
intervju bygger på interaktion mellan intervjuaren och intervjuperson enligt Patel & Davidson 
(2003). Intervjuaren har möjlighet att förtydliga sina frågor vid behov och dessutom har inter-
vjuaren möjlighet att hjälpa till att bygga upp en sammanhängande bild av intervjupersonens 
upplevelser kring frågorna. Fördelen med kvalitativa intervjuer jämfört med enkätundersök-
ningar är just att intervjuaren kan hjälpa intervjupersonen att reda ut sina tankar kring det val-
da ämnet. Denna metod ställer också stora krav på oss som intervjuare. Enligt Kvale (1997) så 
är intervjuaren själva forskningsverktyget. En god intervjuare är expert på ämnet för intervjun 
och på mänskligt samspel. Under intervjun måste intervjuaren hela tiden fatta snabba beslut 
om vad och hur frågor ska ställas, beroende på vad svaren blir också ta ställning om följdfrå-
gor krävs eller inte. Även kunna ta ställning till vilka svar som behövs tolkas eller inte ligger 
på intervjuarens roll. Som Kvale (1997) lyfter fram så är det viktigt att man som intervjuare 
har goda kunskaper in det ämne som intervjun handlar om. Den kunskapen känner vi att vi 
har och även att våra tidigare erfarenheter av intervjuer ska vara till hjälp för oss under denna 
process. I det inledande skedet av en intervju är det viktigt att informera den intervjuade per-
sonen om intervjuns syfte och själva intervjuförfarandet. Ett skriftligt avtal kan vara att före-
dra där det tas upp vilka som kan få tillgång till intervjun och forskarnas rätt att publicera de-
lar eller hela intervjun. Vi anser, liksom Kvale (1997) att det är viktigt att få den intervjuade 
att känna sig trygg och avslappnad i den situation som uppstår vid en intervju. När det formel-
la har avklarats och det är dags att starta upp intervjun så är det viktigt att intervjuaren är tyd-
lig, ställer raka, enkla och korta frågor, talar tydligt och begripligt. Det är också viktigt att 
man tillåter personen få avsluta vad den säger, låter den tänka och tala i sin egen takt. Man 
måste också tolerera pauser och visa att det är tillåtet att framföra okonventionella och provo-
kativa åsikter och att ta upp känsloladdade saker. Det är även viktigt under intervjun att lyssna 
aktivt, inte dras iväg i andra frågeställningar utan lyssna även till hur det sägs, lyssnar till ny-
anserna i vad som säga och det som inte sägs. Det gäller att hålla fokus under hela intervjun. 
Man måste också tillåta sig att som intervjuare vara kritisk till vad som sägs, inte ta allt som 
sägs för vad det är utan kunna ställa kritiska frågor för att pröva tillförlitligheten i vad som 
sägs. När intervjun börjar lida mot sitt slut så är det viktigt att intervjuaren sammanfattar vad 
som kommit fram under intervjun och undrar om den intervjuade har några frågor att ställa.  

Undersökningspersoner 

Vår undersökningsgrupp har vi valt ut utifrån två viktiga kriterier, utbildning och antal under-
visningsår. Kön, ålder och annan bakgrund har tett sig mindre viktiga för oss. Vi har valt att 
intervjua personer som är utbildade i matematik på det som tidigare benämndes gamla mel-
lanstadiet och gymnasielärare i matematik. De som vi intervjuat har undervisat i matematik i 
minst 10 år och vi har valt 4 stycken mellanstadielärare och 3 stycken gymnasielärare. Vi har 
valt ut skolor som vi tidigare har gjort vår VFU på och vet att det finns undervisande lärare 
med de kvalifikationer som vi kräver för vår undersökning. Det som vi bedömer är de vikti-
gaste kvalitéerna hos våra intervjupersoner är att de har undervisat sammanhängande i 10 år 
och kan göra en adekvat bedömning av matematikkunskapernas förändring under åren.  
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Material 

Intervjumanual (se bilaga 1) 

