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Sammanfattning Forskning och tester har visat att svenska elevers matematikresultat 

försämrats det senaste decenniet. Detta har varit mycket aktuellt i 

samhället och olika medier i samband med att resultaten från den 

internationella PISA undersökningen presenterades 2013. Syftet med 

litteraturstudien var att med hjälp av forskning kartlägga faktorer som 

kan tänkas ha bidragit till att svenska elever under de senaste åren 

uppvisat försämrade matematikresultat samt vilka åtgärder, enligt 

forskning, som var nödvändiga för att kunna presentera förändrade 

resultat i framtiden. Metoden som användes var en systematisk 

litteraturstudie där elva vetenskapliga artiklar och avhandlingar 

analyserades. Utifrån syftet kategoriserades resultatet från de valda 

studierna i form av sex underrubriker: Bristande ämneskunskaper hos 

lärare, tillämpningen av läromedel, undervisningsform, varierad 

undervisning, laborativ matematik och projektorienterad undervisning. 

I resultatet framkom det att de främsta eventuella orsakande faktorerna 

till svenska elevers uppmärksammade matematikresultat var läraren, 

undervisningen och läromedlet. Åtgärder till förbättrade 

matematikresultat var att tillämpa en varierande undervisning, där 

stort fokus låg på att arbeta och lära tillsammans med andra. Vi anser 

att det finns ett behov av mer svensk forskning gällande orsakande 

faktorer och åtgärder till svenska elevers förändrade 

matematikresultat. För mer generaliserbara resultat menar vi att det 

krävs mer kvantitativ forskning.   
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1. Inledning  

Ända sedan mitten av 1990-talet har både nationella och internationella tester visat att svenska 

elevers kunskaper och förmågor inom matematik har försämrats (Skolverket, 2012a). Svenska 

elevers bristande matematikkunskaper är något som varit mycket aktuellt i samhället och i 

olika medier sedan de senaste resultaten från den internationella PISA - undersökningen 

presenterades 2013. Även skolverket själva har presenterat flera rapporter som tyder på att 

elevers kunskaper inom matematik stegvis har försämrats. 

 

Som två framtida lärare inom matematikämnet såg vi elevers bristande kunskaper som ett 

stort orosmoment. Genom de svaga resultaten och egna upplevelser, exempelvis VFU - 

perioder, har vi insett att många elever hade svårigheter inom matematiken, vilket bekräftas 

av forskning (Boesen, Helenius, Bergquist, Bergquist, Lithner, Palm, Palmberg, 2014). I 

denna undersökning var vi därför nyfikna på vilka orsaker eller faktorer som ligger bakom 

dessa negativa resultat. Vi ville även undersöka hur vi i vårt framtida läraryrke kan arbeta för 

att motverka dessa negativa matematikresultat. Genom relevant vetenskaplig forskning har vi 

kartlagt gemensamma orsaker och faktorer för de bristande resultaten inom matematiken i 

skolan. Vår avsikt med detta tillvägagångssätt var för att våra framtida arbetsmetoder skulle 

baseras utifrån en professionell vetenskaplig bakgrund. 
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2. Bakgrund 

I följande del redogörs det, både genom forskning, internationella och nationella tester, hur 

svenska elevers kunskaper inom ämnet matematik har försämrats. Bakgrunden är indelad i 

underrubrikerna: En negativ matematisk trend, PISA, FIMS, SIMS, TIMSS, Nationella studier 

- Nationella prov och Ett sociokulturellt perspektiv på lärande. 

2.1 En negativ matematisk trend 

Forskning har visat på att matematikresultaten under senaste decenniet har försämrats i den 

svenska skolan (Sjöberg, 2006; Boesen et al, 2014; Liljekvist, 2014; Åman, 2011). Boesen et 

al. (2014) menar att undervisningen i ämnet matematik inte är på det sätt som den borde vara. 

Dagens undervisning går i stor grad ut på att eleverna ska lära sig en mängd saker utantill, 

utan att de egentligen förstår vad det handlar om. Att lära regler och procedurer, ibland utan 

att förstå, är en del av inlärningsprocessen. Ett problem som tas upp av författarna är när 

denna typ av undervisning blir dominerande, eftersom eleven då inte får möjlighet att 

utveckla sin matematiska kompetens. Schoenfeld (1992) nämner att det är ett välkänt fenomen 

att utantillkunskap i form av regler och procedurer inte ökar förmågan att lösa tillämpade 

matematiska uppgifter. Sjöberg (2006) beskriver ett annat dilemma då han menar att lärarnas 

ämneskunskap i många fall brister, vilket kan bidra till elevernas försämrade prestationer. 

Genom forskning har Hattie (2012) kommit fram till de att starkaste faktorerna för lärande är 

läraren, undervisningen och läroplanen. 

2.2 PISA 

Programme for International Student Assessment (PISA) tillkom för att fylla behovet av 

internationella jämförelser inom skolans område. Den första PISA-undersökningen 

genomfördes år 2000 med läsförmåga som huvudområde, den andra år 2003 med matematik 

och den tredje år 2006 med naturvetenskap som huvudämne. År 2009 började det om med 

läsförmåga som huvudämne vilket gav unika möjligheter till jämförelse av elevernas 

läsförmåga och skolsystemets utveckling över tid. Den senaste rapporten år 2012 var 

matematik i fokus för andra gången vilket gav nya möjligheter till jämförelser av 

matematikens utveckling i skolan sedan 2003. Rapporten har alltså genomförts vart tredje år 

och undersökningen utförs på 15-åringars kunskaper i läsning, matematik och naturvetenskap 

(Skolverket, 2013a). På 50-talet väcktes det diskussioner om behovet av att göra 

internationella jämförelser av elevprestationer och skolsystem. Inom utbildningsområdet 
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betonade ledande forskare värdet av att kunna jämföra skolsystem och elevprestationer i olika 

länder. Genom att undersöka skillnaderna mellan skolsystemen i de olika länderna så skulle 

man göra det möjligt att fastställa vilka faktorer som har betydelse för elevernas prestationer. 

