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Abstract 
The aim with this work was to illuminate, by qualitative interviews, what teachers with long 
experience considered to be the reasons to why 15 year old Swedish students perform worse 
in mathematic tests. The curriculum detailed in this work was Lgr62, Lgr69, Lgr80 and 
Lpo94. Different studies were shown as like the IEA-study, PISA, NU-03 and Engström and 
Magnes, Medelsta-matematik. Results showed that some basic skills have decreased and that 
students tend to be less active in the class room. The work showed among other things that 
students today are worse on mechanical calculation and basic skills, the teaching aids has be-
come better and more easy to work with, the teaching has gone from reviewing the whole 
class to a more individual teaching. The teachers that are educated today are considered to 
lack some skills in their subjects. Teachers for pupils with special need deal lesser with the 
students and increasingly as a supervisor for the teachers. The need for future research in the 
subject was highlighted. 
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Sammanfattning 
Syftet med arbetet var att via en kvalitativ intervjustudie belysa vad lärare med lång erfarenhet 
av undervisning i matematik ansåg vara orsakerna till att svenska elever i årskurs 9 presterar 
sämre i tester i matematik. De läroplaner som berördes i vår undersökning var: Lgr62, Lgr69, 
Lgr80 och Lpo94. Olika studier redovisades såsom IEA-studien, PISA, NU-03 och Engström 
& Magnes Medelsta-matematik. Resultat visade att vissa grundkunskaper sjunkit och att ele-
ver tenderar att bli allt mindre aktiva i klassrummet. Av arbetet framkom bland annat att de 
ansåg att dagens elever är sämre på mekanisk räkning och baskunskaper, läromedlen har blivit 
bättre och mer lättarbetade, undervisningen har gått från genomgångar i helklass till en mer 
individanpassad undervisning. De lärare som utbildas i dag ansågs sakna en del ämneskun-
skaper. Speciallärare/specialpedagoger har fått mindre elevkontakt och fungerar ofta som 
handledare till läraren. Behovet av framtida forskning inom området påtalades. 
 
Nyckelord 
Matematik, kunskapsutveckling, läroplaner, undervisning, Medelstamatematik 
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Inledning 
Ett flertal studier har visat att svenska elever uppvisar försämrade resultat jämfört med tidiga-
re årskurser under en längre tidsperiod. Det finns olika studier gjorda kring svenska elevers 
matematikkunskaper som pekar på både förbättringar och försämringar. Denna variation beror 
på vad studien innefattar, olika resultat har fåtts beroende på vilka moment som undersökts. 
Vidare spelar det in om undersökningen handlar om elevernas prestationer internationellt eller 
ifall undersökningen baseras på elevernas nationella studier (Pettersson, 2003).  
 
Vi har studerat undersökningar som belyser elevers resultat i matematikämnet under de senas-
te 35-åren och vilka förändringar som skett sedan den 9-åriga grundskolan var helt införd 
1971. Vi har inriktat oss på årskurs 9 som utgör en skärningspunkt mellan grundskola och 
gymnasium. Grundskolan har hela tiden haft som ambition att vara likvärdig över hela landet 
och är därmed passande att studera över en tidsperiod. Vi har i vårt arbete valt att fokusera på 
vad några utvalda lärare med minst 20-årig erfarenhet anser om elevers kunskapsutveckling i 
matematik under den aktuella perioden. 
 
 
 
 
Bakgrund 
 
 

Matematikämnets roll i svenska läroplaner 
 
Sveriges första skolordning kom år 1571, där nämndes inte matematik över huvud taget. Äm-
net matematik i folkundervisningen dök först upp i slutet av 1600-talet. När den svenska folk-
skolan infördes 1842 började behovet av matematiken att diskuteras, även om de beslutande 
var oense om ämnets nödvändighet. Ämnet kom dock med i folkskolestadgan under beteck-
ningen ”de fyra räknesätten i hela tal”, främst för att säkra det dagliga livets krav på räknefär-
dighet. Dock var det i realiteten inte undervisning för alla och en mängd beslut och förord-
ningar har till slut lett fram till de läroplaner och kursplaner som vi har i den moderna nioåriga 
grundskolan i dag (Pettersson, 2003). 
 
Det ligger i lärarens uppdrag att tolka läroplanerna och kursplanerna samt anpassa undervis-
ningen till dessa, en konsekvens av detta borde följaktligen vara att styrdokumenten till viss 
del bestämmer upplägg och innehåll. Det har dock visat sig att lärare har tenderat att undervi-
sa enligt läroboken istället för att använda styrdokumenten som hjälpmedel (Johansson, 
2006).  
 
Skolverket (2004) beskriver att läroplanen utgör skolans övergripande mål och värdegrund 
samt att kursplanen är en komplettering av läroplanen.  
 

På svenska använder vi begreppet läroplan för att beteckna en text som an-
ger mål och innehåll för lärande, stoffets sekvensering och ibland även de 
undersökningsmetoder som skall brukas, samt den tid som skall användas. 
Läroplan definierat på detta sätt har en, flera eller samtliga av dessa kom-
ponenter: mål, innehåll, ordningsföljd, metod och tid. (Skolverket, 2004, s.7) 
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Läroplanerna har allt eftersom de bytts ut gått mot mer målstyrning och friare tolkningar av 
kursupplägg och innehåll (Skolverket, 2004). Läroplanen för grundskolan 1962 [Lgr62] var 
den första läroplanen för grundskolan, då var dock inte nioårig skolgång införd i hela Sverige. 
De läroplaner som varit aktuella under den tid undersökningen avser är: Läroplanen för 
grundskolan 1969 [Lgr69], Läroplanen för grundskolan 1980 [Lgr80] och Läroplanen för den 
obligatoriska skolan 1994 [Lpo94]. 
 

Lgr62 
I denna första läroplan för grundskolan fanns det ganska precisa instruktioner kring hur 
många timmar som skulle användas i helklass och i grupp. Även metoder för hur läraren skul-
le gå till väga och en detaljerad studieplan var angivet. Innehållet i matematiken var i huvud-
sak: enkel aritmetik, algebra samt geometrins tillämpningar (Pettersson, 2003). 
 

Lgr69 
Begreppet fostran uteslöts jämfört med Lgr62.  
 

En viktig förändring var införandet av periodläsning. Tidigare indelning av 
lektioner i 40-45 minuters pass byttes mot ett modulsystem med en enhet på 
20 minuter. Momenten i läroplanen indelades i grundkurser och överkurser 
för att därigenom åstadkomma en större flexibilitet vid gruppering av elever 
efter intresse. (Skolverket, 2004, s.9) 

 
I och med Lgr 69 minskade betydelsen av mekanisk räkning (utantillinlärning av olika meto-
der), samtidigt som huvudräkning och överslagsräkning förstärktes. I kursplanen tas väsentli-
ga moment och tillvägagångssätt upp så som aritmetik, geometri, algebra, beskrivande stati-
stik funktioner och sannolikhet. Läraren gavs konkreta råd och anvisningar för hur planering 
och lektionsgenomförandet skulle gå till (Pettersson, 2003). 
 

Lgr80 
Med Lgr 80 togs ett steg mot en mer decentraliserad skola och varje skola fick större frihet 
och ökat ansvar för verksamheten.  
 

Läroplanen fick en samlad struktur genom att den omslöt två delar. En rela-
tiv kortfattad del som skulle utgöra mål och riktlinjer samt timplaner och 
kursplaner, samt en kommentardel. Denna senare del skulle successivt för-
nyas och olika exempel kunna ges. Kommentarmaterialet avsåg att ge inspi-
ration till lokalt utformade (inom varje rektorsområde och varje arbetsen-
het) arbetsplaner. (Skolverket, 2004, s.17) 

 
Skolan fick här en uppgift att förbereda eleverna för vuxenlivet och skola in dem i rollen som 
medborgare. Betoningen i läroplanen är kring grundläggande färdigheter i problemlösning 
och direkt användbara kunskaper. Matematik som eget ämne hade ännu inte ett definierat in-
nehåll, men en mängd moment som hör dit fanns definierade. Det var problemlösning, grund-
läggande aritmetik, reella tal, procent, mätningar och enheter, geometri, algebra och funk-
tionslära samt beskrivande statistik och sannolikhetslära (Skolverket, 2004). 
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Lpo94 
Målstyrning infördes och detaljstyrning minskades relativt tidigare läroplaner. Denna läroplan 
skiljde sig på det sättet att den medförde målstyrda, över riket jämförbara kurser med målba-
serade betygskriterier, där tidigare läroplaner kunde medföra olika kurser på olika program. 
Tidigare hade respektive läroplan publicerats i samma skrift som kursplanerna, nu fanns läro-
plan och kursplan i stället separerade som olika dokument. (Skolverket, 2004) 
 
Målen och riktlinjerna är generellt hållna och inte alls på detaljnivå. Styrdokumenten är på ett 
övergripande plan, vilket nedanstående citat från Lpo94 belyser. 
 

Mål att uppnå i grundskolan 
Skolan ansvarar för att varje elev efter genomgången grundskola: 
 

• Behärskar grundläggande matematiskt tänkande och kan tillämpa det i var-
dagslivet, 

 
• Känner till och förstår grundläggande begrepp och sammanhang inom de 

naturvetenskapliga, tekniska, samhällsvetenskapliga och humanistiska kun-
skapsområdena. (Utbildningsdepartementet, 2006, s.10) 

 
Målen är uppdelade i mål att sträva efter och mål att uppnå. Det som lyfts fram i mål att sträva 
mot skiljer sig från tidigare kursplaner och är öppnare för tolkningar. Exempel på detta är att 
eleven skall utveckla ett intresse för matematik, tilltro till det egna tankesättet samt att använ-
da matematik i olika situationer. Eleven skall vidare inse matematikens roll i ett historiskt och 
kulturellt perspektiv (Skolverket, 2006c). 
 
De moment som skall ingå i årskurs 9, och enligt Lpo 94 är mål att uppnå, är förenklat: tal-
uppfattning, överslagsräkning, procent, proportionalitet, måttsystem, längder, areor, volymer, 
vinklar, massor, tidpunkter och tidsskillnader, ritningar och kartor, tabeller och diagram, san-
nolikhet, ekvationer, grafer och funktioner (Skolverket, 2006c). Hur undervisningen skall gå 
till och i vilken omfattning det skall ske specificeras inte närmare utan överlåts till respektive 
skola att arbeta fram. Stora skillnader kan därför finnas mellan olika skolor (Pettersson, 2003). 
 