Bandspelare  

Uppgifter från TIMSS 2003 

Genomförande 

I början av januari satte vi oss ner och började skriva våra intervjufrågor. Vecka 6- 05 tog vi 
kontakt med de skolor där vi haft vår VFU (verksamhetsförlagd utbildning). Det visade sig 
inte var så lätt att få ihop åtta matematiklärare som undervisat i minst15 år som vi först be-
stämde. Vi fick då höra oss för på andra skolor och även sänka undervisningsåren till 10 år 
istället för 15 år som var vårt förstahandsval. Vi talade om vad intervjun skulle handla om och 
att de inte skulle framgå vilka de var eller vilken skola de arbetade på. Mellan vecka 9 och13 
så gjorde vi 6 intervjuer. I väntan på svar om lämplig tid för en intervju från de 2 återstående 
gymnasielärarna började vi skriva ut intervjuerna som vi redan hade. Fredag vecka 15 fick vi 
svar från de 2 gymnasielärarna. De inte ville ställa upp på någon intervju på grund av att de 
som sades skulle bli offentligt. Torsdag vecka 17 hade vi lyckats få ytterligare en intervju. Vi 
fick därmed avstå från att göra 4 av varje stadie som vi förutbestämt och bara göra 3 stycken 
med gymnasielärare 

I början av intervjun så informerade vi den person som skulle intervjuas om syftet och vi gav 
dem ett papper där de själva kunde läsa om de huvudområden vi ville behandla. Vi upplyste 
dem även om att detta kommer att bli en offentlig handling, men att det inte kommer att fram-
gå vilka de är eller heller vilken skola de arbetar på. Anonymiteten poängterade vi extra noga, 
för att den intervjuade ska kunna känna sig trygg och avslappnad i den situation som uppstår 
vid en intervju. Frågorna försökte vi ställa så tydligt och kortfattade som möjligt, för att de 
intervjuade själva skulle få fundera på vilken deras personliga uppfattning är. Att de också 
fick tänka och tala i sin egen takt och avsluta vad de säger. Vi försökte hålla fokus, och lyssna 
aktivt och ställa följdfrågor utifrån de svar vi får. Vi fick också tillåta oss som intervjuare att 
vara kritisk till vad som sades, inte ta allt för vad det är utan kunna ställa kritiska frågor för att 
pröva tillförlitligheten i det som sägs. När intervjun började lida mot sitt slut så sammanfatta-
de vi det som kommit fram under intervjun och undrar om den intervjuade har några frågor 
eller funderingar som de ville ställa till oss. Sedan tackade vi för att de tagit sig tid för en in-
tervju. Sedan skrev vi ut allting färdigt för att kunna sammanfatta och analysera intervjuerna. 
Vi tog mellanstadielärarnas intervjuer för sig och gymnasielärarnas för sig och markerade i 
texten vilka svar vi fick på de olika teman vi hade. Sedan sammanställde vi tema för tema och 
fick på så sätt ihop en sammanhängande text som vi har använt oss av i resultatet. Parallellt 
med arbetet med intervjuerna har arbetet med de övriga delarna pågått. Vi har läst in oss på de 
olika undersökningarna som vi hämtade hem på Skolverkets hemsida via de länkar som finns 
där till lika undersökningar och skrivit bakgrunden, när intervjuerna var klara skrev vi metod-
delen och genomförandet. Till sist skrev vi resultatdelen och diskussionen när vi hade alla 
fakta klara. 
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Resultat 

Intervjuerna genomfördes med fyra mellanstadielärare, här omnämnda som A, B, C och D, 
och tre gymnasielärare som omnämns 1, 2 och 3.  

Lärare A har undervisat i 11 år och är utbildad Ma- och No- lärare. A undervisar idag i en 3 – 
4:a, men har undervisat i år 1 – 6. 

Lärare B har undervisat sedan 1975 och är utbildad i bl.a. matematik på mellanstadiet. Har 
enbart undervisat i 4 – 5 – 6:an. 

Lärare C har undervisat sedan 1978 och är utbildad i matematik för mellanstadiet. Har under-
visat i 1 – 6 , även på grundvux.  

Lärare D har undervisat sedan 1972 och är utbildad i bl.a. matematik. Har undervisat i 1 – 6 i 
matematik. 

Lärare 1 har undervisat sedan 1984 och har dubbel behörighet i matematik, både högstadium 
och gymnasium. Har varvat mellan dessa olika stadium, 8 år på högstadiet och 13 år på gym-
nasiet. 

