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Abstract 
 
National and international studies, such as PISA and TIMSS, which are part of the national 
evaluation system, are carried out continuosly. Skolverket, in collaboration with researchers, 
are responsible for the implementation, evaluation, and analysis of the studies. National re-
sults show an increasing percentage of pupils who do not reach the goals in mathematics. The 
last completed international studies PISA 2009 and TIMSS 2007 show an impaired trend of 
knowledge, in international comparison. Moreover, studies also show that the differences be-
tween schools and also within the same school in Sweden have increased. In summary, the 
analysis of the studies shows that the Swedish students' math skills have been declining over 
time. The purpose of this report is to examine possible causes, essential factors that are affect-
ing and future actions in order to achieve better results. Completed national and international 
studies and analysis show a range of factors that are affecting Swedish students´ declining 
mathematic skills. However, this report clarifies the big complexity that is revealed when re-
sults are being analyzed. This is due to a multitude of factors of influence of underlying caus-
es. Nevertheless, results and analysis show that teachers’ skills are a strong factor which af-
fects and influences the progression and accumulation of knowledge. 
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Sammanfattning 
 
Nationella samt internationella studier såsom PISA och TIMSS genomförs med kontinuitet. 
Dessa är en del av det nationella systemet för utvärdering vad gäller kunskapstrend. Skolver-
ket, i samarbete med forskare, ansvarar för genomförande, utvärdering samt analys. Nationel-
la mätningar visar en procentuell ökning av elever som ej når målen i matematik. De senaste 
genomförda internationella studierna PISA 2009 samt TIMSS 2007 visar på en nedåtgående 
kunskapstrend i internationell jämförelse. Dessutom visar analys på minskad likvärdighet 
både mellan skolor i Sverige, men även inom en och samma skola. Påvisbart, vid analys av 
genomförda studier, är svenska elevers sjunkande matematikkunskaper. Syftet med denna 
rapport är att undersöka möjliga orsaker, essentiella påverkansfaktorer samt framtida insatser 
för resultatförbättring. Genomförda nationella och internationella studier samt analyser visar 
på en rad påverkansfaktorer. Dock visar denna rapport på den omfattande komplexitet som 
analyser av resultat bidrar till, då en mångfald av influerande bakomliggande orsaker till re-
sultaten kan skönjas. Resultat och analyser antyder att lärarkompetens är en stark påverkans-
faktor, vad gäller kunskapsackumulation och kunskapsprogression. 
 
 

Nyckelord 
Internationella studier, nationella studier, svenska elevers matematikkunskaper, lärarkompe-
tens. 
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Inledning 

Bakgrund 

Sverige genomför nationella mätningar samt deltar i flera internationella studier, vilket omfat-
tar flera tusen elever. Dessa studier är en del av det nationella systemet för utvärdering vad 
gäller påvisbar kunskapstrend. Studierna sträcker sig över tid. Skolverket, i samarbete med 
forskare från universitet och högskolor ansvarar för huvuddelen av genomförande, bedöm-
ning, samt utvärdering och analys. Många samverkande länder deltar vid utformning av prov 
och enkäter som ligger till underlag för de internationella studierna, vilket bidrar till att dessa 
ej helt kan avspegla rådande svenska måldokument. Studiernas huvudsyfte är, enligt Skolver-
ket1, att utvärdera svenska elevernas kunskaper i jämförelse med andra länders elever, samt att 
påvisa resultat över tid. Flertalet studier upprepas med givna tidsintervaller. Eleverna genom-
går kunskapsprov, som sedermera kompletteras med enkäter. Huvudsyftet med elevernas en-
kätundersökningar är att synliggöra attityder, samt inställningar till skolarbete och skola. 
Även rektorer, lärare och föräldrar deltar via enkätundersökningar. 

 
Allt fler elever klarar ej miniminivån på matematikproven vid de nationella mätningarna. An-
delen som ej nått målen har ökat. Vårterminen 2010 klarade nästintill var femte elev i årskurs 
nio ej godkänt nivån, med en procentuell nivå på 17,5 procent. Sedan vårterminen 2003 har 
andelen som ej klarar proven i matematik ökat med 8,3 procent2visar statistik som indikerar 
fortsatt ökning av elever som ej når godkänt nivån på de nationella proven. Det sammanvävda 
provresultatet för år 2011 konstaterar att 19,3 procent ej når målen i matematik3. 
 
Resultat från PISA-undersökningen (Programme for International Student Assessment) år 
2009 påvisar en försämring av matematikkunskaper hos svenska elever. Även likvärdigheten 
har försämrats, vilket framgår av enkätundersökningar. Tidigare års PISA-undersökningar4 
har visat att svenska elever presterat över OECD-genomsnittet. År 2009 visar totalresultaten 
att svenska elever presterar på en genomsnittlignivå. Vad gäller att erbjuda alla elever en lik-
värdig skola, har Sverige, från att år 2000 inneha en ledande position, numera placerat sig på 
genomsnittsnivå. Skillnaderna mellan hög- och lågpresterande elever har ökat. Även en skill-
nad kan skönjas mellan hög- och lågpresterande skolor. Socioekonomiska förutsättningar på-
verkar allt mer elevers prestationer och är i PISA-undersökningen år 2009 över genomsnittet. 
 
I ett pressmeddelande på Skolverkets hemsida, publicerat 2004-12-13, påvisades att svenska 
elevers matematikkunskaper sjunkit markant i TIMSS-undersökningen (Trends in Internatio-
nal Mathematics and Science Study) från år 2003, i jämförelse med samma deltagande länder 
från 1995 års TIMSS-undersökning. I denna undersökning deltog elever i årskurs åtta. Svens-
ka elevers prestationer inom matematikområdet hade sjunkit mest av alla 20 jämförbara län-
der. Sverige låg nu under genomsnittet5. 
 

                                                 
1Skolverket, 2012i. 
2Skolverket, 2010a. 
3Skolverket, 2010, s. 3. 
4Skolverket, 2010b. 
5Skolverket, 2004a. 



- 2 - 
 

Skolverket beslutade år 2001 att göra en nationell utvärdering våren 2003 (NU-03). Den na-
tionella utvärderingen sammanfattades i Rapport 250 (2004)6. Detta mot bakgrund av samhäl-
leliga förändringar samt reformer inom skolan. Syftet med sammanställningen var bland annat 
att få perspektiv på måluppfyllelse, samt bidra till utgångspunkt för statliga insatser för grund-
skolan, ur ett helhetsperspektiv7. Vad gäller matematikämnet påvisas att undervisningsproces-
sen till stor del är individualiserad, med enskilt arbete trots ökad betoning på kommunikation i 
Lpo94. Enkätundersökningarna visar att undervisningsprocessen till största del består av indi-
viduellt arbete i lärobok. Läraren går runt och hjälper elever. Vad gäller kunskapsresultaten 
för årskurs nio och årskurs fem har en försämring skett sedan förra mätningen 1992. Andelen 
lågpresterande elever har ökat8. NU-03 ger en sammanfattande bild av isolerad undervisning i 
lärobok, där läraren använder läroboken som bas i undervisningen. Inget i NU-03 visar på att 
undervisningen kompletteras med kunskaper om matematik, där tillfällen för diskussion, ana-
lys eller begreppsförståelse är en del av undervisningen9. 
 
Som lärarstudent och framtida matematiklärare känns möjliga orsaker till svenska elevers 
sjunkande matematikkunskaper extra angeläget att undersöka på ett djupare plan. Framför allt 
i ett utvecklande syfte, vad gäller framtida lärarprofession. Måhända kan det även vara ut-
vecklande för andra lärare samt politiker att ta del av denna rapport. Vad påvisar forskning? 
Vilka bakomliggande orsaker till sjunkande resultat kan skönjas och hur bör jag som framtida 
matematiklärare förhålla mig till presenterade analyser och resultat, för att på bästa möjliga 
sätt utvecklas i min profession, så att jag kan möta elevers varierande behov samt verka för att 
kreera stimulerande, utvecklade och givande lärprocesser som verkar för god kunskapspro-
gression inom matematikområdet? 
 

Syfte och problemformulering 
 
Syftet med detta arbete är att undersöka möjliga orsaker, essentiella påverkansfaktorer samt 
framtida åtgärder för resultatförbättring vad gäller påvisbara sjunkande matematikresultat för 
svenska elever. Huvudfokus innefattar att försöka utröna vad påvisbara resultat kan, i didak-
tiskt syfte, användas till för framtida resultatförbättring. Problemformuleringen innefattar två 
essentiella aspekter, varvid det ena är orsaker till resultat, samt avslutningsvis framtida åtgär-
der för resultatförbättring. För att möjliggöra att syfte samt problemformulering nås har jag 
valt att bryta ner mina frågeställningar: 

 Vilka bakomliggande orsaker kan urskiljas vad gäller analyser av resultat?  
 Vilka slutsatser kan dras av analyserna, samt vilka framtida förändringar bör ske för 

resultatförbättring? 

 

Avgränsning 
 
I min undersökning har jag valt att begränsa min analys till genomförda internationella studi-
erna, TIMSS och PISA, samt nationella studier av Nationella prov. Avgränsningen gäller 
svenska elevers matematikkunskaper samt vad dessa undersökningar påvisar gällande skönj-

                                                 
6Skolverket, 2004b. 
7Skolverket, 2004b, s. 12. 
8Skolverket, 2004b, s. 53. 
9Skolverket, 2004b. s. 56. 
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bar resultatbild. Flertalet publicerade undersökningar samt artiklar finns att tillgå, men jag har 
valt att i denna rapport avgränsa mig till ovan nämnda undersökningar, då det i denna forsk-
ningsrapport ej ges utrymme för vidare djupanalys av alla de påverkansfaktorer som påvisas i 
publicerade rapporter och analyser av nationella och internationella studier. Rapporten skulle 
bli allt för omfattande och ej vara genomförbar inom givna ramar. Dock kommer en presenta-
tion av variabler vad gäller påverkansfaktorer att redovisas, för att ge en informativ bakgrund, 
samt en förståelse för att denna rapport endast analyserar en del av många faktorer som inver-
kar på elevers resultat. Resultatbild av matematikkunskaper samt orsaker till resultatbild har 
avgränsats till svenska elever, varvid resultat samt orsaker kan variera från land till land. Hu-
vudfokus i denna rapport är lärarkompetensens inverkan på elevers resultat. 
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Teoretiskt ramverk 

 

PISA, Programme for International Student Assessment 
En av de internationella studier som bland annat undersöker elevers matematikkunskaper är 
PISA10. Syftet med OECD-projektet PISA är att undersöka respektive lands utbildningssy-
stem, 15 åriga elevers kunskaper och färdigheter inom områdena matematik, naturvetenskap, 
samt läsförståelse. PISA avser att mäta vardagsrelaterade kunskaper och färdigheter och ett 
livslångt lärande betonas. Stor vikt läggs på huruvida elever har förmågan att se helheten och 
därtill kunna sätta kunskaper i ett sammanhang. Processen, tolkningsförmågan, samt förmå-
gan att reflektera, analysera och resonera över information och att lösa problem utgör basen 
för proven. PISA syftar även till att öka förståelsen för orsaker till skillnader i förmågor. Detta 
för att upptäcka ett skolsystems starka och svaga sidor, vilket på sikt ska bidra till utveckling. 
Studien genomförs med tre års intervaller. Sverige har deltagit sedan år 2000. I PISA-studien 
deltar både OECD-länder, samt ej deltagande OECD-länder. Antalet medverkade länder har 
ökat. År 2000 deltog 32 länder, år 2003 41 länder, år 2006 57 länder och år 2009 deltog 66 
länder. Proven består både av flervalsfrågor och öppna utsagor. Deltagande elever besvarar 
enkätfrågor, med beröringspunkterna: personligt lärande, engagemang och motivation, samt 
bakgrund. Rektorer besvarar bland annat frågor gällande lärandemiljö, lärarkompetenser och 
engagemang11. 
Resultaten från PISA-undersökningen år 2000 visade att svenska elevers matematikkunskaper 
låg över OECD-genomsnittet. I matematik hade åtta länder bättre resultat än Sverige. Inga 
skillnader mellan könen påvisades i totalresultaten. Internationellt sett visar hälften av länder-
na en skillnad vad gäller resultat och kön. Detta till pojkars fördel. Undersökningen påvisar att 
samband finns mellan elevers socioekonomiska status och prestationer. Elever med högre 
socioekonomisk bakgrund påvisar högre resultat än elever med sämre socioekonomiska förut-
sättningar12. I PISA-undersökningen från 2003, där matematik var huvudämnet, låg svenska 
elever över OECD-genomsnittet vad gäller matematikkunskaper, men med en viss försämring 
mot år 2000. Även detta år, hade åtta länder bättre resultat än Sverige13. Enligt ett pressmed-
delande publicerat på Skolverkets hemsida 2004-12-06, finns tecken på att variationer mellan 
grupper och skolor ökar14. PISA-undersökning från år 2006 påvisar en försämring vad gäller 
placering i relation till övriga länder. Därtill bör noteras att fler länder deltar vid denna mät-
ning. Resultaten i PISA 2006 visar att det är 10 OECD-länder, samt fem icke OECD-länder 
som påvisar bättre matematikresultat än Sverige. Sammanfattningsvis är det dock fler länder 
som presterar bättre resultatmässigt i denna mätning, i jämförelse med Sverige. Det är fram-
förallt de högpresterande eleverna som påvisar en försämring resultatmässigt år 2006 än tidi-
gare år. I Sverige påvisar PISA-undersökningen år 2006 att genomsnittsresultatet är sämre, 
generellt sett, för elever med utländsk härkomst15. Resultat från PISA-undersökningen år 2009 
visar en försämring av matematikkunskaper hos svenska elever. Enkätundersökningar indike-
rar att likvärdigheten försämrats. Tidigare års PISA-undersökningar påvisade att svenska ele-
ver presterade över OECD-genomsnittet. År 2009 visar totalresultaten att svenska elever en-