 

Tidigare forskning 
 
Flera olika utredningar har gjorts om hur den svenska skolan står sig i jämförelse med både 
andra länder och tidigare prestationer inom riket. Det är svårt att få en entydig bild av ifall det 
har varit fråga om en förbättring eller en försämring. Detta beror dels på vad som jämförs och 
hur jämförelsen går till. Kulturella skillnader mellan olika länder kan göra att jämförelser blir 
missvisande. Utveckling inom vissa områden kan medföra att vissa moment tonas bort, eleven 
kan ha lärt sig något annat i stället men får försämrade prestationer på det studerade området.  
 
I detta arbete har vi studerat ett antal rapporter som belyser olika tolkningar av hur elevers 
kunskap i matematik utvecklats och hur undervisningen sett ut. Det arbete vi funnit som 
grundligast utrett hur svenska grundskoleelever presterat över tid är Engström och Magnes 
(2003) Medelsta-matematik. Engström och Magnes arbete och slutsatser kommer därför att 
ägnas speciell uppmärksamhet. Först kommer dock resultatet från några andra studier att 
sammanfattas och presenteras 
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Undervisningens form i matematik 
I en rapport från skolverket (2003) beskrivs olika aspekter kring hur och när undervisning 
påverkar matematikinlärningen. Grunden för ett gott matematiskt tänkande läggs i ganska 
tidiga år och det är väsentligt vad som sker på lägre årskurser under detta tidiga möte med 
matematiken. På den tidiga grundskolan är det mera fokus på aktiviteter och ett friare arbets-
sätt. 
 

Det är vanligt att de friare arbetssätten under de tidigaste skolåren relativt 
snart övergår till ett mer formaliserat lärande framför allt i matematik, på 
många håll redan i år 3 men inspektörerna har även mött det i förskoleklas-
sen. (Skolverket, 2003, s.18) 
 
Forskare i matematik menar t.ex. att det är ett kritiskt skede för matematik-
inlärning om barn för tidigt överger sina informella, personliga lösnings-
strategier för att möta en formaliserad, mer generell skolmatematik, och om 
det görs en alltför stark betoning på räkning innan barnen möter matemati-
kens idéer. (Skolverket 2003, s.18-19) 

 
Rent allmänt och även för grundskolans senare år föreslås att inlärningen skall varieras på 
många olika sätt och former med utökad flexibilitet för att motverka det monotona. Läraren är 
enligt undersökningen den som eleverna anser vara viktigast för hur de känner inför matema-
tik. En stor spännvidd inom samma klass gör att många anser att undervisningen inte ligger på 
rätt nivå, antingen är det för lätt eller för svårt (Skolverket, 2003). 
 

I grundskolans senare år är elevernas omdömen om skolan och undervis-
ningen mycket blandade. Glädjen har mattats och lusten att lära har hos 
många förvandlats till djup skoltrötthet. I år 9 är de positiva omdömena om 
matematik betydligt färre. Spännvidden mellan eleverna har ökat markant 
mellan dem som finner att undervisningen i matematik ligger på rätt nivå, 
som förstår och får lagom stora utmaningar och dem som är uttråkade av att 
uppgifterna antingen är för lätta eller alltför svåra. (skolverket 2003, s.20) 
 

Läroboken används mer och mer och har till stor del ersatt läraren som instruerande medium. 
Eleverna ligger oftast på olika ställen i boken och de har ingenting gemensamt att rikta upp-
märksamheten mot, att jämföra med tidigare klassgenomgångar. Eleverna bestämmer, via det 
egna arbetet med boken, själva till viss del över hur engagerat de vill arbeta. Deras aktivitets-
nivå ligger mestadels mellan 50-100 %, ett flertal ligger tyvärr allt oftare kring 25 %. Från-
saknaden av lärarens diskussioner i klass, elevernas passivitet och bokens komprimerade för-
klaringar gör att eleverna ofta inte ens kan svara på vad den uppslagna sidan handlar om. Ef-
tersom undervisningen har blivit så individualiserad måste läraren gå runt och hjälpa eleverna 
en och en (Skolverket 2003). 
 

Läraren hinner tala i genomsnitt högst två minuter med varje elev per lek-
tion och eleverna kan vara utelämnade till att 95 % av tiden själva lära ma-
tematik genom att arbeta med bokens uppgifter. Har man svårt att förstå ma-
tematiken i boken är det nog också svårt att under 95 % av tiden på egen 
hand upprätthålla lusten att lära. (skolverket 2003, s.21) 

 
Läraren hinner med denna undervisningsform inte med att ge eleven möjlighet att reflektera 
över de grunder som borde ha förankrats under lektionstiden. När eleven vill ha hjälp med en 
uppgift kopieras oftast lärarens eller bokens metod utan att eleven själv förstått syftet med 
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uppgiften. Dessa lektioner/räknestugor blir därför inte speciellt meningsfulla och matematiskt 
utvecklande (Skolverket 2003).  
 

Det viktigaste för eleverna tenderar att bli att hinna långt, att komma först, 
inte att förstå och utveckla begrepp och resonemang. (skolverket 2003, s.21) 

 

Internationella jämförelser 

IEA-studien 
Den första studien IEA-studien (The international Association for the Evaliation of Educatio-
nal Achievement) var First International Mathematics study (FIMS) och genomfördes 1964 i 
tretton länder på 13-åringar. Genomsnittsresultatet var då lägst i Sverige och USA. Den andra 
studien genomfördes 1980, Second International Mathematics Study (SIMS). Även i denna 
studie var svenska 13-åringar bland de absolut sämsta bland de deltagande länderna. Den tred-
je studien, Third International Mathematics and Science Study (TIMSS) utfördes 1995 med så 
många länder som 45. Sverige visade här ett bättre resultat än tidigare både i jämförelse med 
de tidigare inhemska resultaten och i jämförelse med andra länder, Sverige låg här på genom-
snittet i förhållande till de andra länderna (Pettersson, 2003). 

 

Resultat PISA 2003 
En undersökning har gjorts inom bland annat OECD-länderna (Organization for Economic 
Co-operation and Development) för att undersöka hur väl olika länders utbildningssystem 
rustar eleverna för livet efter grundskolan. Undersökningen går under namnet Programme for 
International Studie Assessment (PISA). Denna undersökning har genomförts med ett inter-
vall på tre år, där huvudämnena varierat från läsförståelse 2000, matematik 2003 samt natur-
vetenskap 2006. Sverige hade enligt undersökningen försämrats gentemot Tyskland och 
Tjeckien mellan 2000 och 2003 men visat förbättringar gentemot Norge och USA under 
samma period. Under 2000 var det 32 länder som deltog i undersökningen och 2003 var det 
41 länder varav samtliga 30 OECD länder (Skolverket, 2006d).  
 
Totalt sett hade dock inte Sverige förbättrat sin placering på rangordningen på OECD:s lista 
men var enligt resultatet från PISA fortfarande lite bättre än genomsnittslandet. På några 
punkter presterade svenska elever bättre än OECD genomsnittet i matematik. Uppgifter där 
tillämpade kunskaper kopplas till kända situationer samt problemlösning var områden där 
svenska elever utmärkte sig i positiv bemärkelse. De trivdes i större utsträckning med skolan 
och var enligt undersökningen mindre ängsliga än genomsnittseleven i OECD. Detta kan ha 
positiva effekter på inlärningen av matematik. Områden som de däremot var sämre på är ana-
lys, reflektion, kommunikation och argumentation. I jämförelse med de andra länderna i 
OECD kommer även de svenska eleverna oftare för sent. Det finns ett konstaterat samband 
mellan sena ankomster och testresultat i matematik, dock går det inte göra kopplingen att sena 
ankomster leder till sämre resultat (Skolverket, 2006b).  
 

Nationella utvärderingar av grundskolan 
En nationell studie gjordes 1999 av 15-åringars resultat på standardprov och visar på att det 
skedde en förbättring i Sverige från 70-talet till 90-talets början (Westin, 1999). Efter nittiota-
lets mitt har tyvärr trenden vänt och svenska ungdomar verkar prestera sämre och sämre (Pet-
tersson, 2003). 
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Den jämförelsen som Westin genomförde 1999 visar på en svag förbättring 
av elevernas resultat från början av 1970-talet till 1990-talet. Olika under-
sökningar på nationell nivå, som t.ex. Ek, Murray & Pettersson från 1997 
och Westin 1999 har visat tendens till en svag förbättring för svenska 15-
åringar mellan 1970-talet till början av 1990-talet, medan tendensen från 
början av 1990-talet visar en motsatt tendens.” (Pettersson, 2003 s.184-185) 

 
År 1992 gjorde Skolverket en stor undersökning av hur grundskolan lyckats med sitt uppdrag 
utifrån Lgr80. Det genomfördes i första hand mot elever i nionde klass eftersom de ansågs ge 
en samlad bild av nio år i grundskolan. År 2003 hade en ny läroplan varit aktuell i 9 år, och en 
ny jämförelse efterfrågades för att se om märkbara effekter kunde synas av de stora föränd-
ringar som skett sedan den förra undersökningen. Nationella utvärderingen 2003 (NU-03) 
hade alltså som syfte att se hur skolan lyckats under den tid som Lpo94 varit aktuell (Kjell-
ström, 2005). 
 
För att jämföra resultaten mellan 1992 och 2003 var tanken att använda det nationella provet 
från 2003 som till stor del var jämförbart med provet från 1992. Tyvärr hamnade provet från 
2003 på Internet och omkring hälften av skolorna bytte därför ut det provet. För att ändå kun-
na göra en jämförelse konstruerades ett extra prov med uppgifter från provet 1992 som kunde 
anses höra även till det nyare skolsystemet. Det var frågan om 21 stycken kortsvarsuppgifter 
och 8 poäng sattes som undre gräns på vad som kunde räknas som godkänt (Kjellström, 
2005). 
 
Nedanstående tabell visar det procentuella resultatet av utvärderingen, det kan noteras att 
bortfallet 1992 var 5 % och 2003 hade det stigit till 37 % på grund av komplikationer koppla-
de till att det första provet ”läckt” ut på Internet. 
 
 
Poäng   
 

1992  2003  

0–7 13,2 % 16,7 % 
 

8–14 38,2 % 47,2 % 
 

15–21 48,7 % 35,7 % 
 

Totalt antal elever 9 873  4 420 
 

Medelpoäng 13,6 12,4 
 

 Tabell 1. Elevresultat 1992 och 2003 för samma prov  (maxpoäng 21) 

 
 
Tabellen visar att eleverna i den senare undersökningen har ett sämre resultat. Det syns både 
på att medelvärdet har sjunkit med drygt en poäng och att andelen med sämst resultat ökat och 
andelen med bäst resultat har minskat. Skillnaden mellan pojkar och flickor är mycket liten 
vid båda tillfällena. Uppgifterna är utarbetade för läroplanen Lgr80 och prövar inte de föränd-
ringar som infördes med Lpo94 (Kjellström, 2005). 
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I ett pressmeddelande från Skolverket (2006f) står följande beskrivning av sammanställningen 
från den senaste statistiken. 
 