Lärare 2 har undervisat sedan 1971 och är utbildad i matematik för gymnasiet. Har enbart 
undervisat på gymnasiet.  

Lärare 3 har undervisat sedan 1982 och är bl.a. utbildad matematiklärare för gymnasiet. Har 
enbart undervisat på gymnasiet.  

Under intervjuerna har vi arbetat med olika teman vilka är: lärarnas bakgrund, matematikens 
utveckling, matematikens olika områden och algebra och geometri. Dessa kommer vi att re-
dovisa i två grupper, mellanstadielärarna först och sedan gymnasielärarna.  

Matematikens utveckling ( Mellanstadiet) 

Här var alla lärare överens, matematiken utveckling har gått bakåt. Nivån för mellanstadiet 
har sjunkit och som referens till detta uppger de bl.a. läromedlen. Vid jämförelse nu och för 
10 år sedan som är skillnaden stor. Det är mindre uppgifter, ingen tid till mängdträning. Bar-
nen idag har inget tålamod, så uppgifterna är blandade för att eleverna inte ska tappa orken.  
Att nivån på uppgifterna är lägre är de överens om. Vidare så anser de att lärarnas osäkerhet 
och kunskapsbrister är en annan bidragande orsak. Idag undervisar många lärare i matematik 
utan att vara utbildad. Därför blir de hänvisade till läromedlen som har sina brister, utan att 
kunna tolka vad eleverna behöver. Lärare A har en teori kring detta med växa-verksamhet. 
Det arbetas för mycket tematiskt, eleverna har inte rena matematiklektioner de första skolåren 
och att det är för stor åldersspridning inom klasserna. Det blir svårt att hålla genomgångar och 
laborationer när eleverna har skilda kunskaper. Vikten av genomgångar och laborationer på-
pekar alla lärare på, och även att det inte sker i dagens undervisning. Undervisande lärare 
känner själva en osäkerhet att prata matematik med eleverna och då blir alternativen att ele-
verna arbetar i boken istället. För att kunna hålla laborationer och genomgångar med eleverna 
så måste läraren ligga på en kunskapsnivå högre än eleverna, och där brister det.  
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Matematiken olika områden (Mellanstadiet) 

( Rum och form, förändring och samband, kvantitet, osäkerhet) 
Även här var lärarna överens. Kunskaperna har försämrats inom algebra, taluppfattning och 
kvantitet. Även momentet klockan tog några av lärarna upp. Barnen idag är mycket sämre på 
klockan. Lärare B: ”Det har blivit mycket nymodiga huvudräkningsmetoder, det är ju poppis, 
man ska räkna bakifrån plus, vågrät och lodrät… Jag vet inte vad jag ska säga.” Eleverna vet 
inte vad som förväntas av dem. De får lära sig så många olika varianter att räkna samma tal på 
att det enbart förvirrar de lågpresterande eleverna. Lärarna är överens om att de högpresteran-
de eleverna klarar av att ha många olika metoder att använda sig av. Däremot behöver de låg-
presterande få lära sig en metod och få nöta och traggla denna metod tills den sitter. För att 
veta att så här räknar jag addition eller division. Lärare B lyfter även upp att matematiken är 
så mycket mera än siffror. Det kan vara att lära sig håll ordning och reda i sitt räknehäfte, lära 
sig att strukturera. Här lyfts också att de nationella proven har nivåförändrats till det sämre. 
Allt fler lågpresterande elever klarar av nationella proven i årskurs 5. 

Algebra och geometri ( Mellanstadiet) 

Här fick lärarna ta del av de uppgifter som vi har med i bakgrunder inom geometri och alge-
bra. Vi frågade inom geometri om de anser att räta linjen ska klassas under det området.  

Delområdena i geometri är: 
• Linjer och vinklar 
• Två och tredimensionella former 
• Kongruens och likformighet 
• Läge och rumsliga samband 
• Symmetri och transformationer 

Kommentar: Lärare A, C och D anser att räta linjen ska ligga inom geometriområdet medan 
lärare B anser att skillnaden mellan en linje och en sträcka är stor och att det är för avancerat 
för mellanstadieeleverna och de kan därför inte ta ställning till det.  