Det bestämdes att det skulle genomföras gemensamma forskningsprojekt inom en 

organisation bestående av forskare som är kvalificerade för detta ändamål. Det var enligt detta 

syfte organisationen International Association for the Evaluation of Educational Achievement 

startades. Efter hand tillkom fler organisationer som genomförde internationella jämförelser 

av utbildningsprestationer. En av dessa var The Organisation for Economic Co-operation and 

Development (OECD) och det är en samarbetsorganisation för de industrialiserade länderna 

vars uppgift är att främja en ekonomisk och social utveckling. Deras utbildningsprogram 

jobbar aktivt med att utveckla internationella indikatorer för utbildning. OECD publicerar 

varje år en omfattande uppsättning indikatorer i rapporten Education at a Glance och där 

presenteras kvantitativa beskrivningar av medlemsländernas utbildningssystem och deras 

satsningar på utbildning. Genom internationella jämförelser kan länderna upptäcka sina egna 

systems starka och svaga sidor (Skolverket, 2013a). 

 

I den första PISA – undersökningen som genomfördes 2000 visade svenska elever bättre 

resultat än OECD – genomsnittet, endast elever från åtta länder uppvisade ett bättre resultat 

Skolverket, 2001). 2003 presterade svenska elever fortfarande över OECD – genomsnittet, då 

endast nio länder påvisade ett bättre resultat (Skolverket, 2004a). I PISA – undersökningen 

2006 presterade svenska elever ett resultat som låg vid OECD – genomsnittet, vilket innebar 

en försämring jämfört med de 2000 och 2003. Tio OECD – länder kunde presentera ett bättre 

resultat än Sverige (Skolverket, 2007). 80 procent av de svenska eleverna nådde den nivå som 

PISA anser vara nödvändig för att klara av de krav de ställs inför i vuxenlivet. Även resultatet 

från 2009 års PISA-undersökning visade att svenska elevers prestationer hamnade på den 

genomsnittliga OECD – nivån. Detta år visade fjorton OECD – länder ett bättre resultat än 

Sverige. Var femte svensk elev presterade inte enligt den nivå som PISA anser vara 

nödvändig för att klara av de matematiska krav de förväntas ställas inför i framtiden 

(Skolverket, 2010). I den senaste PISA – undersökningen 2012 där matematik återigen var 

huvudområde uppvisade svenska elever kraftigt försämrade resultat. Den resultatnedgång som 

Sverige uppvisat sedan 2003 är den största uppmätta nedgången av samtliga deltagande länder 

(Skolverket, 2013a). Precis som resultaten visar beskriver Åman (2011) att svensk skola 

befinner sig i en nedåtgående trend i ämnet matematik. 
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2.3 FIMS, SIMS, TIMSS 

Den första IEA-studien som genomfördes gällde elevers kunskaper i matematik var First 

International Mathematics Study (FIMS) och den genomfördes 1964 i tretton olika länder. 

Utfallet av den här undersökningen väckte stor uppståndelse i Sverige och USA eftersom 

genomsnittsresultaten var lägst där. År 1980 genomfördes den andra matematikstudien, 

Second International Mathematics Study (SIMS) och där deltog tjugo länder. Där skulle det 

visa sig att svenska trettonåringars matematikprestationer var bland de absolut lägsta för de 

länder som deltog i SIMS (Murray & Liljefors, 1983). Den tredje matematikundersökningen, 

Third International Mathematics and Science Study (TIMSS), genomfördes 1995 med 45 

deltagande länder. Där visade det sig att svenska elever visade upp bättre resultat än tidigare 

och Sverige var nu ett genomsnittsland (Skolverket, 1996).  År 2003 genomfördes TIMSS-

undersökningen1 i PISA med matematik som huvudämne och där deltog 50 länder och 

regioner i skolår 8 (Skolverket, 2004b). Det var där tydligt för Sveriges del att en försämring 

av resultaten hade skett sedan undersökningen 1995. Resultatet 2003 för skolår 8 var 

signifikant sämre än resultatet 1995 för skolår 7. Sveriges resultat år 2003 jämfördes sedan 

även med en 20-landsgrupp som bestod av länder inom OECD och/eller EU samt Ryssland 

och Singapore. Det genomsnittliga resultatet i den här 20-landsgruppen var signifikant högre 

än Sveriges resultat. När TIMSS genomfördes för tredje gången 2007, presterade svenska 

elever märkbart under EU/OECD – genomsnittet i matematik och den negativa trenden som 

uppvisades mellan 1995 och 2003 fortsatte (Skolverket, 2008). 2011 genomfördes den senaste 

TIMSS – undersökningen och även här presterade svenska elever under genomsnittet i 

jämförelse med övriga länder (Gustafsson, 2014).  