Nio av tio elever når behörighet till gymnasieskolan och tre av fyra elever 
når målen i alla ämnen. Elevernas betyg när de lämnar grundskolan har för-
ändrats litet under de senaste fem åren. Ökningen av det genomsnittliga 
meritvärdet (bokstavsbetyget omräknat till siffror för att användas vid ansö-
kan och urval till gymnasiet) har avstannat och är något lägre jämfört med 
2004. Det visar statistik från läsåret 2004/05 som Skolverket publicerar i 
dag. (Skolverket, 2006f) 

 
I ett tidigare pressmeddelande där alla ämnens statistik ännu inte var sammanställda precise-
rades de senast årets förändringar för matematikämnet, och pekar på en svag försämring. I det 
pressmeddelandet beskrevs att elever med icke godkänt i betyg efter avslutad niondeklass 
2004 till 2005 steg från 7,6 % till 7,9 % (Skolverket, 2006e). 
 

Medelsta-matematik 
Medelsta-matematiken är en rapport av Engström och Magne (2003) som under de tre senaste 
läroplanerna undersöker matematikresultat i grundskolan och vilken eventuell betydelse läro-
planerna har haft för dessa. Vid tiden för undersökningen var Engström universitetslektor i 
Örebro och Mange var då professor vid Malmö högskola. Rapporten kretsar kring matemati-
kens utveckling i grundskolan under en period av 25 år, där det huvudsakligen är elevernas 
kunskapsutveckling som studerats. Under tiden för undersökningen har det funnits tre läropla-
ner Lgr69, Lgr80 och Lpo94, med tillhörande kursplaner till respektive läroplan (Engström & 
Magne, 2003). 
 
Engström och Magne (2003) hade för avsikt att studera ifall elevernas eventuella skillnader i 
prestationer i matematiken kunde härledas till de olika läroplanerna. De genomförde sin un-
dersökning i Medelsta kommun, i Medelsta skola som har ca 2000 elever. Kunskaperna hos 
eleverna har uppmätts och dokumenterats vid tre olika tillfällen 1977, 1986 och 2002. Samma 
skola användes vid samtliga tillfällen för att förhindra att oväntade aspekter kunde påverka 
resultatet (Engström & Magne, 2003). 
 
Olof Magnes nyfikenhet kring ämnet väcktes 1952 då han läste en uppsats av Erik Vanäs vil-
ken handlade om att eleverna i det då nya läroverket hade sämre kunskaper i matematik än de 
elever som gick på folkskolan. Den undersökningen var inte speciellt omfattande och hade 
sina brister men den fick stor uppståndelse då den publicerades (Engström & Magne, 2003). 
 
Engström och Magne utformade en hypotes om att eleverna har en lägre kunskapsnivå idag än 
vad eleverna hade tidigare, denna hypotes ligger till grund för hur diagnoserna i matematik 
utformades. Diagnoserna utformades så att de kunde användas som en testserie samt för att 
det skulle gå att utläsa jämförbar information över en lång tidsperiod (Engström & Magne, 
2003). 
 
 Nedanstående kriterier togs det särskild hänsyn till i utformandet av diagnoserna: 
 

• Lärarnas involvering skulle vara vägledande vid undersökningen.  
• Läroplanernas specifikationer skulle översättas till matematiska uppgifter. 
• Uppgifterna skulle representera grundskolans olika årskursuppgifter. 
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• Kunskaper i skilda årskurser skulle mätas med hjälp av dessa uppgifter. 
• Uppgifterna skulle passa både killar och tjejer. 
• Undersökningen skulle lämpa sig så att man kunde studera de olika lösningsfrekven-

serna. 
• Olika årskurser skulle kunna jämföras. 
• Olika huvudområden i matematiken skulle kunna jämföras. 
• Undersökningen skulle innehålla alla elever även de med särskilda utbildningsbehov 

(Engström & Magne, 2003). 
 

För att diagnoserna skulle kunna jämföras mellan olika årskurser gjordes 11 diagnostiska test. 
Vissa årskurser hade även samma test. Tabell 2 visar fördelningen av diagnoserna för de olika 
årskurserna (Engström & Magne, 2003). 

 
 

ÅK D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 D11 
1 x x          
2   x x x       
3    x x x      
4      x x x    
5       x x x   
6        x x x  
7        x x x x 
8        x x x x 
9        x x x x 

 Tabell 2. Diagnosernas fördelning för årskurserna 

 
 
Då varje diagnos utformades var det många saker att ta hänsyn till. Provens årskurstillhörighet 
skulle bestämmas och dess innehåll skulle ha substans i styrdokumenten för respektive 
årskurs. Därefter delades uppgifternas innehåll in i olika kategorier: verbala problem (P), tal-
uppfattning (T), geometriska uppgifter (G), uppgifter representerade de fyra räknesätten 
(A,S,M,D) och  funktioner (F). Denna uppdelning användes för att ytterligare strukturera upp 
och bryta ner den information som önskades av diagnoserna. För att eleverna skulle ha samma 
förutsättningar hade alla årskurser gått igenom kursinnehållet innan provdagen för Medelsta-
matematiken vid de tre provtillfällena 1977, 1986 och 2002  (Engström & Magne, 2003). 
 

Resultatet av Medelstadiagnoserna 
Vi kommer att i första hand presentera de resultat Magne fick för eleverna i årskurs 7-9 och 
hur de olika årskurserna olika år har klarat diagnoserna. Tabell 3 visar de olika provtillfällenas 
(2002, 1986 och 1977) resultat i de olika diagnoserna. Där Engström & Magne (2003) bland 
annat utläste att från årskurs 7 och uppåt är resultaten lägre 2002 än de övriga åren.  
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Årskurs        Lösningsfrekvens i procent 
          2002    1986     1977      

 4             59        64         74 
5             76        79         86 
6             82        82         94 
7             80        85         91 
8             84        87         88 
9             82        88         83 

Tabell 3. Lösningsfrekvenser i procent för diagnos 8 år 2002, 1986 och 1977 
 
 

 Diagnos 8 
Eftersom Engström och Magne (2003) ville studera elevernas kunskapsutveckling över flera 
årskurser fick eleverna i årskurs fyra till nio göra samma test, diagnos 8 (se tabell 3 samt bila-
ga 1 och 2). På detta sätt kunde de följa elevernas utveckling. Det gav intressanta jämförelser 
av olika årskursers resultat. Elevernas kunskapsutveckling från 2002 för åk 4 till åk 6 visar en 
ökning, men utvecklingen från åk 6 till åk 9 är minimal.  
 
Både tabell 3 och 4 visar att även under de tidigare åren har kunskapsutvecklingen varit blyg-
sam. På diagnos 8 var maximal poäng 18 för alla rätt. Notera att för diagnos 8 har årskurs 5 
från 1977 presterat ett högre medelvärde än samtliga klasser från 2002. För årskurs 6-9 har 
eleverna från 2002 inget medelvärde som är högre än vad eleverna från 1977 presterat. Även 
på den svåraste diagnosen ser vi att 1977 årskurs 7 har högre resultat än vad årskurs 9 har från 
2002 (Engström & Magne, 2003). 
 

Lösningsfrekvenser och medianresultat 
Sammanställningar gjordes av resultaten för de fyra diagnoser som utfördes av årskurs 7, 8 
och 9 under de olika tidpunkterna 1977, 1986 och 2002. För varje årskurs gjordes därefter 
sammanställda resultat för de tre olika tidpunkterna. Utifrån dessa delades varje klass in i över 
och under medianen (det mittersta resultatet) för respektive tidpunkt. Ett begrepp som an-
vänds flitigt är lösningsfrekvens vilket kan förklaras med exemplet att om sju av tio elever 
klarar en uppgift ger det en lösningsfrekvens på 70 % för den uppgiften (Engström & Magne, 
2003). 
 
Den genomsnittliga lösningsfrekvensen för åk 9 var endast 58 % vilket betyder att elever i 
nionde klass knappt klarade tre av fem uppgifter. Eleverna som låg under medianen hade en 
genomsnittlig lösningsfrekvens på 30 % det var speciellt kunskaperna i bråk och decimalform 
som eleverna inte klarade av. Eleverna över medianen hade en genomsnittlig lösningsfrekvens 
på 83 % (Engström & Magne, 2003). 
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Diagnos/Årtal Åk1 ÅK2 ÅK3 ÅK4 ÅK5 ÅK6 ÅK7 ÅK8 Åk9 
1.  2002 
     1986 
     1977 

28,3 
28,1 
27,1 

        

2.  2002 
     1986 
     1977 

20,0 
20,0 
19,0 

        

3.  2002 
     1986 
     1977 

 25,6 
25,2 
24,5 

       

4.  2002 
     1986 
     1977 

 23,4 
23,4 
24,2 

       

5.  2002 
     1986 
     1977 

 16,3 
16,4 
16,5 

18,8 
18,7 
18,8 

      

6.  2002 
     1986 
     1977 

  18,6 
21,3 
21,0 

22,9 
23,1 
23,1 

     

7.  2002 
     1986 
     1977 

  14,6 
16,6 

22,3 
20,9 
20,4 

23,6 
23,3 
20,0 

    

8.  2002 
     1986 
     1977 

   10,6 
11,6 
13,4 

13,7 
14,2 
15,6 

14,8 
14,9 
17,0 

14,4 
15,4 
16,4 

15,1 
15,7 
16,0 

14,7 
15,9 
15,0 

9.  2002 
     1986 
     1977 

    15,4 
15,1 
17,0 

16,3 
17,1 
18,4 

16,7 
18,0 
18,4 

17,7 
18,1 
19,0 

17,5 
18,4 
19,5 

10. 2002 
      1986 
      1977 

     12,2 
12,5 
14,8 

12,8 
14,2 
14,2 

13,6 
15,5 
14,8 

14,0 
14,8 
15,8 

11. 2002 
      1986 
      1977 

      12,1 
14,3 
15,9 

13,4 
16,8 
15,5 

14,0 
16,8 
17,1 

 
Tabell 4. Medelvärdet av antalet rätt i Medelsta-diagnoserna åren 2002, 1986 och 1977

 
 
 

Det 90-procentiga behållningskriteriet 
Behållningsnivå 90 betyder att elever som hade mer än 90 % rätt på en viss kategori av upp-
gifter, hade klarat behållningsnivå 90. Tabell 5 visar andelen elever som nådde en lösnings-
frekvens på 90 % och bättre för diagnos 8. Det mest tydliga var att eleverna över medianen 
hade ett sämre resultat 2002 än tidigare år (Engström & Magne, 2003). 
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 Åk 7 Åk 8 Åk 9 
Över             1977 
Medianen     1986 
                      2002 

57 % 
59 % 
39 % 

55 % 
74 % 
44 % 

66 % 
66 % 
48 % 

Under           1977 
Medianen     1986 
                      2002 

  2 % 
  3 % 
  3 % 

  5 % 
10 %  
  6 % 

  5 % 
  9 % 
  3 %  

Tabell 5. Procent av elever som nådde det 90 procentiga behållningskriteriet för diagnos 8



  

Analys av Medelstadiagnoserna  
Engström och Magne (2003) förtydligar att deras studie är framtagen från en skola i Medelsta 
vilket kan bli missvisande vid en jämförelse mot hela Sverige. En första indikation är att ele-
verna fått en gradvis lägre prestationsnivå över skolåren i jämförelse med vad som anges i 
läroplaner för respektive årskurser. Uppgifter som är typiska för sin årskurs har studerats och 
jämförelsevis är det eleverna i årskurs ett som presterat bäst, det blir en sjunkande skala till 
årskurs nio. Detta betyder att kunskapsutvecklingen gått allt långsammare under den senare 
delen av grundskolan. Uppdelningen av matematiken i olika problemområden samt dess ut-
veckling ger följande struktur. 
 