Inom algebra frågade vi om uppgiften nedan är algebra och i vilken årskurs eleverna ska klara 
av detta. 

Gustav har dubbelt så många böcker som Bertil. Carl har 6 böcker fler än Bertil. Om Bertil 
har x böcker, vilket av svarsalternativen motsvarar det totala antalet böcker som pojkarna har? 

F. 3x + 6 
G. 3x + 8 
H. 4x + 6 
I. 5x + 6 
J. 8x 2 

Kommentar: Här var tre eniga. Ja, detta är algebra. Däremot var det skillnad på vilken årskurs 
som var lämpad för detta. En tyckte att 7 – 8: an och två tyckte att en 6: var lämpad för denna 
typ av uppgift. Lärare A ansåg inte att detta var algebra, utan hade lite svårt att definiera upp-
giften. ”Det krävs ju inte algebra för att lösa uppgiften, utan det är en ekvation, men du räk-
nar den med en algoritm, men samtidigt räknar du ju med huvudräkning” Men slutligen sva-
rade läraren att det var en ekvation.  
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Matematikens utveckling  (Gymnasiet) 

Gymnasielärarna var eniga i sina resonemang om matematikens förändringar de senaste åren. 
Eleverna som kommer till gymnasiet har sämre kunskaper idag, de har ingen matematisk 
grund att stå på. Lärarna märker en markant skillnad även på det matematiska språket. Ele-
verna är inte vana att prata matematik. Tidigare så hade eleverna en förståelse med sig i baga-
get när de kom på gymnasiet, men den förståelsen finns inte idag, eleverna har ingen förståel-
se för vad det är de gör, vilka matematiska operationer de utför och varför. Även här menar de 
intervjuade lärarna att en stor bidragande orsak till denna försämring ligger hos de undervi-
sande lärarna. De är ofta outbildade i matematik och elever som går genom grundskolan utan 
att ha behöriga lärare i matematik saknar just denna grund i sin utbildning. lärarna anser att de 
bara har fått räkna på i sin mattebok och fått en klapp på axeln när de har klarat av att räkna 
igenom boken, men ingen har kolla upp om eleven har förstått vad den har gjort. 

Matematiken olika områden ( Gymnasiet) 
( Rum och form, förändring och samband, kvantitet, osäkerhet) 

Även här var uppfattningen lika, eleverna blir sämre i algebra och aritmetik. Lärarna anser att 
eleverna inte har fått befästa kunskaperna i de olika räknemetoderna. De har ingen mängdträ-
ning, ingen teknikträning. ” Vissa saker behöver gå automatiskt för att man ska frigöra 
hjärnkapacitet till att tänka på de andra grejorna runtomkring. Det kan de ju inte nu, de har 
inte nött så mycket på sånt som följer automatiskt”  

Lärare 1 redogör även för hur de startar upp matematiken i år 1 med en test för att se hur ele-
verna ligger till och utifrån denna test så nivågrupperas eleverna in i tre olika grupper. En 
grupp som läser A-kursen i normal takt med ca. 20-25 elever i varje grupp, en andra grupp 
som läser på halva tiden med större grupper, 30-35 elever och den tredje som läser på dubbla 
tiden med ca. 15 elever i varje grupp. Denna sista grupp  behöver mycket hjälp och kommer 
oftast inte igenom hela A-kursen. De senaste 3 åren så har de mindre grupperna ökat markant 
i antal. Vidare så anser lärarna att det är stora skillnader beroende på vilken skola som elever-
na har gått på, lärarna har lagt tyngdpunkten på olika saker.  

Algebra och geometri ( Gymnasiet) 

Här fick lärarna ta del av de uppgifter som vi har med i bakgrunder inom geometri och alge-
bra. Inom området geometri frågade vi om de anser att räta linjen ska klassas under detta om-
råde.  

Delområdena i geometri är: 
• Linjer och vinklar 
• Två och tredimensionella former 
• Kongruens och likformighet 
• Läge och rumsliga samband 
• Symmetri och transformationer 

Kommentar: Även här var det en enig trio. Räta linjen ska inte ingå i geometri, det är en ekva-
tionslösning. 
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Inom algebra frågade vi om uppgiften nedan är algebra och i vilken årskurs eleverna ska klara 
av detta. 