                                                 
10Skolverket, 2012i. 
11Skolverket, 2011g. 
12Skolverket, 2010c. 
13Skolverket, 2010d. 
14Skolverket, 2004a. 
15Skolverket, 2010e. 
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dast presterar på en genomsnittlignivå. Från att innehaft en ledande position, vad gäller en 
likvärdig skola, har Sverige sjunkit till en genomsnittlig nivå. Skillnaderna mellan hög- och 
lågpresterande elever har ökat, samt en skillnad kan skönjas mellan hög- och lågpresterande 
skolor. Socioekonomiska förutsättningar påverkar allt mer elevers prestationer och är i PISA-
undersökningen år 2009 över genomsnittet16. 
 
I en sammanfattning av Skolverkets rapport 35217 påvisas att svenska elevers matematikpre-
stationer minskat i jämförelse med resultaten från PISA år 2003, som är det basår, varvid me-
delvärden fixerades, då matematik var huvudområdet. Utifrån den fastställda matematikskalan 
går det att fastställa sex olika prestationsnivåer. Elever på nivå ett kan lösa och hantera upp-
gifter som endast kräver rutinmässiga beräkningar. Elever på nivå fyra kan hantera uppgifter 
där förmågan att hantera modeller och utföra antaganden krävs. Elever på nivå sex löser upp-
gifter av komplexare natur, där utvecklande av nya strategier krävs för att lösa uppgifterna. 
Andelen elever som ej når nivå två på matematikskalan har ökat från 17 till 21 procent. Sam-
tidigt påvisar resultaten att högpresterande elever på nivå fem och sex har sjunkit från 16 till 
11 procent. Resultat i rapporten visar att svenska elevers medelvärden sjunkit med 15 poäng, 
vilket påvisar att Sverige hamnar under genomsnittet18. 
 
För varje studie är ett kunskapsområde i fokus, men alla kunskapsområden undersöks, vilket 
möjliggör analyser och jämförelser över tid. I PISA 2003 var matematik huvudområdet. Detta 
år introducerades problemlösning som en ny del av matematiken. Initiativet till PISA-
projektet står OECD och dess medlemsländer för. Pisa Governing Board (PGB) är en styrelse 
inom OECD, där varje deltagande land har en representant. PGB drar upp riktlinjerna för 
PISA-projektet, vilket sedermera ligger till grund för det utformning av prov och enkäter. 
Skolverket är Sveriges representant i PGB och har det yttersta ansvaret för PISA19. 
 

TIMSS, Trends in International Mathematics and Science Study 
En annan internationell studie där matematikkunskaper undersöks är TIMSS20. Denna studie 
undersöker kunskaper inom matematik- samt Naturorienterandeämnen (NO), vilket omfattar 
elever i årskurs fyra och årskurs åtta. Syftet med TIMSS är, enligt Skolverket, att jämföra 
elevprestationer både nationellt och internationellt. Studien syftar även till att påvisa elevers 
attityder, samt erfarenheter av matematik och NO. Olika länders skolorganisation, lärarunder-
visning, elevsituation, samt rådande attityder kartläggs. Syftet är att mäta och jämföra skillna-
der för att ge stöd åt förändringar. Studien har även till syfte att påvisa utveckling över tid. 
TIMSS genomförs vart fjärde år och har genomförts sedan år 1995. Enligt Skolverket påvisar 
TIMSS elevers kunskaper och färdigheter inom bland annat matematikområdet och jämförel-
ser görs, både nationellt och internationellt. Resultat över tid påvisar trender, vilket sedermera 
ligger till grund för vidare analyser.  
 
I TIMSS deltar länder över hela världen. Året 1995 deltog 45 länder, 2003 50 länder, 2007 
och 2011 deltog näst intill 60 länder. Före år 2007 deltog Sverige endast med elever från 
årskurs åtta. Därefter har även elever i årskurs fyra deltagit i studien. TIMSS innefattar prov 
med öppna- samt flervalsfrågor. Tidigare provuppgifter är till viss del återkommande, för att 
möjliggöra jämförelse och analys. Elever, rektorer och lärare besvarar olika enkäter för att 
                                                 
16Skolverket, 2010b. 
17Skolverket, 2010f. 
18Skolverket, 2010f, s.12-13. 
19Skolverket, 2010f. 
20Skolverket, 2012a. 



- 6 - 
 

inställningar, attityder, lärandemiljöer, samt kompetenser ska synliggöras, vilket sedan ligger 
till grund för analys. IEA (The International Association for Evaluation of Educational 
Achievement) initierar TIMSS-projektet. IEA är en internationell organisation med huvudsyf-
te att genomföra studier som jämför länders skolsystem. Skolverket har huvudansvaret för 
genomförandet av TIMSS i Sverige, samt samarbetar med forskare från olika universitet21. 
 
Den internationella undersökningen TIMSS 1995 omfattade internationella undersökningar 
inom matematikområdet, samt de Naturorienterande ämnena (NO), där 40 länder deltog. Re-
presentativa för svenska grundskolan, som deltagit i den internationella sammanställningen 
var 13-åriga elever, i årskurs sex och sju. Umeå Universitet, Institutionen för tillämpad ut-
bildningsvetenskap har sammanställt resultaten och presenterar en sammanfattning. Prestatio-
ner inom matematikområdet som helhet påvisade en genomsnittlig internationell prestations-
nivå. Inom olika ämneskategorier låg svenska elever över det internationella genomsnittet vad 
beträffar statistik, sannolikhetslära, mätningar, mått, taluppfattning, samt bråk. I algebra, 
geometri, samt ekvationer presterade svenska elever under det internationella genomsnittet. 
Skillnaderna mellan flickor och pojkars prestationer var relativt små. Jämförelser visar att 
undervisningstiden för matematik är mindre i Sverige, än i många andra länder22. 
 
Skolverket meddelade att svenska elevers matematikkunskaper sjunkit markant i TIMSS-
undersökningen från år 2003, i jämförelse med samma deltagande länder från 1995 års 
TIMSS-undersökning. Svenska elevers prestationer inom matematikområdet hade sjunkit 
mest av alla 20 jämförbara länder. Sverige låg nu under genomsnittet23. Studien påvisar att 
Sverige placerar sig allra sämst av 20-landsgruppen, vad gäller algebra, geometri, aritmetik, 
samt mätning24. I TIMSS 2003 deltog femtio länder. Sveriges resultat jämförs främst med 
resultat från medlemsländer från OECD och EU: Svenska elevers resultat i matematik (499 
poäng) ligger under genomsnittet för de 20 jämförbara länderna (516 poäng). Matematikför-
sämringen mellan TIMSS 1995 och TIMSS 2003 motsvarar 41 poäng, vilket är den största 
minskning av de 16 länder som deltog 1995. Parallellt med TIMSS 2003 genomfördes PISA-
undersökningar år 2000 och år 2003. Dessa undersökningar påvisade oförändrade matematik-
resultat. Sammanfattningsvis tycks nedgången främst skett under 1990-talet25. 
 
På våren 2007 genomfördes TIMSS för tredje gången i Sverige. Detta år deltog elever i 
årskurs fyra, samt elever i årskurs åtta. 37 länder i årskurs fyra deltog, samt 50 länder i årskurs 
åtta26. Enligt ett pressmeddelande på Skolverkets hemsida, publicerat 2008-12-0927, visar 
TIMSS-undersökningen från år 2007 på en fortsatt försämring av svenska elevers matematik-
kunskaper i årskurs åtta. Svenska elever ligger under genomsnittet i både årskurs fyra och 
årskurs åtta i jämförelse med övrigt deltagande EU/OECD-länder. De elever som ej når den 
mest grundläggande kunskapsnivån har mer än fördubblats. Andelen högpresterande eleverna 
fortsätter att minska ytterligare. Resultaten från TIMSS 2007 visar en försämring inom äm-
nesområdena algebra, samt geometri. Inga märkbara skillnader finns mellan flickors och poj-
kars resultat i matematik. Däremot har pojkars resultat minskat mer sedan TIMSS 2003. Även 
för elever i årskurs fyra, som deltar i underökningen för första gången, ligger resultaten under 
genomsnittet i matematik. Ämnesspecifika områden, där resultaten påvisar en tydlig försäm-

                                                 
21Skolverket, 2012a. 
22Umeå Universitet, 2011. 
23Skolverket, 2004a. 
24Nämnaren, 2005. Nr 1. Peter Nyström, 2005, s.14. 
25Skolverket, 2004a. 
26Skolverket, 2012f. 
27Skolverket, 2008. 



- 7 - 
 

ring berör taluppfattning, aritmetik, och geometri. Pojkar påvisar något bättre resultat i mate-
matik, i årskurs fyra, än flickor. Svenska skolor har färre undervisningstimmar, än övriga del-
tagande länder i EU/OECD. Dessutom påvisar enkäter som lärare och rektorer svarat på att 
svensk matematikundervisning bygger mer på läroböcker och enskilt självständigt arbete, än 
övriga jämförbara länder som deltagit i undersökningen, där mer tid ägnas åt föreläsning och 
direkt undervisning. Enligt Skolverket är det av vikt att ha i åtanke att undersökningen från 
TIMSS 2007 inte tar avstamp utifrån svenska förhållanden. Därtill bör resultat analyseras yt-
terligare, innan slutsatser, samt åtgärder kan diskuteras.  
 

Nationella studier - Nationella prov 
Syftet med nationella prov är, enligt Skolverket28, att verka för en likvärdig bedömning, samt 
vara ett stöd vid bedömning. Resultaten bidrar även till underlag för analys vad gäller målupp-
fyllelse på skol-, kommun-, och nationell nivå. Enligt Skolverket kan de nationella proven 
även bidra till att konkretisera kursplaner, samt bidra till ökad måluppfyllelse. Från och med 
läsåret 2011/2012 gäller nya kursplaner för årskurs tre, årskurs sex, samt årskurs nio, vilket 
bidrar till att det framöver är i dessa årskurser som nationella prov kommer att genomföras. 
Nationella prov i grundskolan har tidigare varit obligatoriska för årskurs nio, men genomförts 
på frivillig basis för årskurs fem från år 1998. Proven blev obligatoriska för årskurs fem åren 
2009 och 2010. Våren 2011 var nationella proven i år fem ej obligatoriska29. Nationella prov 
är från läsåret, 2011/2012, obligatoriska för årskurs 3, årskurs 6, samt årskurs 9. Alla lärare 
ska använda sig av de anvisningar och prov som Skolverket delger. Övrigt bedömningsstöd, 
vid rättning av prov, är frivilligt att använda. Alla elever delges samma information, samt 
provunderlag. Provunderlagen skiljer sig inte från andra prov i undervisningen30. 
 
Skolverket samlar årligen in uppgifter om resultat, prov samt slutbetyg. Även lärarenkäter och 
elevlösningar samlas in. Dessa ligger till grund för analyser som varje år redovisas i en slut-
rapport31. Grundskolans resultat från nationella proven presenteras på fyra olika nivåer. Resul-
taten är sammanställda så att de visar riks-, läns-, kommun-, samt skolnivå. Resultat, analyser, 
sammanställningar, samt jämförelsetal finns att tillgå på Skolverkets hemsida32. På nationell 
nivå är det de nationella proven som ligger till grund för statistik, vad beträffar elevers mate-
matikkunskaper och måluppfyllelse. På Skolverkets hemsida presenteras statistik och ana-
lys33. 
 