T-område Språkuppfattning och problemlösning 
Ganska bra för de lägre årskurserna. Undervisningen om taluppfattning, talskrivning och tal-
begrepp fick mindre undervisningstid än andra områden. Läromedelsanalyser antyder också 
att antalet ”övningar” var relativt få inom detta område. Detta område innefattar många av de 
äldre elevernas nedgång försämringar. 
 
P-område Taluppfattning 
Här var det överlag låga lösningsfrekvenser. 
 
G-område Formuppfattning, geometri, mätning och enheter (t ex  pengar och volym) 
Visar svåra kunskaps- och färdighetsbrister och det verkar vara ett försummat område. 
 
ASMD-område   Räknesätt som färdighet  
Detta klarade eleverna bäst vid användning av användning naturliga tal. Deras resultat var inte 
tillräckliga. Svagheter kom främst fram i bråkräkning och räkning med procent. 
 
F-område Funktioner, ekvationer och algebra 
Detta område representerades i liten omfattning men slutsatsen är att prestationerna var låga 
(Engström & Magne, 2003). 
 

Slutledningar av Medelstastudien 
De slutsatser som Engström och Magne (2003) kommit fram till är att läroplanernas genom-
slagskraft varit obetydlig i samtliga tre studerande fall. Det mest iögonfallande är att likheter-
na i prestationerna hos eleverna varit något sjunkande, oberoende av läroplan. Det som påver-
kat undervisningen utöver styrdokumenten är faktorer som läroböcker, utvecklad praxis, trög-
het i lärarutbildningen och elevernas läggning.  
 
Eleverna i årskurs 9 år 2002 löste 48 % av uppgifterna med en behållning på 90 %. Dessa 
elever bedömdes ha uppnått de årskurstypiska målen för läroplanen och de behärskade således 
de matematiska huvudområdena tillfredställande. Eleverna under medianen hade mycket lägre 
resultat och det var endast 3 % som nådde behållningskravet på 90 % (Engström & Magne, 
2003). 
 
I jämförelse mellan 1986 och 2002 års elevlösningar visade det sig att 84 % av uppgifterna 
hade ungefär lika höga lösningsfrekvenser men att spridningen av resultaten ökade med tiden. 
I 2002 års studie visade det sig att 15 % av de svagaste eleverna i åk 9 hade en lika låg kun-
skaps nivå som genomsnittet i årskurs 4 (Engström & Magne, 2003). 
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Engström och Magne (2003) beskriver några möjliga tolkningar av sitt arbete i hypotes form, 
författarna vill inte beskriva det som att kunskapsnivån hos eleverna har ändrats dramatiskt 
utan att det är en konstaterad skillnad på elevernas kunskap idag mot tidigare. Förklaringarna 
till elevernas förändrade kunskapsnivå specificeras inte definitivt av Engström och Magne, 
men det finns enligt dem många olika faktorer som styr elevernas inlärning både inom och 
utanför skolan (Engström & Magne, 2003). 
 

Hypotes 1. I alla här redovisade studier framstår en slutsats som gemensam: 
Elevernas genomsnittliga kunskaper ökar stadigt från årskurs 1 till årskurs 9 
i grundskolan. Grundskolan genomförande bör således ha medfört en kun-
skapsökning i matematik. 
 
Hypotes 2. Lärokurserna i den svenska grundskolan missgynnar alla utom 
de allra bästa eleverna. Tämligen säkerställd är en annan tolkning: varia-
tionsbredden av matematikkunskaper är enorm. Samtidigt är det uppenbart 
att det är mycket stora sociala variationer mellan olika skolor och mellan 
elever. Detta gäller både grundskolan och gymnasiet. 
 
Hypotes 3. Det finns ingen anledning att misstänka att kunskapsnivån i ma-
tematik har sjunkit eller håller på att sjunka. Våra Medelsta-resultat kan tol-
kas så att eleverna presterade ganska lika under perioden 1977- 2002, obe-
roende av hur läroplanerna varit utarbetade. 
 
Hypotes 4. Det finns inga forskningsresultat som tyder på att frekvensen av 
elever med särskilda utbildningsbehov i matematik (”matematiksvårighe-
ter”) vare sig ökar eller minskar. (Engström & Magne, 2003, s.135-136) 

 
De iakttagelser och sammanfattningar som beskrivs i denna forskningsrapport kan betraktas 
som fakta och slutsatser om endast Medelsta-elevernas matematikprestationer åren 1977, 
1986 och 2002. Medelsta-resultaten ger inte starkt stöd åt åsikten att kunskapsnivån har sjun-
kit i vårt land. Snarare vill Engström och Magne peka på det förhållande att nästan alla tonår-
ingar i Sverige utbildar sig upp till 12 år i skolväsendet. Detta är längre än någonsin i vår hi-
storia (Engström & Magne, 2003). 
 

Vikten av lärarutbildningen 
I ett pressmeddelande från Skolverket, (2006a) kom en rapport från en studie som gjorts kring 
lärares kompetens kopplat till elevernas inlärning. Denna rapport pekar på att det är fråga om 
ett metodikfel i den generella matematikundervisningen. Lärarna använder sin erfarenhet och 
kunskap i mycket begränsad utsträckning i matematikundervisningen, därav spelar det inte så 
stor roll vad lärarna har för kompetens. 
 

Att läraren har lärarutbildning och utbildning i det ämne som hon/han un-
dervisar i har också samband med bättre resultat hos eleverna i svenska och 
engelska i årskurs 9. Det finns dock undantag när det gäller lärarutbild-
ningens betydelse. Studien har inte kunnat finna samband mellan lärares 
kompetens och elevernas resultat i matematik. En möjlig förklaring, vilket 
Matematikdelegationen har pekat på, är att matematikämnets undervisning 
ofta är organiserad på ett sådant sätt att lärarens kompetens inte kommer 
till sin rätt. (Skolverket, 2006a) 
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Ute på skolorna i landet finns det idag både speciallärare och specialpedagoger. Det finns vis-
sa skillnader i dessa utbildningar, såsom dess längd och huvudsakliga inriktning. Den senare 
specialpedagogiska utbildningen är en, för behöriga lärare, påbyggnadsutbildning på 60 po-
äng.  
 

Huvudmålet för specialpedagogutbildningen enligt examensordningen (från 
2001) är ”kunskaper och färdigheter i aktivt arbete med elever med behov 
av särskilt stöd”. Dessutom finns ett antal underordnade mål som anger att 
specialpedagogen ska kunna arbeta med ”pedagogisk rådgivning, handled-
ning och skolutveckling”. Den tidigare speciallärarutbildningen på 40 po-
äng var mer praktiskt inriktad mot arbete med elever med olika handikapp 
och inlärningssvårigheter. (Studera.nu, 2006) 
 

En speciallärare tog sin examen med en ämnesinriktning och arbetade därför mestadels med 
det ämne som ingick i den tidigare lärarexamen. Den specialpedagogiska utbildningen är all-
mänt hållen och innehåller inte ämnesspecifik specialutbildning. Behörighetskraven för att bli 
antagen till en sådan utbildning vid ex. Lärarhögskolan i Stockholm är nedanstående: 
 

Behörighetskrav: Lärar-, förskollärar- eller fritidspedagogexamen från 
högskola med examensrätt samt minst tre års relevant yrkesverksamhet på 
lägst halvtid efter examen. (Lärarhögskolan i Stockholm, 2006) 
 

För att bli behörig lärare i samhällsorienterade ämnen på både grundskolans tidigare och sena-
re del krävs matematik A på gymnasiet (Luleå tekniska högskola, 2006). En konsekvens av 
detta är att en mellanstadielärare kan genomgå en speciallärarutbildning och fungera som 
handledare till gymnasielärare i kurser som inte specialläraren själv behärskar.  
 
 

Syfte 
 
Syftet med detta arbete är  
- att belysa vad lärare med lång erfarenhet av undervisning i matematik anser om utvecklingen 
i matematikämnet för årskurs 9, och i fall de anser att kunskapen har försämrats under de se-
naste 35 åren. 
 
- att visa vad lärarna anser vara orsakerna till att svenska elever idag presterar sämre på kun-
skapstester i matematik? 

 

Frågeställningar 
• Vad har lärarna för syn på elevers kunskaper? 
 
• Hur har läroplaner, kursplaner och läromedel påverkat elevernas kunskaper? 

 
• Hur har olika arbetssätt påverkat elevernas inlärning? 
 
• Hur stor roll spelar lärarutbildningen och lärarnas allmänna kompetens? 
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Metod 
 
 
Inom forskning används olika metoder, grovt indelat kan de beskrivas som antingen kvantita-
tiva eller kvalitativa metoder. Den kvantitativa metoden används vanligen för att bestämma 
förekomsten av ett fenomen och dess frekvens. En vanlig typ av fråga i den kvantitativa 
forskningen är hur vanligt fenomenet är och vilka samband som råder. Den kvalitativa meto-
den försöker i stället att belysa fenomenets karaktär och vilka egenskaper som fenomenet har. 
Den kvalitativa forskaren ställer de typiska frågorna, vad handlar det om? Vad betyder feno-
menet? (Widerberg, 2002). Bryman (2002) beskriver att vid kvalitativa metoder går det att 
lägga en större vikt vid hur individer uppfattar och tolkar sin omgivning (Bryman, 2002). Vi 
vill i vår undersökning studera vad ett antal lärare har för egna tankar och personliga tyckan-
den kring det aktuella ämnet och för att bäst kunna beskriva deras åsikter så valde vi en kvali-
tativ metod. Intervjuer kan vara mer eller mindre på förhand styrda, detta beskrivs av Befring 
(1992). 
 