Gustav har dubbelt så många böcker som Bertil. Carl har 6 böcker fler än Bertil. Om Bertil 
har x böcker, vilket av svarsalternativen motsvarar det totala antalet böcker som pojkarna har? 

K. 3x + 6 
L. 3x + 8 
M. 4x + 6 
N. 5x + 6 
O. 8x 2 

Kommentar: På denna fråga blev resultatet olika, lärare 1 och 2 anser att detta är algebra, lära-
re 1 vill lägga nivån i en 7: a medan lärare 2 tycker att en duktig 4: a borde klara av detta, an-
nars en normal 8: a. Lärare 3 anser detta vara ren aritmetik och bör klaras av i 6:an.  
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Diskussion 

Validitet och reliabilitet 

Vi har i våra intervjuer pratat med lärare som har undervisat i minst 10 år och har därmed god 
insyn i undervisningen och kan uttala sig om matematikens förändringar under de senaste 
åren med en verklighetsförankrad kunskap. I och med att intervjuaren kan leda och lägga ord i 
munnen på den som intervjuar, så har vårt upplägg att arbeta med teman varit till en hjälp för 
oss att låta den intervjuade tala till punkt och utifrån vad som blev sagt, gått vidare inom te-
mat. Det har varit viktigt för oss att se till att personen har fått information om vad intervjun 
handlat om så att den har vetat vilka förväntningar som fanns och därmed kunnat känna sig 
trygg i situationen. Vidare har valet av de olika teman som vi använt varit relevant för vårt 
syfte med arbetet. Vi känner att tillförlitligheten i våra intervjuer är stor och att dessa visar på 
vad tidigare forskning också kommit fram till.  

Resultatdiskussion 

Femtio länder och regioner har deltagit i TIMSS 2003 som gäller elever i skolår 8. Motsva-
rande undersökning genomfördes även 1995, vilket gör att man kan studera förändringar över 
tid. I TIMSS 1995 deltog svenska elever i skolår 6, 7 och 8. I rapporten jämförs Sveriges re-
sultat oftast med en grupp på 20 länder, huvudsakligen medlemmar i OECD och EU. Jämfö-
relser med TIMSS 1995 görs med en grupp på 16 länder som deltagit i båda undersökningar-
na och på ett godtagbart sätt uppfyllt alla föreskrivna krav. Sveriges minskning med 41 skal-
poäng mellan 1995 och 2003 är den största minskningen av de deltagande länderna och det 
ser vi som ytterligare ett tecken på att våra matematikkunskaper i grundskolan har försämrats. 
Att det dessutom är elever i årskurs 8 som deltar 2003 och det var elever i årskurs 7 som del-
tog 1995 visar anser vi på en ännu större försämring. Att en försämring av resultaten i mate-
matik skett under de åtta år som förflutit mellan studierna är sålunda väl underbyggt. De om-
råden som eleverna minskar i enligt TIMSS 2003 är: 

Rum och form – geometri och mätningar, kvantitet – aritmetik, förändring och samband – 
algebra, men ökar inom statistik.  

Våra intervjuer visa också på att eleverna blir sämre inom områdena kvantitet och förändring 
och samband. Inom området kvantitet så belyser lärarna kunskapsförsämringar i aritmetik och 
taluppfattning. Eleverna behärskar inte de olika räknestrategier som finns, de har en stor osä-
kerhet och har inte befäst sina kunskaper. Inom området förändring och samband så ligger 
kunskapsförsämringarna i algebra. Eleverna får inte den undervisning som krävs för att nå 
upp till den nivå som algebra krävs. Inom algebra så var det en skillnad på vad de intervjuade 
lärarna ansåg vara algebra eller inte och inom vilken årskurs uppgiften skulle vara lämpad. 
Detta var intressant med tanke på att vi inom den svenska skolan lägger ner mindre och mind-
re tid på algebra och vi tappar gentemot andra länder. Om den undervisande lärarkåren inte 
kan enas om vad som är algebra och i vilken ålder man ska börja introducera detta i undervis-
ningen så är det inte så konstigt att resultaten visar på detta i undersökningarna.   