2.4 Nationella studier - Nationella prov 

Enligt Skolverket (2011a) är syftet med nationella prov att de ska kunna användas som stöd 

vid bedömning av elevers kunskaper i förhållande till kunskapskraven, samt att de ska 

användas för att alla elever ska bedömas på ett likvärdigt sätt. De nationella proven kan också 

bidra till en konkretisering av kurs- och ämnesplanerna, men även till en ökad måluppfyllelse 

för eleverna. Tidigare har de nationella proven enbart varit obligatoriska för årskurs nio, men 

samtidigt varit ett frivilligt alternativ för årskurs fem (Ibid). Hösten 2011 infördes nya 

kursplaner för årskurs tre, årskurs sex och årskurs nio, vilket innebar att det var i dessa 

årskurser som de nu gjordes obligatoriska. Skolverket (2012b) beskriver att det är viktigt att 

lärare förhåller sig till de anvisningar och prov som tillhandahålls av Skolverket. Vidare 
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menar dem att alla elever ska delges samma provunderlag, men även en likvärdig information. 

Som lärare finns det möjligheter att ta del av olika bedömningsstöd som finns tillgängliga hos 

Skolverket, vilket dock är frivilligt. 

 

Årligen samlar Skolverket in resultat, prov, betyg, exempel på elevlösningar och lärarenkäter 

för att användas till grund för de analyser som Skolverket årligen redovisar i en slutrapport 

(Skolverket, 2010b). Resultaten från de nationella proven presenteras på fyra olika nivåer: 

riks-, läns-, kommun- och skolnivå. Dessa resultat används som grund för statistik angående 

svenska elevers matematikkunskaper.  

 

2010 genomförde Skolverket för första gången en insamling av samtliga nationella prov i 

årskurs tre och resultaten ingår nu i den officiella statistiken (Skolverket, 2011b). Totalt sett 

presterade 69,2 procent av eleverna ett godkänt resultat på de nationella proven i matematik 

detta år (Ibid). År 2011 klarade 71,3 procent att prestera på en godkänd nivå (Skolverket, 

2011c). Resultatet i årskurs tre år 2012 visade återigen att eleverna hade stora problem inom 

matematiken, då endast 71,6 procent klarade av att nå ett godkänt resultat (Skolverket, 

2013b). 

 

I årskurs fem 2009 när det nationella proven för första gången var obligatoriska var det 80,5 

procent av eleverna som visade upp ett godkänt resultat eller bättre. Året efter, 2010, låg 

antalet godkända resultat på 80,6 procent, vilket var nästan det samma som förgående år 

(Skolverket, 2011a). Vårterminen 2012 var de nationella proven förflyttade till årskurs sex på 

grund av den nya läroplanens utformning. I detta prov var det hela 21,4 procent av eleverna 

som ej hade ett godkänt resultat, alltså mer än var femte elev (Skolverket, 2012c). 

 

Även i grundskolans senare år har det visat sig att allt fler elever inte presterar på en godkänd 

nivå inom proven i matematik. Vårterminen 2010 var det 17,5 procent som inte klarade den 

godkända nivån. I jämförelse med vårterminen 2003 har andelen elever som inte når upp till 

godkänd ökat med 8,3 procent (Skolverket, 2010c). Ett år senare hade resultatförsämringen 

ökat ytterligare och nu var det 19,3 procent som inte visade upp godkända resultat, praktiskt 

taget var femte elev (Skolverket, 2011d). Vårterminen 2012, alltså samma år som den senaste 

PISA undersökningen genomfördes, var det omkring 17 procent som ej klarade av gränsen för 

att nå ett godkänt betyg på de nationella proven (Skolverket, 2012c). 
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2.5 Ett sociokulturellt perspektiv på lärande 

Matematiken är ett ämne som både innefattar enskilt arbete och tillsammans med andra, vilket 

skapar en naturlig anknytning till kunskapen om samlärande. Williams, Sheridan och 

Pramling (2000) skriver att barn lär sig av varandra och för att detta ska kunna ske är det 

skolans uppdrag att ge eleverna möjligheter att samarbeta med varandra, vilket också 

presenteras i läroplanen (Skolverket, 2011e). Genom samarbete får barn tillfälle att värdera 

sina kamraters idéer, men även omvärdera sina egna tankar och åsikter (Ibid). Säljö (2000) 

beskriver lärandeperspektivet på ett liknande sätt då han menar att kunskap lever först i 

samspel med andra, för att sedan bli en av den enskilda individen och hens 

tänkande/handlande. Författaren hänvisar också till Vygotskijs ursprungliga tankar om något 

som benämns som ”den närmaste utvecklingszonen”. Utvecklingszonen definieras utifrån 

avståndet mellan vad en individ kan klara av ensam och utan stöd, samt vad individen kan 

prestera med stöd av en vuxen eller i samarbete med mer kapabla kamrater (Ibid). Säljö menar 

alltså att med samspel och handledning av omgivningen kan vi klara av problem som vi skulle 

ha svårt att klara på egen hand. 

 

Även Dysthe (1996) förespråkar för att det sociala samspelet har stor betydelse vid 

inlärningsprocessen och hon skriver om något som hon benämner som en flerstämmig 

undervisning. Den flerstämmiga undervisningen innebär att alla individer ges tillfälle att 

kommunicera, inte enbart läraren (Ibid). Vidare ställer Dysthe två olika klassrum i jämförelse 

mot varandra, det monologiska och det dialogiska. Det monologiska kännetecknas av 

envägskommunikation och innefattar att förmedla, reproducera och mäta. Det dialogiska 

klassrummet innebär ett samspel mellan alla olika individer, både mellan lärare och elever 

samt mellan elever (Ibid). Enligt det sociokulturella perspektivet på lärande menar Dysthe, 

Hertzberg och Hoel (2011) att ett flerstämmigt klassrum och dialogiskt klassrum är viktiga för 

utvecklingen av elevernas tänkande. Som sagt innefattar matematiken arbete tillsammans med 

andra, vilket inneburit att vi kopplat arbetet till det sociokulturella perspektivet på lärande. 