Som metod för inhämtande av informationer är intervjumetodiken både krä-
vande, flexibel och valid. Intervjun kan gestalta sig som ett samtal utifrån 
vissa teman och problemställningar. Vi brukar då tala om informella och 
ostrukturerade intervjuer. Å andra sidan kan man ha en detaljerad intervju-
guide med fasta frågor och svarsalternativ. I så fall har vi att göra med en 
strukturerad intervju. (Befring, 1992, s. 69) 

 
För att ge respektive lärare möjlighet till så stor personlig vinkling som möjligt har vi valt att 
göra ostrukturerade intervjuer med öppna frågor. Dessa ger möjlighet till ett så öppet samtal 
som möjligt, vilket inte frågor med svarsalternativ skulle ge, med ett bibehållet vetenskapligt 
angreppssätt. I Bryman (2002) beskrivs följande punktlista över krav på vad intervjuaren skall 
tänka på. Vi har använt oss av denna i våra förberedelser av intervjuerna och vid konstruktio-
nen av det pm som användes, se bilaga 3. 
 

Kvales lista över krav på intervjuaren (plus ytterligare två) 
Kvale (1996) har formulerat en mycket användbar lista med tio krav eller 
kriterier för en framgångsrik intervjuare: 
 

• Insatt. Intervjuaren ska i detalj känna till intervjuns fokus. Samma typ av pi-
lotintervjuer som görs i en kvantitativ undersökning passar bra i detta sam-
manhang. 

 
• Strukturerad. Intervjuaren beskriver syftet med intervjun, inleder och avrun-

dar den samt undrar om intervjupersonen har några frågor. 
 
• Tydlig. Intervjuaren ställer enkla, korta och begripliga frågor och använder 

sig inte av någon yrkesjargong. 
 

• Visar hänsyn. Intervjuaren låter människor tala till punkt, ger dem tid att 
tänka efter och tolererar tystnader och pauser. 

 
• Sensitiv. Intervjuaren lyssnar uppmärksamt på det som säjs och hur det sägs 

och har en empatisk inställning i kontakten med intervjupersonen. 
 

• Öppen. Intervjuaren reagerar på det som är viktigt för intervjupersonen och 
är flexibel under intervjun. 
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• Styrande. Intervjuaren vet vad han eller hon vill ha ut av intervjun. 
 

• Kritisk. Intervjuaren är beredd att ifrågasätta det som sägs, till exempel när 
det visar sig inkonsekvenser eller motsägelser i intervjupersonens svar. 

 
• Kommer ihåg. Intervjuaren relaterar det som sägs i stunden med det som 

sagts tidigare under intervjun.  
 

• Tolkar. Intervjuaren klargör och utvecklar innebörden av det som intervju-
personen säger, men utan att påtvinga intervjupersonen sina egna tolkning-
ar. 

 
Jag vill till denna förteckning lägga till följande två punkter: 
 

• Balanserad. Intervjuaren säger inte för mycket (vilket kan göra att intervju-
personen blir passiv) och säger inte för lite (vilket kan ge intervjupersonen 
att svaren inte är de förväntade eller att de är ”fel”). 

 
• Etiskt medveten. Intervjuaren är känslig för den etiska aspekten av intervju-

andet och ser till att intervjupersonen får reda på vad undersökningen hand-
lar om och att svaren kommer att behandlas konfidentiellt. (Bryman, 2002, 
s.306) 

 
 

Validitet och Reliabilitet 
 
Två olika begrepp används vid beskrivningen av en undersöknings tillförlitlighet. Vid en ve-
tenskaplig undersökning är det väsentligt att noggrant bestämma vad som skall undersökas 
och sedan anpassa metoden till detta så att inget oväsentligt mäts. Detta begrepp kallas validi-
tet och handlar om hur man mäter det man vill undersöka och vilka olika metoder som kan 
användas för att nå bästa resultat. Det är vidare viktigt att bestämma hur undersökningen skall 
gå till och vilka eventuella begränsningar som metoden har. Detta begrepp kallas reliabilitet 
och rör tillförlitligheten kring metoden i undersökningen och vilka faktorer som kan påverka 
resultatet i undersökningen (Bryman, 2002). 
 
 

Urvalsgrupp 
 
I vår undersökning ställde vi upp väsentliga kriterier för de personer vi skall intervjua. 

• Utbildade lärare i ämnet matematik. 
• Så lång erfarenhet som möjligt, minst 20 år. 
• Skall ha undervisat i matematik i grundskolans senare år eller gymnasiets första år. 
• Lärarna skall vara från olika rektorsområden för att ge en så bred bild som möjligt. 
• Lärarna skall vara representerade av både män och kvinnor. 
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Genomförande 
 
I detta arbete använder vi oss av intervjuer som instrument för att få fram fakta. Noggrant ge-
nomtänkta frågor som syftar till att besvara frågeställningarna ger undersökningen en bättre 
validitet. När vi sedan genomförde intervjuerna var vi noga med att genomföra alla intervjuer 
lika utifrån vår intervjuguide, för att reliabiliteten skulle bli så tillförlitlig som möjligt.  
 
I syfte att eliminera störande moment i våra intervjuer förlade vi samtalen borta från lärarnas 
kollegor och elever för att skapa en ostörd miljö med fokus på intervjuerna. Vi skickade i för-
väg ut det pm med övergripande frågor som är till grund för vår ostrukturerade intervju. Detta 
gjordes för att intervjupersonerna skulle vara mer förberedda och ge dem tid att ge mera ut-
tömmande och genomtänkta svar. De fick i förväg veta att de skulle avsätta ca 1,5 timme för 
intervjun. Samtliga intervjupersoner garanterades anonymitet. 
 
Vid intervjuerna var båda författarna närvarande och delaktiga. Vi spelade inte in intervjuer-
na, då en bandspelare kunde verka hämmande för spontaniteten.  
 

Bland dem som accepterar bandspelaren finns det förmodligen någon som 
inte kommer över sin oro över att se en mikrofon framför sig. Därför kanske 
inte vissa intervjuer blir så intressanta som man förväntat sig. (Bryman, 
2002, s.311) 

 
Vi ansåg att en skriftlig dokumentation räckte för detta ämne. Båda författarna förde kontinu-
erligt anteckningar för att ge en bättre dokumentation. Dessa anteckningar sammanställdes 
sedan och redigerades för att presenteras i resultatet.  
 
 
 
 
Resultat 
 
 

De intervjuade lärarnas bakgrund 
 
Presentationen gjordes sammanfattande under varje huvudfråga där de intervjuade lärarnas 
synpunkter sammanställs fråga för fråga. De lärare vi intervjuat har arbetat med både grund-
skolekurser och gymnasiekurser, tonvikten för två av intervjupersonerna låg på gymnasiestu-
dier för vuxna och för de två andra på grundskolan. Under vissa frågeställningar, ex. läropla-
nerna, hade de därav inte samma utgångspunkt och urval av elever. Vår övergripande under-
sökning särskiljde inte deras synpunkter där vi inte fann det lämpligt. Lärarna var anonyma i 
presentationen i denna rapport. De intervjuade lärarnas svar kretsade mycket kring jämförelser 
över tid och de uttryckte sig då i termer av ”förr” och ”nu”. Det specificerades inte närmare 
hur många år sedan ”förr” utspelade sig generellt var det frågan om för 20-30 år sedan. De 
lärare som vi valt till vår intervju finns beskrivna nedan. Namnen på lärarna är fingerade av 
integritetsskäl. 
 

• Anna: Tog lärarexamen 1972 och har arbetat som matematiklärare på en och samma 
grundskola i drygt 30 år med årskurserna 7-9. 
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• Bertil: Tog sin lärarexamen 1968 har arbetat i cirka 40 år, varav de senaste 30 åren i 

grundskolans senare år och är nu pensionerad. 
 
• Cecilia: Tog sin lärarexamen 1975 och har arbetat med vuxenutbildning i drygt 30 år 

innefattande både gymnasiekurser och grundskolekurser, dock mestadels på gymna-
sienivå.  

 
• David: Tog sin lärarexamen 1972 och har arbetat ca: 35 år som lärare varav ca: 20 år 

som grundskolelärare och de sista 15 åren inom vuxenutbildningen med företrädelse-
vis gymnasiekurser.  

 
 

Synen på elevers kunskaper 
 
Sammanfattning 
Det rådde en samstämmighet kring att dagens elever är sämre på mekanisk räkning och bas-
kunskaper såsom multiplikationstabeller och enhetsbegrepp. De flesta nämnde frånvaron av 
läxor som en förklaring till minskade baskunskaper, bland annat eftersom den tiden försvunnit 
från skolarbetet. Den stora delen självstudier med läroboken på mellanstadiet har medfört att 
läraren inte på samma sätt som förr varit med och skapat korrekta tankemönster och en hel-
hetsbild. Avsaknaden av räknefärdigheter och känsla för enheter har skapat en osäkerhet hos 
eleverna då det gäller uppskattning av rimlighet. Dagens elever hade enligt de flesta lärarna 
andra kvaliteter och kunskaper såsom större förmåga till kritiskt tänkande och resonemang. 
 
Anna 
Anna ansåg att det skett en gradvis försämring hos eleverna med avseende på deras förkun-
skaper kring uppställningar och multiplikationstabellen. Det handlar om en generell sänkning 
av hela gruppens kunskaper. Detta förklaras delvis med att det gradvis har blivit en annan typ 
av undervisning i mellanstadiet på grund av att lärarutbildningen förändrats under en längre 
tid, fokus har flyttats från räknefärdighet och baskunskaper till förståelse och diskussion. 
Många elever har idag inte den nödvändiga basen. Svaga elever har tidigare funnit trygghet i 
den mekaniska räkningen, nu har de inte kunskaper nog att luta sig mot inövade algoritmer. 
Svaga elever tar cirka 90 % av undervisningstiden idag. Tidigare då det fanns allmän och sär-
skild matematik fanns det möjligheter för eleven att till viss del välja en för dem passande 
inriktning, detta var en fördel för både starka och svaga elever. Genom denna uppdelning var 
grupperna mer homogena och underlättade undervisningen. I dag har de inhomogena grup-
perna lett till att de starka eleverna störs och blir mindre motiverade 
 

Det fanns flera duktiga förr, jag kan inte ge samma prov idag som för 15 år 
sedan, det klarar de inte. (Anna) 

 
Bertil 
Bertil tyckte att han kunde se att det har blivit en försämring av elevernas grundkunskaper 
från 1980-talet och framåt. Försämringen kan till viss del förklaras med en sänkning av ele-
vernas motivation och uthållighet.  
 