Den första totalinsamlingen av nationella prov för årskurs tre, samlades in 2010. Resultaten 
sammanställdes i Skolverkets rapport Ämnesproven i grundskolans årskurs 3. En redovisning 
av genomförandet 201034. De delprov som eleverna hade lägst procentuell godkändnivå var 
de delprov där skriftliga räknemetoder, samt area och volym behandlades35. Det var stor skill-
nad i hur väl eleverna lyckades att nå kravnivån på de olika delproven. Det delprov där area 
och volym behandlades, respektive det delprov där elevernas kunskaper vad gäller skriftliga 
räknemetoder behandlades hade en betydligt lägre procentuell godkänd nivå, än övriga del-
prov. Uppgifter med subtraktion var svårare för eleverna att klara än addition. Totalt nådde 

                                                 
28Skolverket, 2012b. 
29Nationellt centrum för matematik, 2011. 
30Skolverket, 2012c. 
31Skolverket, 2009a. 
32Skolverket, 2012d. 
33Skolverket, 2009b, s. 178-179. 
34Skolverket, 2011a. 
35Skolverket, 2011a, s. 9. 
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69,2 procent av eleverna godkändnivån på alla delproven år 201036. I Skolverkets rapport 
Ämnesproven i grundskolans årskurs 3. En redovisning av genomförandet 201137 påvisas att 
de delprov med procentuellt lägst godkändnivå var de delprov där skriftliga räknemetoder, 
samt mätning av massa och tid behandlades38. Även detta år var den procentuella skillnaden 
stor, i jämförelse med de övriga delproven. Eleverna påvisade även svårigheter med uppgifter 
som behandlade likhetstecknets betydelse39. 71,3 procent av eleverna klarade godkändnivån 
på alla delproven i matematik år 201140.Det var en marginell skillnad mellan pojkar och flick-
or, där pojkarna presterade 0,2 procent bättre än flickorna41. De delprov som flest klarade var 
de som behandlade det matematiska området geometri, samt den muntliga gruppuppgiften42. 
 
Vårterminen 2009, var det första året som nationella prov var obligatoriska för årskurs fem. 
80,5 procent av eleverna uppnådde kravnivån för godkänt på alla delproven. Samma prov 
användes kommande vårtermin, 2010, och då uppnådde 80,6 av eleverna godkänt nivån för 
alla delproven43.  
 
Allt fler elever klarar ej miniminivån på matematikproven. Andelen som ej nått målen har 
ökat. Vårterminen 2010 klarade nästintill var femte elev i årskurs nio ej godkändnivån, med 
en procentuell nivå på 17,5 procent. Sedan vårterminen 2003 har andelen som ej klarar proven 
i matematik ökat med 8,3 procent44. 
 
Skolverkets publikation, PM – Resultat från ämnesproven i årskurs 9 vårterminen 201145, 
visar statistik som påvisar fortsatt ökning av elever som ej når godkänt nivån på de nationella 
proven. Det sammanvägda provresultatet för år 2011 påvisar att 19,3 procent ej når målen i 
matematik46. Skolverkets rapport Ämnesproven 2011 i grundskolans årskurs 9 och specialsko-
lan årskurs 1047 visar att elever påvisar svårigheter vad gäller likhetstecknets betydelse, för-
ståelse för räknesätten48, samt bråkräkning, där täljare och nämnare ej innehar rätt plats49. 
Många elever påvisade även osäkerhet, vad gäller beräkning av subtraktion, där differensen är 
ett negativt tal. Begreppsförståelse, taluppfattning samt att tolka och värdera information och 
att välja lämpliga strategier visade sig vara svårt för många elever50. Lösningsproportionen, 
vad gäller elevernas analytiska förmåga, var 0,61 procent. På detta delprov presterade flickor-
na bättre än pojkarna. Detta visade sig framförallt på poängsättningen av redovisade svar, 
samt matematiskt språk51. Nästintill en tredjedel av eleverna hoppade över den uppgift där de 
skulle lösa en ekvation och därefter tolka svaret. Av de elever som provade att lösa uppgiften, 

                                                 
36Skolverket, 2011b, s. 4-5. 
37Skolverket, 2011c. 
38Skolverket, 2011c, s. 9. 
39Skolverket, 2011c, s. 10. 
40Skolverket, 2011c, s. 20. 
41Skolverket, 2011c, s. 21. 
42Skolverket, 2011d. 
43Nationellt centrum för matematik, 2011. 
44Skolverket, 2010a. 
45Skolverket, 2011e. 
46Skolverket, 2011e, s. 3. 
47Skolverket, 2012e. 
48Skolverket, 2012e, s. 23. 
49Skolverket, 2012e, s. 24. 
50Skolverket, 2012e, s. 24. 
51Skolverket, 2012e, s. 24-25. 
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var det en stor andel som gjorde varierande typer av fel vid förenkling av ekvationen. En ännu 
mindre andel klarade av att korrekt tolka sitt resultat52. 

                                                 
52Skolverket, 2012e, s. 26. 
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Metod 

 

Metodval 
 
Metodvalet är textanalys som är en kvalitativ forskningsmetod. Jag ser textanalys som en 
form av diskursanalys. Jørensen & Phillips53menar att ett diskursanalys ej enbart är en metod 
för analys, utan bidrar även till att ge en teoretisk samt metodisk helhet. Författarna påvisar 
därmed att teori och metod är sammanlänkade. Det är av vikt, vid textanalys av empiriska 
undersökningar, att acceptera grundläggande filosofiska premisser samt att även använda sig 
av olika diskursanalytiska perspektiv. Detta, då olika perspektiv bidrar till att kreera olika 
former av insikt. Författarna påvisar några essentiella aspekter vid textanalys. Vikten av kri-
tisk inställning till självklar kunskap: kunskap bör inte alltid ses som en objektiv sanning. Det 
är av vikt att vara medveten om att vi konstruerar vår bild av sanningen utifrån hur vi katego-
riserar världen. Jørensen & Phillips poängterar även att kontextuella faktorer präglar synen på 
kunskap och att kontext förändras över tid. Därtill poängteras att kunskap skapas i social in-
teraktion, där gemensamma sanningar byggs upp. Detta kreerar varierande sociala konstruk-
tioner av kunskap och sanning, vilket sedermera påverkar synen på kunskap. Diskurs bidrar 
till att skapa den sociala världen. Vidare fortsätter författarna påvisa att kritisk diskursanalys 
är ett essentiellt kritiskt angreppssätt, vilket både reproducerar och förändrar kunskap. 
Diskursanalys har ej till syfte att urskönja en viss sanning utan kan användas för att visa på 
samt via slutsatser föreslå en alternativ diskursiv konstruktion och därtill bredda perspektiv på 
presenterad kunskap. 
 
Vad gäller presentation av svenska elevers resultatbild, kommer jag att titta på rapporter och 
sammanställningar som Skolverkets presenterat. Jag kommer sedan att utifrån möjliga skönj-
bara orsaker, ta del av internationell forskning som belyser just dessa, för att därtill kunna 
jämföra och analysera skönjbara nationella med internationella orsaker till resultatförsämring. 
Därefter kommer jag att undersöka hur den svenska regeringen valt att verka för resultatför-
bättring. 
 

Urval 
 
Urvalet av artiklar och forskningsrapporter har styrts av undersökningens syfte och problem-
ställningar. Då syftet är att generellt påvisa orsaker till sjunkande matematikresultat har jag ej 
genomfört någon egen empirisk undersökning, utan baserat min undersökning på forsknings-
rapporter och forskningsartiklar. Metodvalet är baserat på en analys av tidigare publicerat 
material. Varierande förklarings- samt bakgrundvariabler har gjort metodvalet svårt att be-
gränsa. För att möjliggöra denna undersökning, samt rapportskrivningen, har det varit av vikt 
att tydligöra syfte och frågeställningar, samt begränsa urval utifrån dessa. En generalisering 
och överskådlig trendöversikt, både vad gäller nationella och internationella undersökningar, 
ligger till grund för denna rapport. De varierande forskningsbaserade teoretiska ramverk jag 
använt mig av i min undersökning syftar till att dels ge en överskådlig bild av elevers mate-
matikresultat över tid, dels att säkerställa att rapportens syfte och problemställning uppnås. 

                                                 
53 Jørensen & Phillips, 2000. 
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Avgränsningar samt urval öppnar upp för felaktig generalisering samt tolkning av data. Denna 
textanalys är alltför begränsad för att ge annat än generella svar på bakomliggande orsaker till 
svenska elevers sjunkande matematikresultat. Publicerade forskningsresultat samt analyser 
påvisar en mängd essentiella faktorer, vad gäller god kunskapsprogression samt betydelsefulla 
kompetensdimensioner av framgångsrikt lärararbete. Vid närmare textanalys konstateras dock 
en påvisbar komplexitet, vad gäller problemet. Skönjbart är att valda parametrar inverkar på 
den resultatbild som presenteras. 
 
Insamlingen av ett stort urval av publicerade rapporter och artiklar var ett nödvändigt steg, för 
att skapa den kunskapsbas som jag behövde för textanalysen. Stor vikt har lagts på att ta del 
av forskningsbaserade publikationer, artiklar, analyser och resultatbeskrivningar av både na-
tionella, samt internationella undersökningar. Vad gäller möjliga orsaker till av Skolverket 
påvisad kunskapstrend, har jag valt att titta närmare på lärarkompetensens betydelse i relation 
till elevers kunskapsprogression. Vad gäller framtida insatser har jag valt att titta närmare på 
vad den svenska regeringen har valt att göra för att verka för resultatförbättring.  
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Resultat 

 

Möjliga orsaker till sjunkande elevresultat 
 
Utifrån nationella och internationella studier och forskningsresultat presenterade tidigare kan 
slutsatsen dras att kunskapsnivån sjunkit. Följande avsnitt ämnar att lyfta fram möjliga orsa-
ker till presenterad bild. 
 
Nationella rapporter påvisar möjliga orsaker till försämrad resultatbild bland svenska elever. 
Däribland föräldrars utbildningsnivå, etnisk bakgrund54, lärarkompetens, fortbildning samt 
förståelse för innebörden av nationella kursplaner ses som möjliga orsaker till försämrade 
resultat55. Även reell undervisningstid i matematik, lärares sätt att handleda och en alltför in-
dividualiserad matematikundervisning baserad på lärobok ses som påverkansfaktorer till för-
sämrade matematikresultat56. Ökad individualisering, strukturella förändringar i det svenska 
skolsystemet, decentralisering, differentiering och förändrade arbetssätt är några möjliga or-
saker som diskuteras i Skolverkets rapport 352 Rustad att möta framtiden? PISA 2009 om 15-
åringars läsförståelse och kunskaper i matematik och naturvetenskap57. Skolans minskade 
likvärdighet ses som en stor påverkansfaktor. Socioekonomiska skillnader, samt föräldrars 
utbildningsnivå visar påverka elevprestationerna i högre grad än tidigare. Skolor i Sverige 
lyckas allt sämre med att utjämna skillnader i elevers bakgrund58. Även skillnader mellan och 
inom skolor har ökat, vilket förklaras av sociala bakgrundsfaktorer59. Sammanfattningsvis har 
skillnaderna mellan hög- och lågpresterande elever, samt skillnaden mellan hög- och lågpres-
terande skolor ökat. Sverige är det land där både de genomsnittliga resultaten, samt likvärdig-
heten försämrats parallellt60. På Skolverkets begäran har en kunskapsöversikt framarbetats, 
vilken täcker åren 1990-2009. I Skolverkets kunskapsöversikt Vad påverkar resultaten i 
svensk grundskola61 sammanställs forskning som belyser olika faktorers betydelse för elevers 
resultat på varierande nivåer. Det är Skolverkets ambition att rapporten utgör ett viktigt under-
lag i det fortsatta arbetet med grundskolans uppdrag62. 