 

2.6 Sammanfattning av bakgrund  

 

Utifrån vad internationella och nationella tester, forskning samt litteratur redovisat gällande 

svenska elevers prestationer inom ämnet matematik, har det visat sig att resultaten förändrats 
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negativt under det senaste decenniet. Enligt PISA – undersökningen år 2000 presterade 

svenska elever ett resultat bättre än genomsnittet, vilket kan jämföras med den senaste 

undersökningen där svenska elever uppvisade kraftigt försämrade resultat. Resultatnedgången 

är den största av uppmätta nedgången av samtliga deltagande länder. Nationella tester som 

genomförts under senare år har visat att över 20 procent av eleverna inte når ett godkänt 

resultat, alltså mer än var femte elev. Litteraturstudien har sin utgångspunkt i ett 

sociokulturellt perspektiv på lärande där lärande sker i samspel med andra och matematiken 

kan ses utifrån detta perspektiv. Perspektivet, tidigare forskning samt internationella och 

nationella tester har gjort att följande problemformulering och syfte skapats.  

3. Problemformulering 

Både forskning, nationella och internationella tester pekar på att matematikresultaten i 

svenska skolan har förändrats det senaste decenniet. Eftersom trenden gällande 

matematikresultaten pekat nedåt har vi valt att undersöka vilka faktorer, enligt forskning, som 

kan ha påverkat detta resultat, samt hur vi som lärare, enligt forskning, kan arbeta för att 

vända denna trend. 

4. Syfte 

Syftet med denna litteraturstudie var att med hjälp av forskning kartlägga faktorer som kan 

tänkas ha bidragit till att svenska elever under de senaste åren uppvisat försämrade 

matematikresultat, samt vilka åtgärder, enligt forskning, som var nödvändiga för att kunna 

presentera förändrade resultat i framtiden. För att kunna urskilja användbart material 

analyserades både forskning, nationella och internationella tester, såsom nationella prov och 

PISA - undersökningar. Övervägande fokus har lagts på hur de uppmärksammade resultaten 

kunde användas för att kunna förändra de nuvarande matematikprestationerna hos svenska 

elever enligt vetenskapliga riktlinjer. För att möjliggöra att syftet med studien skulle nås valde 

vi att utforma följande frågeställningar: 

 

 Vilka faktorer kan enligt forskning ha orsakat att svenska elevers matematikkunskaper 

försämrats i skolan? 

 Hur kan vi som lärare enligt forskning arbeta och anpassa undervisningen för att 

förändra matematikresultaten i skolan? 
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5. Metod 

I följande kapitel presenteras de metoder och tillvägagångsätt vi valt att använda i 

litteraturstudien. Metoden som tillämpades och utfördes var en så kallad systematisk 

litteraturstudie, vilket innebär att forskaren strävar efter att identifiera, bedöma och 

sammanställa relevanta studier inom ett avgränsat ämne (Petticrew & Roberts, 2006, refererad 

i Eriksson Barajas, Forsberg och Wengström, 2013). Författarna beskriver att både kvalitativa 

och kvantitativa ansatser kan tillämpas i denna typ av studie (Ibid). Den vetenskapliga 

litteraturen som bearbetas i en systematisk litteraturstudie ska kritiskt granskas utifrån 

vetenskapliga grunder (Eriksson Barajas et al., 2013). Torgesson (2003, refererad i Eriksson 

Barajas et al., 2013) tydliggör att meningen med en systematisk litteraturstudie är att 

analysera data från tidigare empiriska undersökningar och därefter tydligt redovisa för det 

genomförda tillvägagångssättet under studien. Kapitlet är indelat i underrubrikerna: 

Datainsamling, databearbetning och arbetsfördelning. 

5.1 Datainsamling  

Datainsamlingen i denna litteraturstudie inleddes med att söka i databaserna SwePub och 

ERIC, vilka innehåller vetenskapliga artiklar inom pedagogik och undervisning. Anledningen 

till att vi startade sökningen i dessa databaser var dels för att SwePub behandlar svensk 

forskning, men även för att båda sökmotorerna behandlar relevant forskning för det valda 

området. En annan databas som flitigt användes var Google Scholar. Eriksson Barajas et al. 

(2013) förtydligar att urvalsprocessen gällande vetenskaplig litteratur sker i flera steg. I första 

steget handlar det om att identifiera intresseområde och definiera sökord som anses vara 

relevanta för studien. Svenska elevers försämrade matematikresultat valdes som område och 

de inledande sökorden blev därför matematik, undervisning och Sverige. Eftersom att 

databaserna innehåller engelska artiklar översattes orden till sina engelska motsvarigheter 

mathematics, education and Sweden. Sökorden utgick ofta från ord som fanns i våra 

frågeställningar, vilket är ett vanligt angreppssätt när det handlar om att välja sökbegrepp 

(Ibid). Vidare utvecklades sökbegreppen och orden kombinerades med hjälp av den så kallade 

booleska operatoren “AND”, som innebar att sökningen smalnades av (Petticrew & Robert, 

2006, refererad i Eriksson Barajas et al., 2013). Sökord som vi nu använde oss av var: 

mathematical AND conversation, matematikundervisning, “Mathematics” “Causes” “Middle 

school”, Mathematics AND Swedish school, "textbooks" "mathematics" 

"education"  "curriculum", mathematics AND results AND PISA, “mathematics” “effective” 
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“lessons” “sweden”, matematikundervisningen lärare, Mathematics AND alternative AND 

approaches, Learning in mathematics och Mathematics AND manipulatives (Se Sökhistorik 

Tabell 1 Bilaga A). Apostroftecken vid vissa ord var för att begränsa sökningarna. I artiklar 

som ansågs vara relevanta för studien valde vi att granska referenslistan för att på så sätt finna 

andra artiklar rörande liknande ämnen (Eriksson Barajas et al., 2013). I litteraturstudien 

användes även flera avhandlingar som vi fann genom artikelsökningarna i olika databaser.  