Den allmänna trenden är att det inte skall jobbas så hårt. (Bertil) 
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Den nuvarande skolans avsaknad av läxor är något som är kopplat till elevernas försämrade 
baskunskaper. Förr var det läxa 3 gånger per vecka med cirka tio tal per gång, detta ger unge-
fär 1200 extra tal på ett läsår med 40 veckor. Det är nu ett helt annat synsätt kring läxor hos 
både lärare, elever och föräldrar. Ett exempel på detta ges då Bertil berättar om att det i början 
av 70-talet med stor uppslutning från föräldrarna gavs föräldrakurser i mängdlära för att de 
skulle ges kunskaper att hjälpa sina barn med läxorna. Detta pekar på en annan inställning till 
elevernas skolarbete än den som råder i dag. Det finns idag en större grupp som inte orkar 
eller vill lägga ner den möda som krävs. Det nuvarande betygssystemet gör att fler elever blir 
underkända och inte kommer vidare till fortsatta studier.  
 

Nu är det så definitivt med ett icke godkänt, förr kunde eleverna komma vi-
dare med en etta eller tvåa. (Bertil) 

 
Cecilia 
Cecilia ansåg att det var högre kunskapsnivå hos eleverna förr, både från grundskola och 
gymnasiet. Kunskapsminskningen är i första hand i form av begreppsuppfattning, taluppfatt-
ning, algebra och allmän rimlighet. Orsakerna kan bero på att eleverna suttit för mycket och 
räknat själva med läroböckerna redan från mellanstadiet. Var och en har därför skapat egna 
tankemönster som kanske många gånger inte är korrekta och att vi i dag har en större grupp 
svaga elever än vad som tidigare funnits. Att flera i dag i realiteten måste läsa på gymnasiet 
har lett till ett annat urval av elever vilket medfört en sänkning av genomsnittselevens kun-
skaper. Eleverna i dag är bättre på att föra resonemang och att dra slutsatser, vilket kan förkla-
ras med att större vikt nu läggs på förståelse och diskussion. Eleven har idag mindre läxor 
trots att de skulle behöva ha fler. 
 
David 
David ville inte hålla med om ordvalet att dagens elever är sämre utan framhöll istället att 
dagens elever har annan kunskap och att det inte går att värdera dåtiden och nutidens kunskap 
med samma mätmetod. Det ställs till viss del fel frågor vid undersökning av elevers kunska-
per. Det är till exempel svårare att förstå vad en ekvation är för något än att kunna lösa enkla 
exempel. Denna förmåga testas dock inte. 
 

Till viss del är det samma måttstock som används då och nu för att mäta 
kunskapen, den måste moderniseras eftersom de kan andra saker nu än då. 
(David) 
 

Den stora skillnaden är att dagens elever är sämre på detaljer såsom multiplikationstabellen 
och måttsystem medan de är mycket bättre på förståelse och kritiskt tänkande. Den typiske 
eleven har gått från att vara plikttrogen och läxläsande till att vara kritisk och ifrågasättande. 
Eleverna idag lär sig väldigt mycket utanför skolan från kompisar, Internet och andra kanaler i 
sina egna intresseområden. Det är idag därför en utmaning för läraren att försöka konkurrera 
med dessa medier och att stimulera eleven till att bli nyfiken på exempelvis matematik. Ett 
stort problem för elevernas inlärning är oengagerade lärare som inte engagerar sig för sam-
hällsutvecklingen. I dagens samhälle är det betydligt flera ungdomar som mår dåligt och har 
stora problem utanför skolan som hämmar deras lärande.   
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Styrdokument och läromedel 
 
Sammanfattning 
Alla tycker att läromedlen är bättre och lättarbetade. Böckerna idag är mera självinstruerade 
och med det har lärarens roll ändrats från undervisande till handledande. Det råder till viss del 
oenighet kring vilken läroplan som fungerat bäst. Någon föredrar den tidigare läroplanens 
detaljstyrning och inriktning på räknefärdighet, medan andra föredrar den nyare läroplanens 
öppenhet och utrymme för friare tolkningar. Det råder enighet kring att läroplanerna behövs 
som en garanti för en samordnad skola inom riket. Skillnaden ligger i hur läraren använder 
eller inte använder styrdokumenten i sitt dagliga arbete. 
 
Anna  
Det är ungefär samma spektrum av uppgifter för eleverna att lösa idag som förr. Läromedlen 
var förr fyllda av uppgifter utan exempel och förklaringar, det var lärarens genomgångar som 
förklarade hur det hängde ihop. Generellt har läroböckerna idag tagit över lärarrollen och är 
idag uppbyggda som material för självstudier med bra och utförliga exempel. Eleverna läser 
dock mycket sällan igenom exemplen och på lektionerna går läraren runt och ger individuell 
hjälp istället för klassrumsundervisning. Förr jobbade eleverna längre sammanhängande med 
varje område av matematiken, för att sedan lämna området. Nu berörs samma område istället 
många gånger under flera årskurser utan att utredas ordentligt. På det sättet lärde de sig förr 
området ordentligt och läste till exempel uteslutande ekvationer under en termin. 
 
Den första läroplanen för grundskolan Lgr62 stod för en uppdelning av eleverna vilket funge-
rat bäst hittills. Det uppfattades dock som något fult att göra denna uppdelning och ett poli-
tiskt motstånd mot detta fanns. I dag skulle nog en uppdelning vara mer politiskt gångbar. 
Styrdokumenten har nog generellt uppfattats som besvärliga och inte som hjälpmedel för lära-
ren. 
 

Många äldre har försökt att inte ändra sig så mycket medan nya lärare ofta 
har anammat de nya läroplanerna. (Anna) 

 
Bertil 
Läromedlen är idag bättre eftersom de innehåller utförliga förklaringar och är självinstrueran-
de. Sjuka elever har idag en mycket större möjlighet att själva ta igen det som de missat, just 
på grund av dagens läromedel. Skolans huvudsakliga förändringar har inte i praktiken med 
läroplanernas utformning att göra. Det har funnits en motvilja bland lärare att ändra på sådant 
som fungerar och därför slår inte nya läroplaner igenom hos många lärare. Nya läroplaners 
framväxt har till stor del bestått av politisk prestige. 
 

Varje utbildningsminister med självaktning har försökt att skapa en läroplan 
med personlig touch, vilket inte är så lyckat. (Bertil) 
 

Läroplanerna har mestadels haft påverkan på sådant som mängden grupparbeten och liknande. 
Lagar, riktlinjer och tolkningar från styrdokumenten har påverkat på ett övergripande plan, till 
exempel regler rörande att eleverna inte får gå vidare innan de är klara med ett visst område. 
Styrdokumenten är viktiga genom att de står som en säkerhet för någon sorts likriktning av 
landets olika skolor.   
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Cecilia 
Det är viktigt med en lärobok som håller ihop kursen där det stoff som ingår finns samlat. 
Dagens läromedel är bättre främst layoutmässigt eftersom dagens figurer och bilder med fär-
ger skapar en bättre förståelse, men innehåller inget nytt jämfört med tidigare år. För att kom-
pensera för bristerna från bland annat mellanstadiet borde böckerna idag innehålla mera dis-
kussioner kring rimlighet och allmänna omvärldsfrågor och borde till större del ta upp metod-
val och diskussion även på G-nivå. En stor förändring av litteraturens innehåll skulle få följ-
den att lärarkåren inte köpte böckerna, eftersom det krävde en stor förändring av upplägget. 
Läromedlen har hela tiden saknat fokus på den typ av uppgifter som finns på de nationella 
proven som speglar läroplanen.  
 
De nuvarande kursplanerna och betygskriterierna är bättre än de tidigare då de nuvarande är 
målstyrda istället för relativa. För komvux har innehållet i läroplanerna dock inte ändrats spe-
ciellt. Styrdokumenten används för motivering av kursernas innehåll och betygssättning. Det 
anses ofta förvirrande med läroplanernas mål att uppnå och mål att sträva efter och i realiteten 
används de inte för att hjälpa elever framåt eftersom läraren måste tolka och själv ta ställning.  
 
David 
Läromedlen är i grund och botten likadana med den skillnaden att moderna böcker är något 
mer lättförståeliga. De vanliga nivågrupperingarna i böcker (A, B och C-uppgifter) har den 
negativa effekten att en elev som vill byta nivå inte har getts de grunder som krävs för att 
kunna göra detta. 
 
Läroplanerna har blivit bättre och bättre och är nu mer öppna och fria för tolkningar, fokus har 
flyttats från precis styrning till övergripande mål. Dagens läroplan ger större öppning för att 
hjälpa de svaga, den trycker på möjligheter för differentierad undervisning. Styrdokumenten 
är en anpassning till tidens anda och något nödvändigt. Elever som ifrågasätter tolkas som 
uppkäftiga av en lärare från den gamla skolan. För många lärare är läroplanerna tyvärr en an-
passning till hur man redan gör, vilket är ett tjänstefel. Dagens skola skulle fungera bättre om 
lärare som inte följde styrdokumenten fick hårdare reprimander och blev tvungna att till högre 
grad redogöra för sin pedagogiska syn vid anställningsintervjuer. Vid upprepade felaktigheter 
borde en anställning kunna sägas upp under en tid med efterföljande prövning innan nyan-
ställning. 
 
 

Lärarnas undervisning i klassrummet 
 
Sammanfattning 
Mönstret att undervisningen gått från en större del genomgångar i helklass till en mer individ-
anpassad undervisning syns för alla de lärare vi intervjuat. En stor del av arbetet idag går ut på 
att stimulera eleverna till arbetsglädje och nyfikenhet. Ordningsfrågor och bristande disciplin 
är något som kommit att uppta en allt större del av tiden. Denna problematik har dock inte 
upplevts inom vuxenutbildningen. De uttrycker delade meningar när de värderar ifall de trivs 
bättre med arbetet idag eller för 20 år sedan. 
 
Anna 
En typisk lektion såg för 20 år sedan ut på det sättet att det först alltid var en genomgång och 
eleverna räknade sedan samma frågor, uppdelningen mellan eleverna var gjord utifrån allmän 
och särskild kurs med olika prov. Dagens lektioner har färre genomgångar och en uppdelning 
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av uppgifter (A, B och C-uppgifter) så att eleverna själva väljer hur de vill prioritera, alla har 
sedan samma prov. Dagens elever har ofta dålig motivation till att lyssna till genomgångar 
och blir fort ouppmärksamma. Borttagningen av tidigare uppdelning i allmän och särskild 
kurs tillsammans med att elever från mellanstadiet kan börja i klass sju fast de har kunskaper 
motsvarande årskurs fyra har gjort att klasserna har så stor spridning att det är svårt att ha ge-
mensamma genomgångar. Arbetssättet har gått från klassrumsundervisning till en ”räknestu-
geliknande” verksamhet. Det var mera stimulerande förr på så sätt att lärarens matematikkun-
skaper efterfrågades och användes i större grad, detta är något som eftersaknas. 
 