Resursfaktorer 

 
Vad gäller inverkande faktorer på elevers prestationer och resultat hänvisar Skolverket i sin 
kunskapsöversikt, Vad påverkar resultaten i svensk grundskola? till Hatties sammanfattade 
metaanalyser som påvisar att de starkaste påverkansfaktorerna är lärarkompetens, läroplanen, 
samt undervisningen. Lärartäthet, samt klasstorlek har lägre påverkansgrad. Dock påvisas i 
det så kallade STAR-projektet (Tennesse Student/Teacher Achievement Ratio), som genom-
fördes under 1980-talet, att klasstorlekt, samt lärartäthet påverkar prestationer bland elever i 

                                                 
54Skolverket, 2011c, s. 23. Skolverket, 2011b, s. 6. 
55Skolverket, 2004a. 
56Skolverket, 2008. 
57Skolverket, 2010f. 
58Skolverket, 2010f, s. 137. 
59Skolverket, 2010f, s. 139. 
60 Skolverket, 2010f, s. 144. 
61 Skolverket, 2009b. 
62Skolverket, 2009b, s. 5. 
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de yngre åldrarna och bland elever med låg socioekonomisk status63. Den generella effekten 
av resursfaktorer såsom klasstorlek och lärartäthet är allt för svag för att förklara de föränd-
ringar av elevresultat som skett64. Hattie påvisar att den starkaste påverkansfaktorn är lärarens 
undervisning, så som feedback, formativ bedömning samt metakognitiva strategier65. I kun-
skapsöversikten poängteras att elevers bakgrund, samt kulturella faktorer är i sig modererande 
effekter, vilket Hattie endast i begränsad utsträckning tagit hänsyn till i sin studie. Även Bar-
ber och Mourshed visar i sin sammanställda rapport, en analys av resultat och enkätsvar base-
rat på OECDs PISA, att lärarna och deras arbete är de viktigaste påverkansfaktorerna66. 
 

Organisationsfaktorer 

 
Då forskares analysmetoder förbättras, samt analyser av hur variabler interagerar utvecklats, 
påvisas den indirekta betydelse som skoledningen har för en skolas resultat. Vid analyser av 
Skolverkets nationella utvärderingar 1992 och 1995 framkommer tydliga kopplingar mellan 
pedagogiskt ledarskap och skolans inre arbete67. Via studier av framgångsrika skolor visar 
undersökningar att en stark påverkansfaktor är huruvida skolans rektor lyckas förtydliga sko-
lans mål på ett framgångsrikt sätt gentemot medarbetare. Utvecklat ledarskap påverkar lärares 
attityder, professionella utveckling och vilja till kompetensutveckling. Även skolledares sam-
verkan mellan hem och skola påverkar indirekt resultatutvecklingen. En rektor vars pedago-
giska ledarskap präglas av kontinuerliga klassrumsbesök, kommunikation kring läroplansupp-
draget, samt olika former av dialog kring undervisning och lärande påvisas inverka vid analy-
ser av framgångsrika skolor, det vill säga skolor med goda elevresultat i förhållande till förut-
sättningar, samt en skola som präglas av ett gott socialt klimat med grundläggande värden68, 
jämförbart med mindre framgångsrika skolor69. Utbildningsdepartementet kartlägger skolors 
ledningsstruktur70 via fallstudier av övervägande framgångsrika skolor, samt några mindre 
framgångsrika skolor. Gemensamma faktorer för framgångsrika skolor påvisas vara; ett kon-
tinuerligt samt aktivt värdegrundsarbete, huvudfokus på elevers behov, förutsättningar, insat-
ser samt motivation, resultatorientering, intresse och engagemang vad gäller måluppfyllelse- 
och uppföljningsarbete, höga förväntningar på elever, samt avslutningsvis, en samsyn på ut-
veckling, ansvar och arbete.  
 
Forskare som sammanställt forskning om ledarskap71 påvisar vikten av att problematisera 
forskningsresultaten när de i praktiken ska användas. Detta för att undvika att det i praktiken 
inte stannar vid att skolor endast kategoriseras som effektiva kontra ineffektiva skolor. De 
påvisar i sin sammanställning vikten av att utgå ifrån frågeställningen; för vem ska skolan 
vara effektiv, exempelvis med tanke på elever i behov av särskilt stöd, samt betydelsen av att 
med försiktighet dra generella slutsatser vad gäller utövande av ledarskap, då varierande kon-
textuella faktorer påverkar. Essentiellt är att fortsätta undersöka sociala orsaker på ett djupare 
plan, för att därigenom nå en ökad kunskap kring skillnader mellan skolor, samt hur individer 

                                                 
63Skolverket, 2009b, s. 166, s. 177. 
64Skolverket, 2009b, s. 177. 
65Skolverket, 2009b, s. 161. 
66Skolverket, 2009b, s. 162. 
67Skolverket, 2009b, s. 221. 
68Skolverket, 2009b, s 223. 
69Skolverket, 2009b, s. 222. 
70Skolverket, 2009b, s. 223. 
71Skolverket, 2009b, s. 224. 
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presterar i skilda sammanhang. Vad som dock kan påvisas är att skolledare inverkar på hur 
väl en skola fungerar, dock på ett mer indirektsätt72. 
 

Faktorer relaterade till pedagogisk miljö och social kontext 

 
Skolkulturen påverkas, dels av rådande kulturella och sociala förhållanden, samt även av den 
skolkod som elever, personal samt föräldrar bär med sig. Omfattande forskningsunderlag på-
visar etnicitet, klass och kön som starka påverkansfaktorer 73. Forskning har även bedrivits 
med syfte att undersöka hur dessa bakgrundvariabler upprätthålls, påverkas och förändras av 
skolans inre arbete74. Ur ett social-konstruktivistiskt perspektiv kan skillnader i kön, klass och 
etnicitet förklaras utifrån kulturella och sociala förväntningar. Analyser visar att elevsamman-
sättning, samt skolors kompensatoriska arbete inverkar på elevers resultat75. 
 
Svenskt forskningsresultat med fokus på undervisningsmetoder relaterat till elevers lärande är 
begränsat. Utgångspunkten har varit lärarens handlingar och inte elevers utbyte och därtill 
lärprocess76. Klassrumsforskningar har mestadels fokuserat på sociala och kommunikativa 
aspekter, snarare än undervisningsaktiviteter och kvalitativt lärande och utveckling. Interna-
tionella studier påvisar dock att lärarkompetens har betydelse för elevers utveckling och lä-
rande. Flertalet studier visar på förändringar av arbetsformer, arbetssätt, samt undervisnings-
mönster i svensk grundskola. Generellt sett har en individualiseringsprocess skett, vilket inne-
bär en förskjutning av ansvar från lärare till elev77. Elever arbetar alltmer med individuella 
uppgifter, med avsaknad av interaktion. Med individuellt arbete avses begreppsdefinitionen 
enskilt arbete, vilket inte är att i detta sammanhang sammanblandas med individuellt anpassad 
undervisning utifrån elevs behov och förutsättningar. Elevinflytande kännetecknas genom att 
eleverna ges möjlighet att planera och strukturera tidsramar och genomförande av individuella 
uppgifter. Alltmer ansvar för individuell kunskapsutveckling förskjuts till enskild elev, vilket 
betecknas i Skolverkets kunskapsöversikt som en dold läroplan. En dold läroplan som betonar 
enskilt arbete. Allt större fokus läggs på att få elever att genomföra varierande uppgifter, sna-
rare än att fokus läggs på förståelse av kunskapsinnehållet. Genomgångar i helklass, där inter-
aktion bidrar till att kunskapsinnehållet sätts in i ett större sammanhang, har minskat mar-
kant78. Den ökade andelen eget arbete visar påtagligt generera i att sociokulturella faktorer får 
allt större betydelse på elevers kunskapsprogression79. Studier visar att medveten variation av 
undervisningsinnehåll, samt kvantitativa lösningssätt med huvudfokus på elevernas förståelse 
genererar ökat elevresultat80. Lärarens handlingar och kommunikation påvisas ha mycket stor 
inverkan vad gäller resultat81.  
 
Skolverket har genomfört en kvantitativ undersökning, samt en fallstudie, där sex skolor som 
avviker från det statistiska mönstret har studerats, med syfte att studera skolors olikheter, samt 
dess betydelse för studieresultat bland elever82. När de fallskolor med hög måluppfyllelse un-

                                                 
72Skolverket, 2009b, s. 224-225. 
73Skolverket, 2009b, s.86-112. 
74Skolverket, 2009b, s. 233. 
75Skolverket, 2009b, s. 248. 
76Skolverket, 2009b, s. 210. 
77Skolverket, 2009b, s. 27, 211. 
78Skolverket, 2009b, s. 212. 
79Skolverket, 2009b, s. 214. 
80Skolverket, 2009b, s. 216. 
81 Skolverket, 2009b, s. 217. 
82Skolverket, 2009b, s. 240. 
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dersöks, påvisas två betydelsefulla faktorer: fokuserad och kombinerad satsning på kunskap 
och omsorg, motiverade, pådrivande, omhändertagande lärare, som verkar för att upprätthålla 
nära och förtroendeingivande relationer, vilket underlättar stödinsatser utifrån elevers behov. 
 
Skolverket fick i regeringsuppdrag att försöka belysa bakomliggande orsaker till att elever 
lämnar grundskolan med ofullkomliga betyg. Skolverket genomförde en kartläggning av 54 
elevers grundskoletid. Elever, tidigare lärare, föräldrar, samt rektorer intervjuades. Huvudsyf-
tet var att uppmärksamma faktorer som kunde bidragit till fullständiga betyg, trots elevernas 
svårigheter inom olika ämnen. I Skolverkets83 sammanställning påvisas att möjliga orsaker är: 
skolans förhållningssätt och attityd till elever och föräldrar, stödinsatsers omfattning och ka-
raktär, tillämpning av arbetssätt och anpassning efter elevs förutsättningar och behov, samt 
hur skolan tydliggör krav och förväntningar84. 
 
Studier av arbetsmiljö, samt fysisk skolmiljö, har uppmärksammats på senare år. Forskning 
påvisar dock inga direkta samband mellan fysisk miljö, arbetsmiljö och elevers resultat. Det 
finns däremot ett starkt forskningsstöd som påvisar att lärarens engagemang, trygghet i sin 
yrkesroll, självtillit, samt förmåga att skapa sociala band med elever är viktiga faktorer för en 
utvecklande och stimulerande pedagogisk miljö. En motiverad pedagogisk miljö, där elever 
ges stöttning vad gäller att utveckla lärandestrategier, har påvisbart positiv inverkar på elevers 
resultat85. Lärarfaktorn i undervisnings- och lärandeprocessen lyfts fram som betydelsefull, 
vad gäller elevers resultat. Det handlar om lärarkompetens, att möta elever utifrån en förståel-
se av kulturella, sociala samt individuella förutsättningar, förmågan att skapa en pedagogisk 
miljö samt ett klassrumsklimat som främjar stöd, support och goda sociala relationer. Bety-
delsefullt är även lärarens förmåga att planera en undervisning som involverar eleverna, utan 
att lägga för stort ansvar på den enskilde individen, varierande arbetsformer som underlättar 
elevers lärande och utveckling, återkoppling till elever, samt ett tydligt läroplansarbete med 
kontinuerlig uppföljning av undervisningen86. 
 
Det är svårt att fastställa effekter av specialpedagogiskt stöd, då flertalet metodproblem för-
svårar analys och sammanställning av svenska studier. Normativa inställningar, varierande 
ideologiska ståndpunkter, samt förklaringsmodeller medför att det är svårt att genomföra kon-
trollerade studier inom detta fält. Medicinska teorier har sammanblandats med socialt norma-
tiva teorier, vilket bidragit till att specialpedagogisk forskning varit mer intuitiv, snarare än 
vetenskapligt baserad87. 
 
Möjliga påverkansfaktorer till elevers resultatnedgång kan vara decentralisering av svensk 
skola, vilket i början av 1990-talet ledde till en minskning av specialpedagogiska resurser, 
samt tillgång till elevvård88. Specialpedagogiska insatser i Sverige har kännetecknats av att 
elev tas ut från ordinarie undervisningsgrupp för specialundervisning. Enligt internationell 
forskning leder ofta särskiljande till segregering. Vilket sedermera negativt inverkar på ele-
vers självvärdering och motivation. Studier visar att kamratinverkan och gruppsammansätt-
ning, påverkar elevers resultat. Ytterligare en stark påverkansfaktor är lärares effektiva arbete 
med elever i behov av stöd89. I flera rapporter kritiseras skolor, med stor variation inom kom-

                                                 
83Skolverket, 2009b, s. 241. 
84Skolverket, 2009b, s. 241-242. 
85Skolverket, 2009b, s. 248. 
86Skolverket, 2009b, s. 249-252. 
87Skolverket, 2009b, s. 192. 
88Skolverket, 2009b, s. 196. 
89Skolverket, 2009b, s. 193, 197. 
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muner, för att särskilja elever, samt att individualisera problem till enskild elev. Effekter av 
specialundervisning är svårt att mäta, av metodiska och etiska skäl. Dock påvisar analyser och 
sammanställningar att riktad undervisning, i flexibla grupper, har positiv effekt för elever i 
behov av stöd90. 
 