Som orsak till denna kunskapsförsämring nämns i TIMSS 2003 bl.a. lärarna och undervis-
ningstid. Den svenska lärarkåren är mindre erfaren 2003 än 1995. Av dem som undervisar 
eleverna har 86 procent genomgått en lärarutbildning, vilket är rätt lågt jämfört med andelen 
fullt behöriga lärare enligt kriterierna som gäller i de övriga länderna i 20-landsgruppen. I 
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förhållande till 20-landsgenomsnittet har de svenska lärarna fått mindre fortbildning de senas-
te två åren. Att svenska elever uppvisar förhållandevis svaga resultat i algebra och geometri 
går i linje med att relativt lite tid ägnas åt dessa områden i förhållande till andra länder. Våra 
intervjupersoner lyfter ju också detta med lärarnas kompetens som en orsak till att matema-
tikkunskaperna försämras. De anser att lärarnas osäkerhet och kunskapsbrister är en del av det 
hela. Idag undervisar många lärare i matematik utan att vara utbildad. Därför blir de hänvisa-
de till läromedlen som har sina brister, utan att kunna tolka vad eleverna behöver.  Även i 
NU-03 anses lärarna vara en bidragande orsak till försämringarna inom matematiken. Lärar-
kompetensen har minskat sedan 1992 då 78 procent av matematiklärarna hade både lärarbehö-
righet och ämnesbehörighet. 2003 har 68 procent av matematiklärarna både lärar- och ämnes-
utbildning. Även nivån på matematikutbildningen har sjunkit. Enligt de behörighetsregler som 
gällde 1992 krävdes minst 20 poäng matematik. I NU-92 angav 78 procent av lärarna att de 
hade detta vilket kan jämföras med de 64 procent som i NU-03 anger fullgjord lärarutbildning 
och minst 20 poäng matematik. Sammanfattningsvis kan man konstatera att det är en klart 
mindre andel 2003 än 1992 som har både lärarutbildning och ämneskompetens om minst 20 
poäng. Lärarna finner det svårare nu jämfört med för tio år sedan att tillgodose alla elevers 
behov med de befintliga resurserna (72 % 2003 jämfört med 55 % 1992). 

I PISA 2003 i matematik har de svenska eleverna ett resultat strax över OECD-genomsnittet. 

Det är nio länder som är signifikant bättre än Sverige och elva länder som är signifikant säm-
re. Sju av länderna som är bättre än Sverige var det också år 2000. Slutsatsen som kan dras är 
alltså att flera länder uppvisar en positiv utveckling mellan 2000 och 2003, dock ej Sverige. I 
Sverige så visar det sig att förändringarna ligger hos de högpresterande eleverna, de tappar 
inom rum och form, men ökar inom förändring och samband. I NU-03 lyfter Skolverket att 
kunskapsutvecklingen mellan 1992 och 2003 bedöms på grund av ett stort bortfall som osäker 
men pekar på en försämring. Medelvärdet har sjunkit drygt en poäng. Resultatförsämringen 
märks både i att andelen svagpresterande elever har ökat (från 13,2 till 16,7 %) och i att ande-
len högpresterande har minskat.   

Resultatet av våra intervjuer visar på samma saker som TIMSS 2003, PISA 2003 och NU-03 
gör. Nämligen att våra svenska elever har blivit sämre på den matematiska kunskapen. 
TIMSS 2003 visar att eleverna blir sämre på aritmetik och mätningar, algebra och geometri 
och PISA 2003 visar på att eleverna i de övriga länderna visar på en positiv trend i sin mate-
matiska utveckling, men inte Sverige. Detta sammantaget tycker vi ger en rättvis bild av den 
svenska skolans matematikundervisning. Eleverna blir sämre inom vissa specifika områden 
som både vår undersökning och de övriga visar på.  