Bertil 
Det har tidigare varit lättare att få elever att prestera, idag läggs fokus i stället på musik, data 
och kompisar. Tidigare var det färre störande moment. Arbetssättet har till viss del förändras 
över tid och det har blivit jobbigare med stökigare och mindre ansvarskännande elever. På ett 
sätt blir dock arbetet lättare och lättare eftersom läraren får större och större erfarenhet då var-
je elev ger läraren utökad kompetens. 
  

Arbetssättet har förändrats till viss del, då grunden för undervisningen är att 
skapa arbetsglädje och motivation. Nu för tiden måste mer fokus läggas på 
att få ordning i klassrummet. Det är slitande med allt runtomkringstök. (Ber-
til) 

 
Det upplevs som att matematikämnet har förlorat betydelse och status. På 70-talet började en 
lektion med att läraren hade genomgång eller att eleverna började räkna på en gång. Det var 
tyst och lugnt i klassen utan disciplinära problem, arbetsglädjen och uthålligheten bland ele-
verna var god. Nu behöver varje lektion en längre startsträcka för att komma igång. Eleverna 
måste motiveras på ett annat sätt. Efter genomgång av läraren sker individuell räkning.  
 
Cecilia 
Eleverna var förr mer disciplinerade och gjorde sina läxor som läraren sedan följde upp. Läx-
läsningen lades senare på elevernas eget ansvar, med mindre uppföljning från lärarens sida, 
vilket ledde till otydlighet. Trots detta skötte de flesta sina läxor. Nu idag både ges det färre 
läxor samt att eleven gör färre hemuppgifter. Synen är nu att det inte skall behövas. 
 
En typisk lektion bestod förr av en kortare genomgång med en efterföljande diskussion och 
egen räkning. Lektionerna idag består av kortare genomgångar med mer laborationer och 
grupparbeten.  
 
I samband med kunskapslyftet uttalades en vision om att de vuxenstuderande skulle kunna 
jobba, sköta familj och studera friktionsfritt. Detta medför ökad frånvaro bland eleverna som i 
sin tur leder till att de är i behov av fler läxor och mer hemstudier, men som tyvärr sällan ut-
förs. Eleverna kan då få svårt att hänga med på lektionerna som kräver vissa förkunskaper och 
förberedelser. Detta ställer orimliga krav på vuxenutbildaren men på ett annat sätt är det ändå 
lättare att vara lärare idag, eftersom erfarenheten gör att man lär sig. 
 
David  
Rollen som lärare var först som förmedlare av ämneskunskaper, nu ligger uppgiften även på 
att bidraga till att människor utvecklas.  
 

Det har gått från att undervisa till att handleda. (David) 
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På 80-talet var det förberedande av lektioner bland annat enligt undervisningsprincipen 
MAKIS (Motivation, Aktivitet, Konkretion, Individualisering och Samarbete) mot elever i 
helklass. Terminsplanering gjordes med förutbestämt datum för lektionsinnehåll och prov. Nu 
för tiden servar läraren eleverna som själva får ta större ansvar för de moment som ingår i 
kursen. Prov och avstämningar sker istället när eleverna anser att de är mogna för det.  
 

Det är roligare nu, det händer mera, det händer massor. Det var så jäkla 
bundet förr med till exempel Lgr 69. Allt som bidrar till lärande är bra. (Da-
vid) 
 
 

Kompetensen hos speciallärare/pedagoger och lärarkandidater 
 

Synen på dagens lärarutbildning 
 
Sammanfattning 
En synpunkt på de lärare som utbildas i dag är att de saknar en hel del ämneskunskaper och 
ämnesmetodik. Någon annan tycker istället att det idag har fokuserats på annat viktigare inne-
håll och lärare idag har en annan uppgift.   
 
Anna 
Förr var ämneskunskaperna viktigare, nu är kraven mera att hantera ungdomarna. De nyutex-
aminerade lärarna har dåliga ämneskunskaper men de har en annan och bättre relation till ele-
verna.  
 
Bertil 
Har ingen åsikt om lärarutbildningen eftersom kontakter med lärarstuderande har uteblivit. 
 
Cecilia 
De får för lite ämneskunskap på lärarutbildningar idag. Grundskollärare som skall bli lärare i 
exempelvis svenska och samhällsorientering undervisar i matematik. De behöver dock endast 
matematik A på gymnasiet som ämneskunskap. Det verkar som dagens lärarutbildning inne-
håller för lite ämnesmetodik. Bristen på ämnesmetodik på lärarutbildningarna gör att det tar 
längre tid för läraren att få rutin och erfarenhet. 
 
David 
Dagens lärarkandidater ges flexiblare och större utrymme för sina personliga drag. Ämnes-
kunskaperna är tillräckliga även om de kan anses som annorlunda än tidigare. Till exempel 
har kunskaper kring logaritmer blivit mindre viktigt med miniräknarnas intåg i undervisning-
en, då det förr användes mer komplicerade metoder för uträkningar. 
 

Synen på speciallärare/pedagoger 
 
Sammanfattning 
Det verkar råda en samsyn kring att speciallärare/specialpedagoger har fått allt mindre elev-
kontakt och fungerar ofta som handledare till lärare. Detta är något som det till viss del beror 
på skillnader mellan vad läraren anser att en specialpedagog skall arbeta med och vad special-
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pedagogen själv anser. Den samstämmiga synen på speciallärare/pedagoger är att de är viktiga 
för att ge elever extra stöd, hur det i praktiken görs eller borde göras skiljer sig dock åt. 
 
Anna 
Om någon elev hade problem förr fick han/hon hjälp av specialläraren som jobbade både i 
klassen och enskilt med eleven. Idag har specialläraren mindre elevkontakt och fungerar mer 
som rådgivare till läraren.  
 
Bertil 
Förr fungerade speciallärarna mycket bra och var en viktig del av verksamheten. Nu dras re-
surserna in och det är brist på specialutbildad personal, vilket är synd då de verkligen behövs i 
skolan. 
 
Cecilia 
Förr arbetade speciallärarna själva med eleverna, nu har de mera en handledarroll till lärarna, 
dock utan att ha någon handledarutbildning. Speciallärarna har tyvärr ofta ingen ämnesdidak-
tik utan är allmänutbildade. Det finns ett behov efter specialpedagoger med ämnesdidaktiska 
kunskaper i matematik. Samarbetet med specialpedagoger har oftast fungerat bra och är en 
viktig tillgång. 
 
David 
Förr skildes elever med problem ut och fick gå till den så kallade kliniken där specialläraren 
tog hand om dem. Nu har varje lärare fått ta över ämnesspecifik pedagogik. Specialpedago-
giska lärare arbetar idag med stöd och handledning till både lärare och elever. 
 
 
 
 
Diskussion 
 
 

Synpunkter rörande erhållna resultat 
 
En fråga som genomsyrar detta arbete och den problematik som behandlas är om det verkli-
gen har skett en försämring av elevernas matematikkunskaper eller om det hänger ihop med 
hur kunskaperna mäts och värderas. Förhoppningsvis bidrar de i arbetet ingående forsknings-
rapporterna och intervjuerna av lärarna till ett steg närmare svaret på denna fråga. Vår under-
sökning visade att de erfarna lärarna ansåg att eleverna idag hade sämre grundkunskaper och 
färdigheter i ämnet matematik. De menade att eleverna idag inte skulle kunna klara av samma 
prov som de gjorde för 20 år sedan. Det skulle vara enkelt att avfärda deras åsikter med att så 
har lärare alltid tyckt, att det var bättre förr, att man inte kan jämföra prov från svunna tiders 
läroplaner. Undersökningarna och intervjuerna visar dock klart att grundkunskaper kring all-
män räknefärdighet, metoder och enheter sjunkit.  
 
I Magne och Engströms (2003) rapport konstateras det i en läromedelsanalys att antalet ma-
tematikuppgifter minskar radikalt. Detta tillsammans med att det vid intervjuerna framkom 
synpunkter på att dagens avsaknad av läxor kan vara en av orsakerna till elevernas sämre 
grundkunskaper eftersom eleverna räknar färre uppgifter idag.  

   24



  

 
I en rapport från Skolverket (2003) påpekas vikten av att elever i tidig ålder får en bra grund i 
matematik och som det ser ut i lågstadiet är det friare aktiviteter och arbetssätt, det handlar om 
att eleverna skall få ett matematiskt tänkande. Aktiviteterna brukar vara mera lek såsom bank 
och affär, det som påpekas i rapporten är den kritiska övergången från lek till att eleverna bör-
jar räkna ur boken och glömmer de olika matematiska idéer som finns. Undersökningar har 
visat att eleverna redan från tidiga år nu räknar mera självständigt med de nya läroböckerna 
vilket kan leda till att den formaliserade och generella skolmatematiken påverkar förståelsen 
negativt.  
 
Undersökningar såsom PISA, IEA-studien, Medelsta-matematik och NU03 pekar delvis åt 
olika håll beroende på hur de tolkas. Magne och Engströms rapport om eleverna i Medelsta 
konstaterar att det skett en försämring när det gäller allmän räknefärdighet. Något som tyder 
på det är att Sveriges resultat har förbättrats över tid enligt IEA-studien, och NU03 uttrycker 
att de inte tar hänsyn till de förändringar som Lpo94 innebar. Det går bara att spekulera i hur 
det skulle gå för eleverna om provet skulle vara uppbyggt utifrån innehållet i Lpo94 och om 
det skulle vara en fördel för dagens elever. Intervjuerna pekar på att eleverna idag är bättre på 
att resonera och ifrågasätta. I Lpo94 beskrivs olika mål att uppnå och det handlar om att för-
bereda eleven till att bli en god samhällsmedborgare och lära för framtiden, frågan är vad som 
är viktigt för eleverna att kunna och hur kunskapen ska mätas för att bli rättvis. Om eleverna 
blivit sämre eller ifall de istället kan andra saker idag ligger till viss del i vad som värderas 
som bra kunskaper. 
 
Den nuvarande skolans differentierade klasser missgynnar gemensamma genomgångar och 
främjar individuellt arbete. Orsaken till detta kan till viss del härledas till borttagandet av all-
män och särskild kurs. Under framtagningen av Lpo94 ansågs det inte vara politiskt korrekt 
med en differentierad undervisning. Tanken att skolan inte skulle få nivågruppera elever i två 
olika inriktningar har istället medfört att läraren i dagens individualiserade skola får nivågrup-
pera klassen i lika många delar som det finns elever.  
 