Elevers matematiska föreställningar 

 
House91 undersöker huruvida elevers matematiska föreställningar inverkar på elevers resultat i 
matematik. I sin undersökning jämför House japanska och amerikanska studenters kunskaps-
resultat, samt relationen mellan elevers självuppfattning och resultatbild. House utgår från 
datainsamling från den stora internationella TIMSS-mätningen 2006. I sin undersökning syn-
liggör House påvisbara inverkansfaktorer. Studien omfattar studenter från skilda kulturer, 
med varierande skolkontext. Författaren visar på att elevers föreställningar inverkar på mate-
matisk prestation. Han visar på att elever vars föreställning är att matematisk framgång påver-
kas av yttre faktorer, så som tur eller naturlig talang, tenderar att prestera med lågt resultat. 
Varvid elever med föreställningen att matematisk framgång påverkas av inre faktorer, så som 
hårt arbete och studier i hemmet, tenderar att prestera högre. House visar på att självbild, 
självkänsla och föreställning om vilka faktorer som påverkar matematiska framgångar inver-
kar på elevers matematiska prestationer. 
 

Lärarkompetens 

 
I den allmänna diskussionen är det oftast den formella kompetensen som diskuteras, huruvida 
en lärare har genomgått lärarutbildning och innehar behörighet92. Det finns dock fler defini-
tioner av lärarkompetens, med varierande innebörd och kompetensaspekter. Två andra defini-
tioner av lärarkompetens är den prestationsrelaterade-, samt den upplevda kompetensen. Vad 
gäller den prestationsrelaterade kompetensen bedöms en lärare utifrån hur väl eleverna preste-
rar. Upplevd kompetens, är en definition av hur elever, föräldrar, personal samt skolledning 
upplever en lärares kompetens. Formell-, prestationsrelaterad-, samt upplevd kompetens 
sammanblandas och används ofta som utbytbara och likartade definitioner, även om så inte är 
fallet. De är tre olika kompetensaspekter.  
 
Shulman93 introducerar en särskiljning mellan ämneskunskaper, pedagogiska kunskaper och 
ämnesdidaktiska kunskaper. I artikeln ”Those Who Understand: Knowledge Growth in Tea-
ching” ger Shulman en flerdimensionell bild av lärarkompetens samt påvisar yrkets komplexi-
tet. Värt att notera är att obehöriga lärare får anställas i Sverige, men ej i USA. Anställning 
kan ske i Sverige, trots avsaknad av formell kompetens (yrkesutbildning), dock endast under 
tidsbegränsad period och om ej behöriga lärare finns att tillgå94. Det innebär att det som 
Shulman diskuterar i sin artikel, är den kompetens, utöver formell kompetens, som han anser 
att en lärare bör besitta. 
 
Shulman visar på, ur ett historiskt perspektiv, hur varierad syn på lärarkompetens inverkat på 
lärarutbildning och forskning samtidigt som essentiella faktorer för lyckosamt lärande lyfts 

                                                 
90Skolverket, 2009b ,s. 197. 
91 House, 2010. 
92Skolverket, 2009b, s. 178-179. 
93 Shulman, 1986. 
94 Skollagen, 2010:800. 
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fram. Vad gäller framgångsrikt lärande, poängterar Shulman tydligt vikten av en lärares äm-
neskompetens samt tillika ämnesdidaktiska kunskaper. Han anser att goda ämneskunskaper är 
essentiellt, men påvisar även att ämneskunskaper samt ämnesdidaktiska kunskaper är oskil-
jaktiga, för att djupare förståelse ska kunna nås. Essentiellt är huruvida en lärare innehar för-
mågan att omvandla inneboende ämneskunskaper till undervisningssituationer där dialog och 
föreläsning samspelar, med elevers kunskapsprocess i fokus. Därtill även en lärares förmåga 
att undervisa på ett flerdimensionellt plan. Nödvändigt är att inneha förmågan att via en bred 
repertoar presentera innehåll väl förankrat i rådande läroplan, med nödvändig tydlighet och 
medvetenhet gällande ämnets validitet och relevans. Därtill även skickligheten att förmå rela-
tera innehållet till elevers erfarenheter och förkunskaper. Shulman poängterar vikten av själv-
reflektion vad gäller den egna undervisningen samt elevers tolkning av undervisningen.  
 
I sin artikel definierar Shulman ämneskompetens ur ett vidare perspektiv. Ämneskompetens 
innefattar ej endast en fördjupad kunskap inom ett visst område. Shulman påvisar i sin artikel, 
tre kategorier av ämneskompetens; ämneskunskaper, pedagogiska kunskaper samt ämnesdi-
daktiska kunskaper. Ämneskunskaper innefattar lärarens egna kunskaper, både vad gäller va-
rierande begreppsmässig kunskap samt förmågan att på olika sätt etablera variationer av san-
ning eller osanning, giltighet eller ogiltighet i dialog. Shulman anser att en lärare ej enbart 
måste kunna presentera en given sanning inom ett område, utan även förmå förklara varför 
påståendet anses motiverat, varför det är värt att veta samt hur det kan relateras till andra på-
ståenden, både i teori och praktik. Därtill vikten av att som lärare besitta en bred och varie-
rande repertoar där olika infallsvinklar kan presenteras. Shulman poängterar att en lärare lika-
så måste ha kunskap om varför det är på ett visst sätt. Det räcker inte att bara veta. Vad gäller 
pedagogiska kunskaper påvisar Shulman det essentiella i förmågan att kunna undervisa med 
relevans och göra det förståeligt för andra. Ämnesdidaktiska kunskaper innefattar även för-
mågan att förstå vad som gör ett ämne svårt eller lätt. Shulman visar på att elever ofta bär på 
föreställningar och förutfattade meningar. Han anser att de förutfattade meningar eleverna bär 
på oftast är missuppfattningar. Därvid det essentiella att som lärare inneha nödvändig kunskap 
kring framgångsrika strategier för att därigenom nå förnyad förståelse hos dessa elever. Shul-
man påpekar att just elevers misstolkningar och hur man som lärare omvandlar dem till förny-
ad förståelse är essentiellt vad gäller pedagogiska kunskaper. Han diskuterar även vikten av 
ämnesdidaktiska kunskaper. Vilket berör betydelsen av att som lärare kreera nödvändig 
trygghet och förtrogenhet gällande ämnen som undervisas eller kommer att undervisas i. 
Shulman poängterar vikten av att som lärare inneha förmågan att reflektera och allsidigt för-
må förklara hur, vad och varför. 
 
Vidare diskuterar och påvisar Shulman väsentliga framtida förändringar av lärarutbildningen, 
för att därigenom säkerställa att kraven på lärarkompetens möts under utbildning. Han visar 
på den komplexitet som läraryrket innefattar och påvisar vikten av förändring. Enligt Shulman 
bör lärarutbildningen förändras och därtill utformas så att samtliga dimensioner av lärarkom-
petens utvecklas och nås. I anslutning till väsentlig förändring av lärarutbildningen, diskuterar 
Shulman vikten av att under utbildningstiden få ta del av undervisning som bidrar till att teori 
och praktik sammanvävs i förberedande syfte. Han menar att det bidrar till att illustrera och 
göra teoretiska påståenden verkliga. Detta är enligt författaren det mäktigaste verktyg en lära-
re kan inneha. Shulman argumenterar för bristfälligheten vad gäller att utveckla förmågan att 
undervisa och att förändringar bör ske för att därtill möta kraven på lärarkompetens. 
 
Nationella studier har i huvudsak fokuserat på lärarens formella kompetens och studierna är 
begränsade. Flertalet metodproblem försvårar analys och slutsats av genomförda undersök-
ningar. Ett metodproblem är att de svenska undersökningarna nästintill alltid utgår från upp-
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gifter i Lärarregistret, där behörighet eller ej kan utläsas. Lärarregistret indikerar endast en 
grov skattning av en lärares formella kompetens, vilket försvårar analyser och slutsatser vid 
studier. På grund av den generellt grova kategoriseringen i Lärarregistret, är studier av den 
relativa betydelsen av ämnesutbildning, samt pedagogisk utbildning svåra att undersöka95. 
Svenska studier påvisar dock betydelsen av formell kompetens, som viktig påverkansfaktor 
vad gäller elevers resultat96. Lärarutbildningen har genomgått en rad förändringar vad gäller 
inriktningar, specialisering, samt behörig årskurs under år 1988, samt år 2001. Utveckling av 
lärarutbildningen under dessa år visar sig dock inte nämnvärt ge någon skönjbar förklaring till 
elevers resultatnedgång. Detta genom analys av introduktion av nya lärarutbildningar, samt 
examinations år, i relation till de år då elevers resultatnedgång år 1995 till år 2003. En möjlig 
påverkansfaktor till elevers resultatnedgång, är att andelen behöriga lärare har minskat med 15 
procentenheter sedan 1990-talet97. Svenska studier är alltför begränsade, vilket gör det omöj-
ligt att precisera i vilken utsträckning lärarkompetens kan ses som en påverkansfaktor vad 
gäller elevers resultat98.  
 
Internationella studier har genomförts, med utgångspunkt i frågan huruvida systematiska 
skillnader finns i prestationsrelaterad kompetens, samt vilka faktorer och läraregenskaper som 
påverkar99. Nye et al. 100 genomförde den första storskaliga undersökning, Project STAR, vars 
syfte var att undersöka skönjbar effekt av prestationsrelaterad lärarkompetens inom skolor för 
elever i yngre åldrar. Undersökningen involverade 79 skolor i 42 skoldistrikt i Tennessee, 
USA. Klassindelningar genomfördes slumpmässigt och i varierande klasstorlekar. Även lärare 
tillsattes på måfå. Studien sträckte sig över fyra år. Jämförelser mellan klasser inom samma 
skola kartlades. Skillnader inom skolor var urskiljbara, vilket enligt Nye et al. visar på läraref-
fektivitet som en stark påverkansfaktor gällande elevers kunskapsprogression. Lärareffektivi-
tet innefattar en lärare med inre driv och hög ambitionsnivå. Studien undersökte även huruvi-
da lärareffektivitet influeras av erfarenhet och utbildning. Resultaten av studien visar att lärar-
faktorn förklarar variationer av elevprestationer. Inom matematikämnet förklarades 11 pro-
cent av variansen av lärarfaktorer. Varken erfarenhet av år inom läraryrket eller lärarutbild-
ning kunde sköljas som primära förklaringar till påvisbara skillnader av lärarkompetens. Stu-
dien påvisar även att lärarkompetens är en större påverkansfaktor än vad minskade klasser är. 
 
Baumert et al. 101 redovisar en undersökning där lärares ämneskunskaper och ämnesdidaktiska 
kunskaper mättes. Studien omfattade 194 klassrum och dess lärare. Denna studie var en upp-
följning, ett år senare, av tyska elever som deltagit i PISA 2003. Lärarnas ämneskunskaper, 
samt didaktiska kunskaper (bland annat förmågan att undervisa varierat) mättes genom, dels 
ett prov som mätte lärarnas ämneskompetens, dels ett prov indelat i tre olika kategorier. Den 
första kategorin innefattade frågor, där så många olika svar som möjligt skulle presenteras. 
Kategori två innehöll hypotetiska klassrumssituationer, där uppgiften var att upptäcka och 
förutse vanliga förståelseproblem hos eleverna. I den tredje kategorin av uppgifter ombads 
lärarna att förklara vanliga matematikproblem. Analysen var uppbyggd via strukturell ekva-
tionsmodellering av två nivåer. Fokus var elevernas resultatförändring under ett år, samt lärar-
inverkan. Både lärarnas ämneskompetenser, samt de didaktiska kunskaperna påverkade ele-
vernas resultat. Dock visar studien att de ämnesdidaktiska egenskaperna hos lärarna, påverka-

                                                 
95Skolverket, 2009b, s.185. 
96 Skolverket, 2009b, s. 188. 
97Skolverket, 2009b, s. 191. 
98Skolverket, 2009b, s. 192. 
99Skolverket, 2009b, s. 179. 
100 Nye et al., 2004. 
101 Baumert et al., 2010. 
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de allra mest, med en varians på 39 procent. Studien påvisar att ämnesdidaktiska kunskaper är 
av störst betydelse. 
 