 

Vid de olika sökningsresultaten lästes de rubriker som ansågs vara intressanta för 

litteraturstudien, därefter granskades artiklarnas abstract. Många av artiklarnas titlar stämde 

inte överens med innehållet, vilket gjorde att några artiklar tidigt uteslöts. De artiklar som 

passade syftet i vår studie inkluderades vid ett första urval, samtidigt som de icke passande 

tidigt exkluderades, exempelvis på grund av tidsintervall eller att de inte stämde överens med 

målgruppen. Vid alla sökningar av data användes inklusionskriteriet “peer reviewed”, vilket 

innebär att artiklarna kritiskt granskats innan publicering (Eriksson Barjajas et al., 2013). 

Författarna skriver också att detta är ett av de kriterier som ska uppfyllas för att en text ska 

uppfattas som vetenskaplig. Andra inklusionskriterier som användes för att avgränsa 

sökningarna var anpassade tidsintervall, exempelvis “2000-2014” “2007-2014”. Trots de 

använda inklusionskriterierna kunde vi inte garantera att alla de utvalda artiklarna var 

vetenskapliga. Detta säkerställdes genom att utgå från de kriterier som Eriksson Barajas et al. 

(2013) hävdar att en vetenskaplig artikel ska innehålla. Artikeln ska ha en tydlig struktur i 

form av inledning, bakgrund, syfte, metod, resultat eller analys och diskussion. 

Tillförlitligheten ökar också om artiklarna går att hitta i flera olika databaser.   

 

Vid en första granskning valdes 27 artiklar ut för att läsas enskilt, därefter gjordes 

anteckningar för att kunna användas vid diskussion av artiklarnas relevans för studien. Till 

slut valdes 11 artiklar som ansågs vara mest relevanta för det valda syftet och som skulle 

kunna tillämpas som en grund för hela litteraturstudien. Artiklarna delades upp beroende på 

om de var av kvalitativ ansats, kvantitativ ansats, eller kombinerad kvantitativ och kvalitativ 

ansats. Därefter fördes artiklarna in i en artikelöversikt (se Artikelöversikt Tabell 2 Bilaga B) 

där syftet, metod, urval/bortfall, resultat och slutsats presenterades. För att säkerställa att 

artiklarna var trovärdiga granskades de genom Eriksson Barajas et al. (2013) 

granskningsmallar för kvantitativa och kvalitativa ansatser. Utifrån kvalitetsgranskningen 

bedömdes samtliga artiklar vara av tillräckligt god kvalitet för att inkluderas i resultatet.   
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Något som måste nämnas är att det insamlade datamaterialet innefattar både artiklar och 

avhandlingar, trots att vi i metodkapitlet benämnt den insamlade datan som artiklar. Även 

genom resterande del av arbetet kommer begreppet artiklar att användas och innefattar även 

avhandlingarna, vilket har valts för ett bättre flyt i texten. 

5.2 Databearbetning 

Enligt Eriksson Barajas et al. (2013) kännetecknas en systematisk litteraturstudie av att den 

insamlade datan kritiskt granskas och sammanställs, vilket också var det första som gjordes 

under bearbetningen av datan. De vetenskapliga artiklarnas resultatkapitel lästes åter igenom 

enskilt för att efteråt diskuteras tillsammans ännu en gång. Det var inte bara artiklarnas 

resultat som diskuterades utan även studiens metoder och tillvägagångssätt för att på så sätt få 

en bättre förståelse för resultaten. Det material från artiklarnas resultatdel som ansågs vara av 

betydelse för litteraturstudiens syfte markerades för att kunna användas senare, medan det 

som inte ansågs vara relevant exkluderades.  

 

De artiklar som uppfyllde kraven och inkluderades i litteraturstudiens resultatkapitel 

presenteras i artikelöversikten (se Artikelöversikt Tabell 2, Bilaga B). Som tidigare nämnts 

sammanställdes samtliga artiklar i artikelöversikten, där år, utgivare, databaser, sökord, 

kriterier, författare, titel, syfte, metod, urval/bortfall, resultat och slutsats redovisas. Varje 

enskilt resultatkapitel från de vetenskapliga artiklarna sammanställdes för att kunna urskilja 

återkommande mönster gällande de försämrade matematikresultaten, samt hur trenden ska 

kunna vändas av dem som arbetar i skolan. Likheter och skillnader diskuterades och 

identifierades genom jämförelse av de olika artiklarna, vilka resulterade i ett antal möjliga 

kategorier som kunde ingå i studiens resultatdel. Efter noggrann granskning skapades följande 

kategorier till första frågeställningen: Bristande ämneskunskaper hos lärare, tillämpningen av 

läromedel och undervisningsform. Till den andra frågeställningen användes följande 

kategorier: Varierad undervisning, laborativ matematikundervisning och projektorienterad 

undervisning. Utifrån följande kategorier skrevs därefter resultatet. Litteraturstudien har följt 

de etiska aspekter som Eriksson Barajas et al. (2013) menar att en systematisk litteraturstudie 

ska förhålla sig till. 
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5.3 Arbetsfördelning 