Pedagogisk tillämpning 

Vi anser att vi fått svar på vår frågeställning, har våra barn blivit sämre i matematik? Inom 
vilka områden saknas kunskaperna? Vi anser även att den tidigare forskningen visar på sam-
ma sak. En sak som vi tycker är intressant är att både de lärare vi intervjuat och den tidigare 
forskningen lyfter lärarnas kompetens som en bidragande orsak till denna kunskapsförsämring 
som har skett i våra svenska skolor. Vi känner att vi har en viktig roll i elevernas utbildning 
och det kommer att vara till stor hjälp för oss när vi kommer ut och ska börja arbeta. Nu vet vi 
var de stora bristerna finns och kan påbörja ett långsiktigt arbete mot att försöka vända denna 
negativa trend. Vi har fått fram inom vilka områden som det behövs de största insatserna och 
har fått kunskaper att dela med oss till våra kollegor ute i våra skolor. En annan sak som vi 
har funderat kring är, om undersökning på undersökning visar på samma saker, varför sätts 
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inte resurser in för att komma till rätta med problemen? För om denna trend håller i sig så 
kommer matematikkunskaperna att urholkas ännu mera. Vi har ju själva varit med om att bli 
kritiserade som blivande lärare när vi har varit på VFU. Den allmänna åsikten bland våra bli-
vande kollegor är att vi går någon form av lightvariant av lärarutbildning. Om denna uppfatt-
ning är så utbredd och förankrad undrar vi varför inte större resurser sätts in på att förändra 
utbildningarna på våra universitet runt om i Sverige? Detta har varit en intressant bonus i vårt 
arbete. Vårt syfte var ju att ta reda på OM matematikkunskaperna har försämrats, och i så fall 
inom vilka områden. Nu fick vi ju även fram en stor bidragande orsak till varför.   

En intressant del är även att de intervjuade lärarna anser att de är för lite mängdträning i läro-
medlen, eleverna hinner inte befästa sina kunskaper ordentligt. Det är ju upp till den undervi-
sande läraren att se till att eleven får den mängdträning som den behöver. Anses det vara för 
lite i läromedlen, gör då egna uppgifter och ge till eleverna, låt eleverna ta den tid på sig som 
de behöver. Det kommer eleverna att ha igen längre fram, när det som ska gå på automatik 
fungerar och de kan utvecklas och gå vidare i sin matematiska kunskapsinlärning.  Idag ska 
allting gå så fort fram, anser lärarna i intervjuerna. Men vi två anser att den är bättre att inve-
stera tid till de grundläggande begreppen och metoderna, låta eleverna få förståelse för vad de 
gör så att de kan se sambanden i de olika matematiska operationerna som de kommer att utfö-
ra längre fram i sin matematiska utbildning. Där har vi stöd i våra tankar av strävansmålen, 
strävan skall vara att eleven utvecklar sin tal- och rumsuppfattning samt sin förmåga att förstå 
och använda grundläggande algebraiska begrepp, uttryck, formler, ekvationer och olikheter, 
grundläggande talbegrepp och räkning med reella tal, närmevärden, proportionalitet och pro-
cent.( Lpo -94, Lärarförbundet,2002) När eleven väl har lagt grunden för sitt matematiska 
tänkande, då skall vägen till en godkänd grundskola ligga öppen framför eleven precis som 
Skollagen (1985) säger ska grundskolan ligga till grund för fortsatt utbildning i gymnasiesko-
lan. Och vägen dit blir så mycket lättare om eleven får en chans att lära sig de grundläggande 
begreppen och metoderna.  

Fortsatt forskning 

Att forska vidare på detta ämne känner vi skulle vara intressant. Främst kring lärarnas orsaker 
till denna kunskapsförsämring. Vidare även att forska kring vad som sker i matematikunder-
visningen när den är på väg att urholkas på detta sätt. Hur bedrivs undervisningen? Får ele-
verna prata matematik, laborera och tid till att befästa sina kunskaper?  
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Tema 1: 
Bakgrund 
• Utbildning 
• Undervisningsår 
• Stadier 

Tema 2: 
Matematikens utveckling 
• Egna erfarenheter 
• Egna analyser 
• Tankar om varför 

Tema 3: 
Områden 
• Rum och form – geometri 
• Förändring och samband – algebra och statistik 
• Kvantitet – aritmetik och taluppfattning 
• Osäkerhet – sannorlikhetslära och statistiska frågeställningar  

Tema 4: 
Algebra och geometri 
• Är detta algebra? 
• Vilken årskurs är lämpad för detta? 
• Är räta linjen geometri? 
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