Nordenbo et al. 102 presenterar en omfattande studie av lärarkompetens. Studien omfattar 
genomförda undersökningar under perioden 1998-2007. Syftet med studien preciseras till att 
undersöka vilka lärarkompetenser som kan skönjas som starka påverkansfaktorer gällande 
elevers lärande, genom empiriskt genomförda undersökningar. I studien påvisas tre betydelse-
fulla kompetensdimensioner, vad gäller ett framgångsrikt lärararbete. Den första dimensionen 
betecknas som ”relationskompetens”, när läraren visar intresse för eleverna, respekt och tole-
rans. Lärare med hög ”relationskompetens” kombinerar vägledning av elevarbeten med elev-
aktiviteter och elevmotiverade insatser. Den andra dimensionen betecknas som ”regelled-
ningskompetens”. Det avser förmågan att etablera regler för klassarbete och uppförande. Lä-
raren involverar eleverna i strukturering och val. ”Regelledningskompetens” innefattar för-
mågan att fokusera elevernas uppmärksamhet och att ge relevant feedback. Den tredje dimen-
sionen betecknas som ”didaktikkompetens”. Läraren har goda ämneskunskaper, undervis-
ningen genomförs på ett flexibelt sätt, där elevers varierande behov och förutsättningar tillgo-
doses. Läraren är tydlig, uppger både kortsiktiga och långsiktiga mål och planerar och använ-
der lektionstiden maximerat. Internationell forskning påvisar dels att det finns stora skillnader 
mellan lärare, vad gäller den prestationsrelaterade lärarkompetensen, dels att en lärares äm-
nesdidaktiska kompetens inverkar stort på elevers resultat och kunskapsprogression. 
 
Internationella studier påvisar betydelsen av ämnesdidaktisk kompetens, som en stark påver-
kansfaktor, vad gäller elevers kunskapsprogression103. Undersökningar påvisar en varians på 
10-15 procent kopplat till skillnader mellan lärare och elevers resultat. Vilka observerbara 
faktorer som har samband med prestationsrelaterad lärarkompetens, är inte entydiga. Dock 
fastställer Skolverket att variation av lärarkompetens utgör en kraftfull påverkansfaktor. 
 

Insatser för kunskapsutveckling 
 
Skolverket har i uppdrag att främja elevers kunskapsutveckling, samt stödja nationell likvär-
dighet och skolors arbete för ökad måluppfyllelse104. Flertalet insatser genomförs på kommun, 
regional samt nationell nivå. Jag har dock valt att endast titta på Skolverkets nya matematik-
satsning, Matematiklyftet. En del av Matematiklyftet har till syfte att via fortbildning, utveck-
la matematiklärares ämnesdidaktiska kunskaper. Ytterligare en del är utbildning av särskilda 
matematikhandledare, samt utbildning av rektorer. Matematikhandledarna ska verka som stöd 
i det kollegiala lärandet. Rektorerna får stöd i att utveckla det pedagogiska ledarskapet.  
 
Skolverkets matematiksatsning, Matematiklyftet, startar med en utprövningsomgång hösten 
2012 och fram till våren 2013. Fortbildning ska sedan erbjudas alla matematiklärare och fort-
gå till år 2016. Studier som Skolverket gjort visar att elever tappar intresse för matematik un-
der grundskolan105. Skolverket har, via samråd med personer från varierande delar av skolsy-
stemet, samt via analyser av nationell och internationell forskning utvecklat Matematiklyf-
tet106. Matematiklyftet bygger på kollegialt lärande för alla matematiklärare, med huvudsyfte 

                                                 
102 Nordenbo et al., 2008. 
103Skolverket, 2009b, s. 191. 
104Skolverket, 2012j. 
105Skolverket, 2012k. 
106Skolverket, 2011h. 
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att stärka kvaliteten på matematikundervisningen och därtill öka elevernas måluppfyllelse107 
Utbildade matematikhandledare stöttar det kollegiala lärandet som sker via en lärportal där 
didaktiskt stödmaterial delges, specifikt för respektive skolform. Fortbildningen syftar till att 
matematiklärare, tillsammans med sin handledare, analyserar och utvärderar den egna under-
visningen för att därtill skapa goda förutsättningar för en utvecklande och förbättrad matema-
tikundervisning. Rektorer erbjuds särskild utbildning med syfte att via aktivt och drivande 
skolledarskap verka för ett framgångsrikt och hållbart utvecklingsarbete. 
 
Regeringen vill utöka den garanterade undervisningstiden i matematik, med 120 timmar med 
början höstterminen 2013108. Skolverket fick den 22 december 2011 i uppdrag att kartlägga 
och analysera hur en utökad undervisningstid i matematik i grundskolan, kan användas för att 
stärka elevernas matematikkunskaper109. Skolverkets bedömning är att den utökade undervis-
ningstiden bör förläggas i de lägre årskurserna, då forskning visar på att grundläggande ma-
tematiskt kunnande är en viktig faktor för fortsatt kunskapsutveckling. Forskning påvisar vik-
ten av att tidigt verka för att utveckla elevers taluppfattning, tals användning, begreppsförstå-
else och förståelse för beräkningsstrategier. Det är inom dessa matematikområden som elevers 
kunskaper brister i årskurs fyra110. Vikten av att höja kvaliteten på matematikundervisningen 
påvisas som essentiell enskild faktor för att syfte och mål med utökad undervisningstid ska 
nås. Viktiga faktorer så som varierande arbetsformer, kommunikativ matematikundervisning, 
tydliga mål väl förankrat i styrdokument, samt allsidig utvärdering och återkoppling lyfts som 
viktiga faktorer för att utökad matematikundervisning ska ge önskvärt resultat. Även fortbil-
ning av matematiklärare påvisas som essentiellt. Skolverket kommer att utfärda allmänna råd 
under 2012, som ett viktigt stöd i arbetet med utvecklandet av matematikundervisningen111. 
 
Skolverket har även fått i uppdrag av regeringen, att undersöka hur den utökade matematik-
undervisningen säkerställs och följs. Utbildningsdepartementet lämnade en remisspromemo-
ria, den 9 juli 2012, med förslag på förändringar av skollagen, där den obligatoriska matema-
tikundervisningen utökas med 120 timmar, en timme per vecka, inom årskurserna 1-3 med 
början hösten 2013112. 
 
Kontinuerligt genomförda nationella samt internationella mätningar visar på sjunkande mate-
matikresultat bland svenska elever. Elevernas matematikkunskaper och färdigheter har för-
sämrats. Resultat av internationella PISA och TIMSS-studier visar på elevers försämrade 
förmåga att reflektera, analysera, resonera och lösa problem. Svenska elevers matematikkun-
skaper ligger numera under genomsnitten. Nationella studier visar även de på försämrad mål-
uppfyllelse. Procentuell ökning av andelen som ej når målen är ett faktum. Den sammanställ-
ning som Skolverket presenterar, baserad på sammanställning av nationell- samt internationell 
forskning, visar på en nedåtgående kunskapstrend vad gäller elevers matematiska kunskaper. 
Det är av vikt att vid granskning av internationell forskning även reflektera över ej lika tydligt 
framträdande påverkansfaktorer, vad gäller de resultat som presenteras. Målet med de interna-
tionella undersökningarna är att jämföra prestationer mellan elever i olika länder. Det är vik-
tigt att testerna ej innehåller någon källa av partiskhet. Detta för att säkerställa likvärdighet. 
Värt att notera är den komplexitet, som översättning genererar. Vad gäller testadministra-
tionsvillkoren, är det enkelt att försäkra att de är lika mellan olika länder. Desto mer komplext 

                                                 
107 Skolverket, 2013 
108Skolverket, 2012g. 
109Skolverket, 2012h, s. 7. 
110 Skolverket, 2012h, s. 5. 
111 Skolverket, 2012h, s. 6. 
112 Skolverket, 2012h, s.7-8. 
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är det att tillförsäkra att testerna är likvärdiga efter översättning från ett språk till ett annat. 
Påvisbart är att översättning av tester inverkar på svårighetsgraden. Detta medför att testernas 
likvärdighet ej till fullo kan säkerställas113. 
 
Internationella studier, så som TIMSS, har som huvudsyfte att på ett internationellt plan syn-
liggöra olikheter och likheter, vad gäller länders utbildningssystem, med utgångspunkt i ele-
vers kunskapsutveckling. Två av de viktigaste aspekterna vad gäller syftet med TIMSS inne-
fattar en sammanställning av likheter samt skillnader i utbildningsmiljön kontra elevers varie-
rande resultat samt hur positiv utveckling kan nås såväl teoretiskt som praktiskt. Syftet är att 
inbringa en fördjupad insikt vad gäller lärande och lärprocesser114. Av vikt är att pålysa fyra 
dilemman som inverkar på hur analys och sammanställning av resultat presenteras när länders 
resultat jämförs. Essentiellt är medvetenhet kring de bakomliggande påverkansfaktorer som 
indirekt kan inverka på presenterad resultatbild. Validiteten påverkas av länders syfte med 
studien, kontextuella faktorer, bedömningsmetoder, samt politiska syften. Dilemman som 
ofrånkomligt inverkar på resultatbild analyseras och presenteras115. 
 
Enligt Niss et al. 116 finns det skäl till att argumentera för att presenterad nedåtgående resultat-
bild, vad gäller svenska elevers kunskaper, kan vara missvisande. Detta, då det finns flertalet 
skäl till att uppvisad kunskapstrend ej ger en alltigenom sanningsenlig bild. Detta då interna-
tionella undersökningar över tid influeras av varierande parametrar, vilket ej tas hänsyn till 
vid jämförelser av elevresultat över tid. Dock går det ej att bortse från, vid närmare analys av 
presenterade studier, att Sverige har fallit i rakning i internationell jämförelse. Niss et al. har 
undersökt med vilka metoder internationella mätningar av matematiska kunskaper samt un-
dervisning görs, samt hur varierande konstruktioner av tester, avgränsningar och analyser in-
verkar på presenterad resultatbild. Författarna lyfter fram den komplexitet som råder vid jäm-
förelser av internationella studier. Flertalet varierande inverkansfaktorer tas ej i beaktning vid 
uppbyggnad av ram för mätning, samt vid val av metodanalys. Något som sedermera indirekt 
inverkar på presenterad resultatbild. Vidare menar Niss et al. att media, politiker samt andra 
intressenter bidrar till att grovt förenkla den resultatbild som internationella studier presente-
rar. Detta genom att likställa matematiskkompetens med prestationstester, samt att utan vidare 
analys ge en grovt generaliserad bild av matematikkompetens. Författarna ställer sig frågande 
till uppbyggnad av internationella studier, samt hur elevers matematiska kunskaper i det reella 
mäts. Tidsbegränsade tester utgör grunden för kunskapsmätning, vilket enligt Niss et al. ej ger 
nödvändig mångfasetterad bild av matematiskkompetens, då matematiskkompetensen innefat-
tar ett djup som ej enbart kan mätas via tidsbegränsade tester. Författarna menar att testerna 
bör kompletteras, för att möta den skiftande kunskap som matematiskkompetens innefattar. 
Enkätsvar, intervjuer, klassrumsobservationer samt analyser av kursplaner används vid inter-
nationella studier som komplettering till tidsbegränsade tester. Dock påvisar författarna även 
här den komplexitet som utformning samt bearbetning medför. Författarna menar att dessa 
kompletterade delar påverkas av kulturella, strukturella samt ekonomiska faktorer, vilket i 
alltför liten skala tas i beaktning vid analys, jämförelse samt resultatsammanställning. Niss et 
al. påvisar betydelsen av kritisk granskning, vad gäller jämförande internationella studier. 
Författarna visar på vikten av öppen diskussion, alternativa studier, samt debatt kring metod-
val vid sådana jämförelser. Detta för att kreera essentiell balans vad gäller de faktorer som 
utelämnats mot de som studien tagit hänsyn till. 
 

                                                 
113 Hanna, 1993, s. 246. 
114 Robitaille & Donn, 1993, s. 235. 
115 Robitaille & Donn, 1993, s. 241-242. 
116 Niss et al., 2013. 
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Flertalet påverkansfaktorer vad gäller svenska elevers sjunkande matematikresultat kan skön-
jas i nationella rapporter. Påvisbart, på nationell nivå, är föräldrars utbildningsnivå, socioeko-
nomiska skillnader, sociala bakgrundsfaktorer, samt etnisk bakgrund117. Likaså strukturella 
förändringar i skolsystemet, decentralisering och förändrade arbetssätt kan ses som påver-
kansfaktorer till skolans minskade likvärdighet och därtill indirekt en påverkansfaktor till 
svenska elevers resultatbild118. Internationell forskning påvisar även elevers föreställning av 
matematisk framgång119, lärarkompetens och förståelsen för nationella kursplaner som inver-
kansfaktorer vad gäller elevers resultat120. Skönjbart är att varierande påverkansfaktorer pre-
senteras. Analyser av genomförda studier, visar på den komplexitet som kan urskiljas vid ut-
värdering av elevresultat. Påverkansfaktorerna varierar, vilket vid närmare analys till viss del 
kan förklaras utifrån vilka variabler olika studier tagit hänsyn till. Urval gällande parametrar i 
en studie inverkar på de slutsatser som studien sedermera påvisar.  
 