Under arbetsprocessen har vi gjort många delar av litteraturstudien gemensamt, dock med viss 

uppdelning. Artiklar söktes enskilt men de som var av intresse lästes och diskuterades 

gemensamt. När vi skrev arbetet använde vi oss av ett online-dokument, Google Drive, som 

säkerställde att båda kunde vara delaktiga och kontrollera det som skrevs. Patrik skrev större 

delen av bakgrunden och Jesper skrev större delen av metodkapitlet, men allt sammanställdes 

till slut gemensamt. Mot slutet behövde vi noggrant granska olika detaljer i arbetet där Jesper 

fokuserade på sökhistoriken och referenslistan, medan Patrick fokuserade på 

artikelöversikten. Även om vissa uppdelningar genomförts vill vi påpeka att alla delar i 

arbetet noggrant har diskuterats och godkänts av varandra och därför upplevde vi att 

arbetsfördelningen var lika fördelad. 

6. Resultat 

I följande del presenteras resultat från de granskade artiklarna utifrån underrubriker vi ansåg 

vara relevanta för våra frågeställningar: Vilka faktorer enligt forskning har orsakat att svenska 

elevers matematikkunskaper försämrats och hur kan vi som lärare enligt forskning arbeta och 

anpassa undervisningen för att förändra matematikresultaten i skolan? Resultatkapitlet är 

indelat i två större rubriker som var och en leder fram till tre underrubriker vardera. Den 

första, möjliga orsaker till försämrade elevresultat är indelad i: Bristande ämneskunskaper hos 

lärare, tillämpningen av läromedel och undervisningsform. Den andra, förbättring av resultat 

är indelad i: Varierad undervisning, laborativ matematikundervisning och projektorienterad 

undervisning. 

 

6.1 Möjliga orsaker till försämrade elevresultat 

6.1.1 Bristande ämneskunskaper hos lärare  

I Löwings (2004) studie visade det sig att begrepp och matematiska termer blev oklara eller 

tvetydiga om de inte användes korrekt hos lärare, vilket även medförde problem för vissa av 

eleverna. De flesta av lärarna i studien använde sig ofta av ett tveksamt matematiskt språk i 

vardagen, vilket kan utgöra ett hinder för elever gällande uppbyggnaden av det matematiska 

språket inför framtida studier. Exempel på språkliga misstag som observerades i studien var: 
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Flera av lärarna gjorde inga skillnader mellan fyrkant, fyrhörning, kvadrat eller att en 

fyrhörning med parallella sidor inte behöver vara en rektangel, utan den kan lika gärna vara 

en parallellogram utan räta vinklar. Tre av lärarna tydliggjorde inte någon skillnad mellan 

konstanten π och decimaltalet 3,14. Symbolen π är betydligt mer än ett simpelt tal, utan det är 

en universalkonstant som kan kopplas ihop till flera viktiga begrepp. Några lärare visade inte 

skillnad på skriven matematik och hur man tänker. Att dra 4 från 7 skrivs inte 4-7 eftersom 

meningen då blir en helt annan. Det förekom språkligt slarv rörande behandlingen av tal i 

bråkform och division av bråk, var exempelvis ¼ “4 i 1? eller 1 i 4? I princip alla lärare var 

slarviga med enheter. Att någon springer på 100 meter på 10 och 5 eller att någon hoppar 2 

och 45 i höjdhopp är okej i vardagligt språk eftersom att enheten är given i sammanhanget. 

Vid undervisning är det viktigt att konsekvent använda enheter eftersom det är först då eleven 

förstår innebörden. När eleverna skulle följa instruktioner i olika matematiska läromedel eller 

när de skulle lösa textuppgifter uppstod problem, eftersom de då mötte korrekta begrepp och 

termer. Elevernas bristande förmåga att förstå böckernas innehåll kunde bero på att de inte 

mötte ett korrekt matematisk språk vid samtal med läraren. Detta faktum bekräftades även av 

Mann (2005) via ett test där man undersökte elevernas kreativitet, där visade det sig att när 

eleverna har svårigheter med det skrivna språket i matematiken så visar de även upp 

svårigheter i att uttrycka sina idéer. Det här styrks via en studie där forskare jämförde finska 

och svenska skolsystem och hur deras matematikundervisningar sett ut. Resultatet i denna 

studie påpekade det faktum att svenska matematiklärares kunskaper var för dåliga och de 

misstänkte att det började tidigt i skolåren. Redan i förskolan och vägen upp till mellanstadiet 

visade det sig att lärare har för lite kunskaper i matematik, vilket i sin tur kan leda till att 

eleverna inte utvecklar ett korrekt matematiskt språk som de kan använda längre fram i livet 

(Ryve, Hemmi & Börjesson, 2013). 