Den läroplan som vår undersökning visat medföra störst skillnader för elever är Lpo94. De 
skillnader som denna läroplan medfört är till största delen härrörande till den genomsyrande 
frihet som respektive skola har för att genomföra undervisningen. Detta i kombination med 
det tidigare nämnda borttagandet av nivågrupperingarna ledde till att lärarna fick helt andra 
spelregler. Vissa lärare trivdes med denna nya, och ibland uppfattat flummiga, läroplan medan 
andra hellre ville arbeta som de tidigare gjort enligt parollen, fel att ändra på något som funge-
rar.  
 
Den nuvarande individualiserade arbetsformen har fokus på att eleven i stort ägnar sig åt 
självstudier med matteboken som hjälpmedel. Detta har lett till att lärarnas kunskaper efter-
frågas allt mindre inom matematikstudier, vilket undersökningar av matematikdelegationen 
även bekräftar (Skolverket, 2006a). Detta fenomen har även krupit ner i årskurserna vilket 
bekräftas av (Skolverket 2003). Där presenteras även att läraren enligt eleverna är den vikti-
gaste faktorn till hur de förhåller sig till matematiken. Detta motsägs till viss del då det påstås 
av Skolverket (2006a) att lärarens kompetens inte kommer till sin rätt. 
 
Som tidigare nämnts innebar Lpo94 en skola för alla och det medförde en större spännvidd 
mellan eleverna i varje klass. Specialutbildad personal skall nu hitta lösningar och metoder att 
hjälpa respektive elev på plats i klassen istället för att lyfta ut de med speciella behov. Den 
tidigare specialläraren (40 poäng) hade istället mer elevkontakt och saknade istället den längre 
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och mer övergripande utbildning som dagens specialpedagoger får (60 poäng). Lärarkårens 
behov och förväntningar på specialutbildad personal ligger ofta mera mot de arbetsuppgifter 
som specialläraren hade än den handledning som specialpedagoger ofta ger. Dagens avsaknad 
av specialinriktad ämnesdidaktik hos specialpedagogerna är till viss del ett problem. 
 
Avslutningsvis vill vi understryka att den undersökning Skolverket (2003) presenterade kring 
elevers arbetsmoral pekar på en negativ utveckling som är oroande. Oavsett om eleverna i 
dagens skola lärt sig nya saker eller inte så är det beklämmande att deras aktivitet och motiva-
tion är så låg (flera närmar sig en aktivitetsgrad kring 25%), det gynnar inte någon form av 
lärande och är en indikation på en felaktig utveckling. 
 
 

Synpunkter rörande resultat och metodval 
 
Resultatet i vår undersökning har en god validitet då syftet i undersökningen följdes och frå-
geställningarna besvarades vid intervjutillfället. Valet av metoden intervju och diskussions-
frågorna till denna var därför väsentliga för undersökningen. I vår metod med intervjuer hade 
det eventuellt varit bättre med att intervjua fyra grundskollärare istället för att undersöka två 
grundskolelärare och två gymnasielärare. Vår uppdelning kan anses ge en bredare bild av vad 
lärarkåren anser, dock skulle fyra lärare med samma elevklientel kanske ge en bättre bild av 
en specifik grupp av elever. Reliabiliteten i undersökningen är till viss del diskutabel då vi 
bara intervjuade fyra lärare, vilket innebär att resultatet inte kan generaliseras till slutsatser 
rörande lärarkåren i stort. Dessutom liknar den ostrukturerade intervjun till viss del ett vanligt 
samtal, intervjuaren kan med till exempel kroppsspråk, tonfall och följdfrågor oavsiktligt på-
verka intervjupersonen. Vi anser dock att reliabiliteten i intervjuerna förbättras av att alla lära-
re fick samma information innan intervjuerna och att alla intervjuerna genomfördes på samma 
sätt med samma frågor, samt att vi inte blev störda av några andra faktorer under intervjuerna. 
Valet av den ostrukturerade intervjuformen gav en stor möjlighet till att låta lärarna uttrycka 
sina personliga erfarenheter och tankar vilket en intervju med en striktare form inte skulle ha 
tillåtit. En kvantitativ undersökning hade gett ett bättre reliabilitetsresultat, dock hade andra 
typer av svar och åsikter kommit fram av en sådan undersökning som inte följt syftet och be-
svarat våra frågeställningar lika bra.  
 
 

Förslag till fortsatt forskning 
 
En undersökning kring behov av nivågruppering i skolan vore intressant, och kanske även mer 
politiskt gångbart idag än för tio år sedan. Det skulle vara intressant att kartlägga hur pass 
mycket nivågruppering som sker trots att det inte officiellt är tillåtet, samt hur eleverna upple-
ver detta. En studie kring detta kunde kanske ge en bild av vad lärarkåren anser som ett mini-
mum av uppdelning. En metod som på ett rättvisare sätt kan mäta och jämföra kunskap under 
perioder med flera läroplaner skulle vara till stor hjälp för skolutvecklare och framtagning av 
nya styrdokument. Det skulle vara intressant att se ifall det går att finna om politiska motiv 
har haft större utrymme i läroplaner än de pedagogiska behoven som finns i skolan.  
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Funderingar kring arbetets betydelse 
 
Under väldigt lång tid har dagens ungdom ansetts som speciellt eländig och förfallen. Den 
generation som växte upp med Elvis musik och den då framväxande kulturen ansågs t ex ha 
varit speciellt syndfull och oduglig, de blev så småningom våra kära 40-talister som senare 
räknades som Sveriges ryggrad. Detta är naturligtvis en fråga om att vi har svårt att ta till oss 
nya tider och värderingar. Som lärare gäller det att vara öppen och inte låta gammal hävd spe-
la in. Ett kritiskt förhållningssätt är dock viktigt och vi inser att vi är på fel väg när elevernas 
aktivitetsgrad i skolan är oacceptabelt låg. Det behöver dock inte betyda att det är dagens 
ungdomar som har svårare för matematik, det är antagligen istället en osammansatt grundsko-
la med lägre disciplinära krav, högre samhälleliga krav och indragna resurser som ligger bak-
om att dagens skola har problem. 
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Bilaga 1 Diagnos 8a 
 
Matematikdiagnos 8a                                                                                      Poäng………. 
Namn……………………………………………Klass……………………..Datum………….. 
 
Skola…………………………………………….Klassföreståndare…………………………... 
 
Hjälpmedel: blyertspenna, radergummi, milimetergraderad linjal, ev miniräknare 
__________________________________________________________________________ 
 
Skriv med siffror   A Tio tusen fyra……………………….  
            B Tjugofemtusen……………………...  
            C En miljon…………………………...          
___________________________________________________________________________ 
 
Addition D   596 + 8 + 1939 +36010 E    70668 + 9 +69568 +867  
 Räkna här   Räkna här 
            

          
          
          
          
          
          
          
          
          

          
          
          
          
          
          
          
          
          
          

___________________________________________________________________________   
 F Rita en sträcka som är 7.8 cm lång (använd linjal) 
 
 
 
___________________________________________________________________________ 
G  1 Timme 3 minuter är……………………minuter 
 
H  Tio kronor tio öre är……………………..öre 
 
I  Ett kilogram är……………………………hektogram 
 
J  Fem centimeter är………………………..millimeter 
___________________________________________________________________________ 
A……………B……….... 
C……………D………… 
E…………….F…………. 
G…………....H…………. 
I……………..J…………..      Totala poäng………………………. 
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Bilaga 2 Diagnos 8b 
 
Matematikdiagnos 8b                                                                                      Poäng………. 
Namn……………………………………………Klass……………………..Datum………….. 
 
Skola…………………………………………….Klassföreståndare…………………………... 
 
Hjälpmedel: blyertspenna, radergummi, milimetergraderad linjal, ev miniräknare 
__________________________________________________________________________________________ 
 
K Skriv tal som passar i den rutan 
 
 
 
 
 

440 10 21  

_____________________________________________________________________ 
Subtraktion    L  6001 - 5061  M  70104 - 9049  
  Räkna här   Räkna här 
 
         
         
         
         
         
         
__________________________________________________________________________ 

         
         
         
         
         
         

Multiplikation          
  N  100 * 304 = …………………………….. 
 
  O  60 *  100 = ……………………………... 
________________________________________________________________________ 
P  6 * 149           Q  9 * 708                R  8 * 1076 
Räkna här           Räkna här                Räkna här 
 

      
         
      
      
      
      

       
        
      
      
      
      

      
         
      
      
      
      

 

______________________________________________________________________ 
K…………L…………. 
M………...N………… 
O…………P…………. 
Q…………R…………    Totala poäng………………………. 
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Bilaga 3 pm för Intervju 
 
Lärarnas bakgrund och arbetsplats 

• Hur länge har du arbetat som lärare och på vilken nivå? 
• Har du arbetat på samma skola hela tiden? 

 
Synen på elevernas kunskaper 

• Hur upplevs eleverna förkunskaper då de kommer till högstadiet nu jämfört med tidi-
gare? 

• Anser du att eleverna får en allt sämre kunskap i matematik vilket ett flertal studier vi-
sar? 

• Vad tror du är orsaken till att så många går ut grundskolan utan att vara godkänd i ma-
tematik? 

• Hur upplevs försämringen idag, är det några få som blivit mycket sämre eller är det en 
generell sänkning? 

 
Hur påverkar läroplaner, kursplaner och läromedel 

• Vad anses om läroböckerna idag jämfört med för 20 år sedan? 
• Tror du att det kan vara läroplanerna som ligger bakom försämringen? 
• Har styrdokumenten använts som en tillgång för utveckling eller har de upplevts som 

något besvärligt att befatta sig med? 
 
Arbetet i klassrummet 

• Är det svårare eller lättare att stimulera starka elever nu för tiden? 
• Tycker du att arbetssättet har förändrats mycket under den tid du arbetat som peda-

gog? 
• Tycker du att din arbetssituation/status på ditt arbete blivit bättre eller sämre under den 

tid du arbetat som lärare? 
• Beskriv kort hur en typisk lektion som du håller är upplagd? 
• Är det svårare att vara lärare idag? 

 
Lärarutbildningen och lärarnas allmänna kompetens 

• Har du lärarkandidater – hur tycker du att deras utbildning verkar, ämnesmässigt, äm-
nesdidaktiskt? 

• Har du tillgång till speciallärare/pedagoger om du har någon elev som du upplever har 
stora svårigheter, är det skillnad på förr och nu? 