Syfte med denna forskningsrapport var att om möjligt försöka urskönja möjliga orsaker till 
svenska elevers sjunkande matematikresultat. Påvisbart är den komplexitet som råder vad 
gäller att urskönja nationella påverkansfaktorer via internationella studier. Analys av genom-
förda studier och presenterade forskningsresultat påvisar en komplexitet, vad gäller generali-
sering av enskilda påverkansfaktorer. Vid genomgång av publicerade rapporter och forsk-
ningsartiklar framträder lärarkompetens som en betydande påverkansfaktor vad gäller elevre-
sultat på skolnivå. Flertalet presenterade internationella forskningsresultat visar på att lärar-
kompetens kan urskönjas som en stark påverkansfaktor vad gäller elevers kunskapsprogres-
sion. Därtill finns det skäl till att belysa lärarkompetens som en essentiell påverkansfaktor vad 
gäller svenska elevers sjunkande matematikkunskaper. Internationella studier och artiklar 
belyser tydligt lärarkompetens som en stark påverkansfaktor vad gäller elevresultat. Dock 
varierar definitionen av lärarkompetens vid närmare analys av olika internationella studier. 
Skönjbart är dock att ämnesdidaktisk kompetens tydligt framträder som en gemensamt fram-
hållen essentiell påverkansfaktor till elevresultat. Forskning påvisar vikten av att via goda 
ämnesdidaktiska kunskaper bedriva en kommunikativ matematikundervisning, med varieran-
de arbetsformer. Vilket påvisbart är essentiella faktorer för att höja kvaliteten på matematik-
undervisningen och därtill förbättra elevers resultat och måluppfyllelse. 
 
Internationella studier och forskningsartiklar, däribland Shulman121, påvisar tydligt vikten av 
ämnesdidaktisk kompetens, för förbättrade elevresultat. Vad gäller framtida insatser för resul-
tatförbättring, presenterar Skolverket Matematiklyftet122 , som en framtida insats för resultat-
förbättring. Skolverket möter därtill delar av vad internationell forskning påvisar. Detta blir 
påtagligt då Matematiklyftets huvudsyfte är att utveckla matematiklärares ämnesdidaktiska 
kunskaper. Internationell forskning påvisar även andra viktiga dimensioner av lärarkompe-
tens. Nye et al.123 påvisar lärareffektivitet, en lärares inre motivation och ambitioner som in-
verkansfaktor på elevresultat. Nordenbo et al.124 visar på att en lärares ledarskapsförmåga 
påverkar elevresultat. Skolverket presenterar ej några skönjbara framtida insatser vad gäller 
att möta dessa dimensioner av lärarkompetens som påvisats i publicerade internationella stu-
dier och forskningsartiklar. Dock påvisar Skolverket tydligt, med sin nya satsning på ämnes-

                                                 
117Skolverket, 2011c, s. 23. Skolverket, 2011f, s. 6. 
118Skolverket, 2010f, s. 132. 
119 House, 2010. 
120Shulman, 1986. Nye et al., 2004. Baumert et al., 2010. Nordenbo et al., 2008. 
121 Shulman, 1986 
122 Skolverket, 2013 
123 Nye et al., 2004 
124 Nordenbo et al., 2008 
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didaktisk kompetens, att just den ämnesdidaktiska aspekten av lärarkompetens är av essentiell 
vikt vad gäller förbättrade elevresultat. 
 
Dessutom påvisar denna forskningsrapport flertalet indirekt inverkansfaktorer, vad genomför-
da mätningar av elevers kunskaper. Faktorer så som testers varierade utformning efter över-
sättning, komplexitet vad gäller likvärdighet, politiskt inflytande vilket påverkar analys samt 
resultatsammanställning. Presenterad resultatbild visar på att svenska elevers matematiska 
kunskaper sjunkit i internationell jämförelse. Denna forskningsrapport påvisar dock att abso-
luta slutsatser ej är lätt att dra, utan analys och reflektion vad gäller de parametrar som direkt 
eller indirekt inverkar på resultatbilden.  
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Diskussion 
 
Skolverket presenterar en resultatbild av elevers matematikkunskaper baserad på nationella 
prov, samt internationella mätningar så som PISA och TIMSS. Den resultatbild som presente-
ras påvisar en sjunkande kunskapstrend. Niss et al. 125 visar på den komplexitet som uppstår, 
vid internationella mätningar över tid, samt hur presenterad resultatbild och de jämförelser 
som görs över tid ej i fullt ut bidrar till att ge en korrekt bild av elevers matematikkunskaper. 
Flertalet varierande inverkansfaktorer tas ej i beaktning vid uppbyggnad av ram för mätning, 
samt vid val av metodanalys. Något som sedermera indirekt inverkar på presenterad resultat-
bild. Vidare menar Niss et al. att media, politiker samt andra intressenter bidrar till att grovt 
förenkla den resultatbild som internationella studier presenterar. Detta genom att likställa ma-
tematiskkompetens med prestationstester, samt att utan vidare analys ge en grovt generalise-
rad bild av matematikkompetens. Författarna visar på vikten av att inneha ett kritiskt förhåll-
ningssätt vad gäller presenterad forskning, för att därtill undvika att felaktiga generaliseringar 
görs. 
 
Påvisbart är att översättning av tester genererar i att variation av svårighetsgrad mellan tester-
na kan skönjas, vilket sedermera resulterar i att likvärdigheten ej till fullo kan säkerställas. 
Ändock jämförs elevers resultat mellan olika länder och slutsatser vad gäller kunskapsnivåer 
dras. Är det möjligt att dra absoluta slutsatser, trots att likvärdighet ej till fullo är fastställd? 
Två dilemman kan skönjas. Dels, svårigheten att säkerställa att de elever som jämförs, testats 
faktiskt med samma test. Därtill även problemet med att säkerställa att svårighetsgraden ej 
förändrats när testerna översätts. Detta, då det skönjbart är att språklig översättning inverkar 
på svårighetsgraden126. 
 
Skolverket presenterar studier där socioekonomiska, kulturella och etiska faktorer, samt för-
ändringar av svenskt skolsystem ses som inverkande faktorer på svenska elevers sjunkande 
måluppfyllelse127. Tittar man på elevers resultatförsämring ur nationellt perspektiv påvisas 
strukturella förändringar av svenskt skolsystem samt decentralisering som starka påverkans-
faktorer. Tar man del av studier samt analyser ur ett socioekonomiskt, samt etniskt perspektiv, 
presenteras föräldrars utbildningsnivå samt variationer av kulturella och sociala förhållanden 
som påverkansfaktorer. Ur ett skolorganisationsperspektiv påvisas att ett utvecklat pedago-
giskt ledarskap, skolledarens samverkan mellan hem och skola samt skolans förhållningssätt 
inverkar på skolans inre arbete samt sedermera påverkar elevers måluppfyllelse. Ur ett klass-
rumsperspektiv påvisas undervisning ur ett individualiseringsperspektiv, där avsaknad av in-
teraktion kan ses som möjlig orsak till försämrad måluppfyllelse128. Dock bör poängteras att 
nationell forskning inom området, lärarkometens, är begränsad. Internationell forskning lyfter 
fram flerdimensionell lärarkompetens som en stark påverkansfaktor vad gäller elevers resul-
tat129. 
 
Efter bakgrundsgenomgång samt analys av varierande studier finns det skäl att argumentera 
för att enskilda påverkansfaktorer är svåra att utröna då orsak till resultatbild varierar beroen-
de på vilka faktorer som studien tagit hänsyn till. Tydlig slutsats är att presenterade och varie-
                                                 
125 Niss et al., 2013. 
126 Hanna, 1993. 
127Skolverket, 2011a. Skolverket, 2011d. 
128 Skolverket, 2010a & Skolverket, 2010d. 
129 Shulman 1986, Nye et al., 2004, Baumert et al., 2010, Nordenbo et al., 2008 & House 2010. 
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rande resultatbilder visar på en komplexitet vad gäller analyser av orsak och verkan. Det finns 
därtill starka skäl att anamma ett kritiskt förhållningssätt, vid granskning av de resultat som 
presenteras i media. Vid närmare analys av publicerade undersökningar kan slutsatsen dras att 
påverkansfaktorerna visar sig vara av varierande karaktär och inverkar alla i olika grad, bero-
ende på hur studien genomförts, vilka parametrar som har undersökt, vilket urval som gjorts, 
vilken metodanalys som använts samt hur jämförelser gjorts. Väger man genomgångna studi-
er mot varandra är det påvisbart att enskild studies valda parametrar inverkar på presenterad 
resultatbild av sjunkande prestationer inom svensk grundskola.  
 
Vid närmare granskning av studier och artiklar påvisas olika påverkansfaktorer i relation till 
elevresultat. Skönjbart är att lärarkompetens presenteras som en stark påverkansfaktor, vad 
gäller internationell forskning. Slutsats kan därtill dras att lärarkompetens är en stark inver-
kansfaktor på elevers resultatbild. Det finns dock skäl till att argumentera för att variation vad 
gäller definition av lärarkompetens inverkar på de resultat som internationell forskning bely-
ser. 
 
Shulman130 påvisar i sin artikel vikten av att som lärare inneha förmågan att omvandla den 
egna kunskapen (ämneskunskapen) så att den blir förståelig för mottagaren (didaktisk ämnes-
kunskap). Shulman menar att framgångsrikt lärande, innefattar goda ämneskunskaper samt 
tillika ämnesdidaktiska kunskaper. Essentiellt är huruvida en lärare innehar förmågan att om-
vandla inneboende ämneskunskaper, huruvida en lärare innehar förmåga att undervisa på ett 
flerdimensionellt plan. Viktigt är att som lärare inneha förmågan att via en bred repertoar pre-
sentera innehåll väl förankrat i rådande läroplan, med nödvändig tydlighet och medvetenhet 
gällande ämnets validitet och relevans. Därtill även skickligheten att förmå relatera innehållet 
till elevers erfarenheter och förkunskaper. Shulman definierar i sin artikel Those Who Unders-
tand: Knowledge Growth in Teaching tre kategorier av ämneskompetens; ämneskunskaper, 
pedagogiska kunskaper samt ämnesdidaktiska kunskaper. Ämneskunskaper innefattar lärarens 
egna kunskaper. Både begreppsmässig kunskap samt förmågan att presentera dem på ett vari-
erat sätt. Pedagogiska kunskaper, menar Shulman, innefattar förmågan att förstå vad som gör 
ett ämne svårt eller lätt. Shulman visar på att elever ofta bär på föreställningar och förutfattade 
meningar. Han anser att elever bär på missuppfattningar. Därvid det essentiella att som lärare 
inneha nödvändig kunskap kring framgångsrika strategier som dels kan möta felaktiga före-
ställningar, samt även förmå verka för kunskapsprogression oavsett elevs tidigare erfarenheter 
och förkunskaper. Shulman diskuterar även vikten av ämnesdidaktiska kunskaper. Vilket be-
rör betydelsen av att som lärare kreera nödvändig trygghet och förtrogenhet gällande ämnen 
som undervisas eller kommer att undervisas i. Han poängterar vikten av att som lärare inneha 
förmågan att reflektera och allsidigt förmå förklara hur, vad och varför. Skolverkets satsning 
avd gäller insatser för resultatförbättring kan därtill ses som ett led i att utveckla den ämnesdi-
daktiska kompetensen hos lärare, då detta skönjbart är en stark påverkansfaktor på elevers 
resultat131. 
 