 

6.1.2 Tillämpningen av läromedel 

Om eleverna ska kunna ta del av sitt eget lärande och utveckling måste de få ta del av 

kursplanens mål och kriterier. I de studier Löwing (2004) genomförde upptäckte hon att flera 

av lärarna förmedlade målen med lektionen i tanke av att något skulle “göras” inte vad 

eleverna skulle lära sig. Lärarna uttryckte sig exempelvis som att idag ska vi arbeta med 

“multiplikation och division” eller “area och volym”. Ibland talade de bara om för eleverna 

vilka sidor i boken de skulle arbeta med. Lärarnas förhållningssätt visade alltså ett större 

fokus på att eleverna skulle genomföra ett visst antal uppgifter än att de skulle skaffa sig en 



13 

djupare förståelse av begreppen. I studien har det uppenbarat sig att läroboken ofta framstod 

som central del för undervisningens agenda. Lärarnas sätt att uttrycka sig kan därför hänga 

samman med att lektionerna är planerade utifrån läroboken. Både Johansson (2003), 

Brändström (2005) och Peng och Nyroos (2012) skriver också i sina studier att läromedel har 

fått en central del i undervisningen. Johansson (2003) hänvisar till en utvärdering som gjordes 

under åren 2001-2002 av skolor i 40 kommuner i Sverige. Där märkte inspektörer att från 

årskurs 4-5 och framåt att matematikundervisningen i princip endast bygger på användandet 

av läroböcker och där hävdar de att matematiken för lärare och elever helt enkelt är det som 

står i boken. Detta har även understrukits av Ryve, Hemmi och Börjesson (2013) som 

framfört att lärare är alldeles för beroende av läroboken i sin matematiska undervisning. 

Johansson (2003) menar på att läroboken kan vara ett verktyg för att lära ut matematik, men 

bör inte vara det enda verktyget. Johansson återkommer till det faktum att utgångspunkterna i 

undervisningen har förflyttats från läroplanen till läroboken. I de läromedel Johansson 

analyserat har det visat sig att innehållet i läroböckerna inte speglat en komplett bild av 

läroplanen, vilket inneburit att undervisningen inte längre utgått från läroplanens mål och 

kriterier. Brändström (2005) redovisade i sin analys att de matematikböcker hon undersökt var 

nivåuppdelade efter elevers färdigheter. Hon skrev att uppgifter med lägre svårighetsgrad 

förekom oftare än uppgifter med högre svårighetsgrad, vilket gjorde att högpresterande elever 

inte utmanades tillräckligt. 

 

I Löwings (2004) studie observerade hon att lärarna ofta följde lärobokens upplägg, utan att 

egentligen reflektera om detta var bra eller inte. Lärarna litade på att läroböckerna i matematik 

fungerade som ledande organisatörer i undervisningen, vilket innebar att tydliga mål och 

riktlinjer för undervisningen helt glömdes bort. Detta stämde överens med Johanssons (2003) 

analys där det visade sig att innehållet i läroböckerna inte speglade en komplett bild av 

läroplanen. Resultatet av detta blev att alla elever utförde samma uppgifter, vilka oftast inte 

hade någon koppling till deras individuella förmåga eller långsiktiga behov av strategier och 

generaliserbara matematiska modeller. Detta arbetssätt innebar att eleverna arbetade mycket 

kortsiktigt istället för att bygga upp en mer framtidsorienterad kunskap. Löwing (2004) 

observerade även bristen av diskussion i undervisningen, vilket gjorde att eleverna hade svårt 

att se generella mönster och strukturer. Lektionerna baserades på räkning snarare än 

användbar matematik.  
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6.1.3 Undervisningsform  

Som vi nämnt tidigare uppvisade Löwings (2004) studie en pågående trend där eleverna 

arbetade mer individuellt eller i mindre grupper, oftast styrda av innehåll eller uppläggning 

från läroboken. Detta har även Peng och Nyroos (2012) uppmärksammat i sin studie där de är 

eniga med Löwing att undervisningen baseras för mycket från läroboken. Av de sju lärare 

som deltog i Löwings (2004) studie ansåg alla sju att de individualiserade undervisningen och 

vid observation kunde det bekräftas att sex av sju lärare tillämpade en typ av 

hastighetsindividualisering. Samtliga elever fick likadana instruktioner och arbetade med 

samma uppgifter, dock vid olika tidpunkter. Lärarnas egna motiv för att 

hastighetsindividualisera var att varje elev skulle ges chansen att arbeta i sin egen takt och 

förstå det aktuella området. Ett problem som uppstod var att eleverna blev utspridda över 

stora delar av läroböckernas uppgifter. Löwing insåg att om eleverna följde denna arbetstakt 

under lektionerna så kunde hon konstatera att det snart skulle skilja mellan två till tre veckor 

mellan de långsammaste och de snabbaste eleverna (Ibid). Genom observation kunde Löwing 

också se att några av lärarna hade problem att samla eleverna för gemensam genomgång, detta 

eftersom de var så utspridda över olika områden och kunskapsnivåer. Det uppenbarade sig 

även att eleverna uppmanades att hoppa över vissa uppgifter eller hela avsnitt för att hålla den 

uppsatta planeringen. Eleverna fick ibland själva bestämma vad som skulle hoppas över och 

eftersom att de inte alltid kunde veta vilka uppgifter som var viktiga, ökade risken för att 

eleverna gick miste om värdefulla kunskaper. Resultatet kunde leda till att elever fick nya 

problem och hamna ännu längre efter i matematikutvecklingen (Ibid). 

 

6.2 Förbättring av resultat 

6.2.1 Varierad undervisning 

Flera forskare (Peng & Nyroos, 2012; Rystedt & Trygg, 2010; Paterson & Sneddon, 2011; 

Leikin & Zaslavsky 1999) skriver om varierad undervisning. Peng och Nyroos (2012) 

presenterar resultat där det föreslås frågor som rör hur matematikundervisningen kan justeras 

till olika elevers förutsättningar för lärande och de kom fram till att det behövs mer 

instruerande matematikundervisningar i Sverige. De preliminära resultaten visade också att 

lärare och elever delar vissa likheter i vad de båda värderar som viktigt i effektiva 

matematiklektioner. Dessa lektioner skulle då inkludera tydliga instruktionsförklaringar och 

att det skulle vara en tyst klassrumsatmosfär. Däremot menar Rystedt och Trygg (2010) att 
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eleverna måste få möta en varierande matematikundervisning i skolan. De påpekar att det ska 

vara en god balans mellan olika arbetssätt, det vill säga mellan en god och systematisk 

undervisning samt att eleven får utrymme för sitt egna utforskande och kunskapssökande. 