I sin artikel tittar Shulman132 enbart på lärarens yrkeskompetens och ej på relationen elev – 
lärare och dess eventuella inverkan på elevers kunskapsprogression och resultatbild. Tillika är 
parametrarna för den omfattande studien av Baumert et al.133 likartade. Lärares ämneskunska-
per i relation till ämnesdidaktisk förmåga jämförs med elevprestationer och slutsatser dras. 
Vid undersökning, baserad på resultat från PISA-undersökning samt studier av 194 klassrum 
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och lärare genomfördes och sammanställdes. Slutsatsen påvisade att lärares ämnesdidaktiska 
kunskaper var den parameter som kunde urskönjas som starkast påverkansfaktor vad gäller 
elevers resultat. Nye et al. 134 genomförde STAR-projektet. Ett stort urval av skolor i varierade 
områden, med slumpmässigt sammansatta klasser i varierande storlek, samt på måfå tilldelade 
lärare visar på att lärareffektivitet är en mycket stark påverkansfaktor, vad gäller elevers resul-
tat. Oklart är, vilka parametrar av lärareffektivitet författarna syftar på. Studien visar tydligt 
att läraren är den starkaste påverkansfaktor vad gäller elevers resultat. En närmare specifika-
tion av lärareffektivitet, framgår ej. Vid närmare analys av ovan nämnda studier påvisas lära-
ren som enskild stark påverkansfaktor. Shulman samt Baumert et al. påvisar likartade variab-
ler vid vilket de grundar sina slutsatser. Lärarens relation till eleverna samt ledarskapsförmåga 
har ej tagits i beaktning. Huruvida dessa har en inverkan på elevers resultat förblir okänt135. 
 
Nordenbo et al. har jämfört lärarprestation och elevresultat med andra parametrar än Shulman 
och Baumert et al. 136 Intressant är att Nordenbo et al. jämför lärarens egenskaper, tillika äm-
neskunskaper och didaktiska ämneskunskaper med elevers resultat. Studien synliggör, samt 
breddar ytterligare perspektivet gällande lärarkompetens. Nordenbo et al. lyfter fram ytterliga-
re två aspekter av lärarkompetens, kopplat till lärarens egenskaper. Författarna visar på vikten 
av att som lärare, utöver ämneskompetens och didaktisk kompetens, inneha relationskompe-
tens samt regelledningskompetens. Studien påvisar att elevers resultat påverkas dels av huru-
vida en lärare innehar förmågan att skapa relationer, visa intresse, skapa respekt och tolerans. 
Elevresultaten påverkas även av lärarens förmåga att etablera regler, engagera eleverna samt 
ge relevant feedback. Här finns inga urskiljbara framtida satsningar för lärare presenterade av 
Skolverket. Möjligen kommer ledarskapsförmågan att komma även den att ses som en framti-
da essentiell påverkansfaktor på elevers resultat.  
 
Skillnader gällande parametrar för analys av genomförda studier, skulle möjligtvis te sig an-
norlunda om de analyserats utifrån ett mer likartat perspektiv av lärarkompetens. Slutsatser av 
påverkansfaktorer skulle måhända sett annorlunda ut om Shulman, Nye et al. och Baumert et 
al. även tagit lärarens relation till eleverna samt ledarskapsförmåga i beaktning? Utifrån hur 
de presenterats i publicerade artiklar och studier, förblir frågan huruvida lärarens regelled-
ningsförmåga samt relationsförmåga har en inverkan på elevers resultat obesvarad. Samman-
taget påvisar de flesta internationella forskningsresultat att ämnesdidaktiska kompetensen är 
en essentiell påverkansfaktor vad gäller elevers resultatbild. 
 
Nationell forskning har i huvudsak fokuserat på den formella kompetensen och studierna är 
begränsade. Vad gäller svensk forskning, med fokus på undervisning, har utgångspunkten 
varit lärarens handling och inte elevers utbyte och lärprocess. Klassrumsforskning har fokuse-
rats på sociala och kommunikativa aspekter. Studier av undervisningsaktiviteter och kvalita-
tivt lärande är begränsade. Dock visar forskning på ett förändringsmönster inom svensk 
grundskola, en individualiseringsprocess med fokus på enskilt arbete. Allt större fokus läggs 
på att få elever att genomföra varierande uppgifter, snarare än att verka för förståelse av inne-
hållet. Avsaknad av interaktion bidrar till fragmentarisk kunskap som ej sätts in i ett större 
sammanhang137. Skolverket påvisar vikten av att som lärare variera undervisningsinnehållet, 
verka för interaktion där kvantitativa lösningssätt presenteras och diskuteras, samt inneha hu-
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vudfokus på elevers förståelse, för att ökad måluppfyllelse och god kunskapsprogression ska 
nås138. 
 
Varierande framtida insatser på nationell nivå har till stor del sin utgångspunkt i forskning 
samt analyser av dess resultat. Studier av varierande slag, samt analyser används som stöd åt 
framtida förändringsarbeten samt bidrar även till att ge ett breddat perspektiv på kunskapsut-
vecklingen. Matematiklyftet, Skolverkets nya satsning, är ett led i att stödja nationell likvär-
dighet samt att öka måluppfyllelsen139. Målet är att via fortbildning utveckla matematiklärares 
ämnesdidaktiska kunskaper. Ytterligare en insats för förbättrade matematikkunskaper hos 
svenska elever är under bearbetning. Ett förslag har lagts, vad gäller utökad undervisningstid i 
yngre åldrar. Detta som ett led i att möta den forskning som påvisar att grundläggande mate-
matiskt kunnande är av stort vikt för god kunskapsprogression. Kommunikativ matematikun-
dervisning, med varierande arbetsformer, ses som essentiella faktorer för att höja kvaliteten på 
matematikundervisningen och därtill förbättra elevers resultat och måluppfyllelse140. 
 
Vid närmare granskning av Skolverkets sammanställning och analyser av internationella stu-
dier framträder en bild av sjunkande elevresultat. Media och officiella rapporter uppvisar en 
bild av att svenska elever idag har försämrade kunskaper inom matematikämnet. Intressant att 
reflektera över, är utifrån vilka parametrar Skolverkets analyser och sammanställningar gjorts. 
Vilka politiska ambitioner kan måhända ha inverkat på presenterad resultatbild. I vilken om-
fattning har översättning av tester granskats, så att likvärdighet kan säkerställas, innan jämfö-
relser mellan länder görs? Hur ter sig svenska kursplaner, i jämförelse med de länder som 
ligger högre upp på listan? Har olika länder samma kunskapsmål eller betonar vissa koncep-
tuell kunskap grundad på förståelse medan andra procedur och tillämpningar? Vid närmare 
granskning av publicerade rapporter påvisas inte de varierande parametrar som i det reella 
influerat PISA´s och TIMSS´s mätningar över tid. Variationer av metoder, testers utformning 
samt varierande åldrar vid olika mätningar lyfts ej fram i Skolverkets rapporter. Istället jäm-
förs och sammanställs elevresultaten övertid, utan att dessa variationer tas i beaktning. Kan 
måhända bakomliggande politiska ”misstolkningar” skönjas, vad gäller av Skolverket presen-
terad rapportsammanställning? Trots påvisbara variationer vad gäller genomförda mätningar 
över tid, är det påtagligt att Sverige fallit i rankning över tid. Intressant att reflektera över är 
huruvida elevers matematiska kunskaper i det reella sjunkit över tid eller om skönjbara påver-
kansfaktorer presenterade i internationella rapporter och forskningsartiklar bidragit till att 
elevers matematikkunskaper ej utvecklas fullt ut? 
 
Enligt Shulman141 är ämnesdidaktisk kompetens den starkaste påverkansfaktorn. House142 
menar att det är elevers inställning samt tidigare erfarenheter av matematik som inverkar på 
resultaten. Är det om möjligt så att den största påverkansfaktor är eleverna själva? Influeras 
elevers resultat oavkortat av inre motivation, upplevelser och tidigare erfarenheter? I vilken 
utsträckning kan lärarkompetens här ses som en påverkansfaktor? Shulman betonar vikten av 
ämnesdidaktik. Innebär det att alla lärare, om de ges en god ämnesdidaktisk utbildning, kom-
mer att lyckas i sitt arbete med elevers kunskapsprogression och därtill kommer en nämnvärd 
resultatförbättring att ske. Kan det te sig så enkelt eller är det komplexare än så? Finns det 
måhända här skäl till att argumentera för att elevers egna föreställningar samt ämnesdidaktisk 
kompetens samverkar på ett eller annat sätt och inte helt kan skiljas åt? Vid närmare gransk-

                                                 
138Skolverket 2006, 2011a & 2011d. 
139Skolverket, 2012j. 
140Skolverket, 2012g.Skolverket, 2010g. 
141 Shulman, 1986 
142 House, 2010 
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ning av studier och forskningsartiklar framträder dock lärarfaktorn som en stark påverkans-
faktor vad gäller orsak till elevresultat. Därtill finns det skäl till att argumentera för att lärar-
faktorn inverkar starkt på elevers kunskapsprogression. Studier och forskningsartiklar skiljer 
sig till viss del åt, vad gäller vilken dimension av lärarfaktorn som anses inverka mest på pre-
senterad resultatbild. Dock framträder vid analys en enhetlig bild vad gäller lärarfaktorn vilket 
sedermera bidrar till att lärarfaktorn kan ses som en stark påverkansfaktor vad gäller elevers 
sjunkande resultat. Intressant att reflektera över är om Skolverkets tilltänkta insats, Matema-
tiklyftet samt tilltänkt utökad undervisningstid, kommer att i det reella möta påtagligt behov 
av förändring inom lärarkåren för resultatförbättring. Är detta tillräckligt för att möta de på-
verkansfaktorer som internationell forskning påvisar eller kan det måhända vara så att ytterli-
gare framtida insatser är essentiella för resultatförbättring? Den utökade undervisningstiden 
möjliggöra fler undervisningsminuter där befästning av matematiskt kunnande kan delges 
elever. Det finns dock inte skäl till att argumentera för att denna insats allena kan bidra till 
framtida förbättrade matematikresultat. Internationell forskning påvisar ytterligare påverkans-
faktorer av vikt, vilket därmed innebär att ytterliga insatser krävs för ökad måluppfyllelse. 
Skolverkets143 presenterade fortbildning för alla matematiklärare, har som huvudfokus att 
utveckla alla matematiklärares didaktiska lärande . Detta sker via kollegialt lärande, med stöd 
av utbildade matematikutvecklare, där analyser och utvärdering av den egna undervisningen 
ska syfta till att kreera en medveten kompetens vad gäller matematikundervisningens alla di-
mensioner. Diskussioner ämnas synliggöra, uppmärksamma samt utveckla kvaliteten på ma-
tematikundervisningen och därtill öka elevernas måluppfyllelse. Internationell forskning bely-
ser didaktisk matematikundervisning som en stark påverkansfaktor. Matematiklyftet har som 
huvudsyfte att utveckla den didaktiska matematikundervisning. En undervisningsdimension, 
som uppmuntrar till att via diskussion, analys samt begreppsförståelse bredda elevernas per-
spektiv på matematik. Genomförd nationell utvärdering144 med syfte att kartlägga framtida 
insatser för resultatförbättring uppvisar en individualiserad och läroboks styrd matematikun-
dervisning, med brist på didaktisk dimension. Internationell forskning belyser vikten av att 
som lärare inneha didaktiskförmåga och att undervisa på ett flerdimensionellt plan. Vilket 
påvisas som essentiellt vad gäller att möta samt utveckla elevernas matematiska kunskaper. 
Därtill påvisas även vikten av att som lärare reflektera över den egna undervisningen. Det 
finns skäl att argumentera för att Skolverkets satsningar kan ses som ett i led i att möta de 
påverkansfaktorer som nationell utvärdering samt internationell forskning påvisar. Vilket 
därmed kan ses som framtida insatser för ökad måluppfyllelse. 
 
Då svenskt forskningsmaterial, med utgångspunkt i undervisningsmetoder relaterat till elevers 
lärande är begränsat, vore en närmare analys av undervisningsdimensionernas betydelse ett 
intressant framtida forskningsområde. Ett forskningsområde som via studier och analyser 
eventuellt skulle kunna bidra till att påvisa viktiga påverkansfaktorer, samt hur olika faktorer 
måhända samspelar. Vad gäller slutsatser av internationella mätningar, bör försiktighet an-
ammas innan absoluta sanningar dras. Analys samt reflektion gällande påverkansfaktorer så 
som exempelvis likvärdighet av tester, rådande läroplaners inverkan samt politiska perspektiv 
bör tas i beaktning vid resultatsammanställning. Den resultatbild som presenteras är att svens-
ka elevers matematikkunskaper har försämrats i jämförelse med andra länder. Dock uppdagas 
vid närmare analys, flertalet påverkansfaktorer vilket påvisar en komplexitet vad gäller kun-
skapsmässiga jämförelser länder emellan. Denna forskningsrapport påvisar att absoluta slut-
satser ej är lätt att dra, utan analys och reflektion vad gäller de parametrar som direkt eller 
indirekt inverkar på resultatbilden. 

                                                 
143 Skolverket, 2013 
144 Skolverket, 2004b 
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