Paterson och Sneddon (2011) menar på att ett bra sätt att utveckla den utforskande delen hos 

eleverna är undervisningsmetoden Team-based Learning (TBL). Genom att arbeta på detta 

sätt underlättar det för eleverna att överkomma hinder och reda ut problem som de ställs inför. 

TBL är en pedagogisk modell där eleverna får förbereda sig inför föreläsningar genom att i en 

sekvens av två möjligheter göra samma flervalsprov, en gång individuellt och en gång i sitt 

lag. Sedan tillbringar de en stor del av lektionstiden att arbeta i dessa lag med att diskutera de 

nyligen lärda koncepten och begreppen. En liknande arbetsmetod (Cooperative learning) 

beskrivs av Leikin och Zaslavsky (1999) där de presenterar resultatet av att jobba med 

matematiska uppgifter i små samarbetsgrupper. Där skulle det visa sig att elevernas aktiva 

engagemang ökade samt att de blev mer involverade med uppgifterna de jobbade med. De är 

även inne på spåret att eleverna kan lära av varandra genom denna arbetsmetod. Rystedt och 

Trygg (2010) uppmärksammar att när eleverna arbetar undersökande behöver de få såväl 

individuellt som kollektivt stöd av läraren. Eleverna behöver frihet för att bli kognitivt 

utmanade och de behöver tillräcklig handledning för att detta tänkande ska resultera i 

användbara kunskaper.  

6.2.1 Laborativ matematik 

Rystedt och Trygg (2010) sammanfattar mycket av de äldre forskningsrapporter som finns om 

laborativa material för yngre elever, samt att de kompletterar med modernare forskning för 

både yngre och lite äldre elever och det som de kommer fram till är att elever kan prestera 

bättre om de använder laborativa material, jämfört med dem som inte gör det. Moyer (2002) 

är enig i detta då hon skriver att resultat av mycket forskning påpekar att de elever som 

använder laborativa material i sin matematikundervisning visar tydliga förbättringar än de 

elever som inte gör det. Däremot skriver Moyer också att forskning har visat att om barnen 

ska använda konkreta representationer effektivt utan att deras bearbetningskapacitet blir 

lidande så måste de känna materialet tillräckligt bra för att använda dem automatiskt. Rystedt 

och Trygg (2010) fortsätter med att poängtera att de resultat eleverna når beror på hur läraren 

utnyttjar materialen och hur lärarens erfarenhet och kunnande ser ut. Även Löwing (2004) 

noterar det faktum i sin studie att om läraren inte synliggör den didaktiska idén med att arbeta 

laborativt så skulle inte eleverna upptäcka de matematiska begrepp som skulle belysas. 

Rystedt och Trygg (2010) menar att resultatet påverkas av hur lång tid det laborativa 
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materialet är en del i undervisningen och för de äldre eleverna påverkas resultatet huruvida 

eleverna själva får ta ansvar för hur och när de laborativa materialen används. Hon fortsätter 

med att konstatera att undervisningsmetoden spelar stor roll beroende på hur eleverna förstår 

ett material och om sambanden mellan material och begrepp inte förstås av eleverna kan det 

leda till och förstärka missuppfattningar. Löwing (2004) bekräftar detta genom att hon noterat 

i sin studie att om eleverna inte reflekterar över orsakerna till de samband man iakttagit så ger 

det en mycket begränsad kunskap. Det konstateras genom Rystedt och Trygg (2010) att 

undervisningen inte kan förväntas bli bättre genom att enbart använda sig av laborativa 

material. Avslutningsvis konstaterar forskaren att bristen på forskningsresultat för 

åldersgrupperna på mellanstadiet är stor. Men de forskningsresultat som kan hittas om 

laborativa material har kortfattat redovisats ovan. 

6.2.2 Projektorienterad undervisning  

Under tre år följde Boaler (1998) två brittiska skolor där elevgrupperna mötte helt olika typer 

av undervisning. Samtliga ca 300 elever följdes från början av år 9 när de var tretton år till 

slutet av år 11 när de var sexton år gamla. Innan år 9 hade eleverna haft samma typ av 

matematikundervisning och det fanns inga skillnader i prestation. I och med starten av denna 

studie skapades som sagt en stor skillnad rörande undervisningen. En konsekvens av detta var 

att eleverna utvecklade olika form av både kunskap och förståelse, vilket hade betydelse för 

hur de hanterade situationer i “verkliga livet”. Den ena skolan fick namnet “Amber Hill” och 

här undervisades eleverna relativt traditionellt, bland annat skedde undervisningen i helklass, 

läroböcker användes och eleverna testades ofta. Skolan hade höga disciplinkrav, eleverna 

arbetade hårt och nivågruppering tillämpades. En vanlig lektion inleddes med introduktion av 

läraren vid tavlan och därefter arbetade eleverna enskilt med uppgifter i läroboken. Den andra 

skolan gavs namnet “Phoenix Park” och valdes ut på grund av att undervisningen i matematik 

såg väldigt annorlunda ut. Under samtliga lektioner arbetade eleverna i projektform med 

öppna frågeställningar utan att nivågruppering tillämpades. Det förekom knappt någon 

helklassundervisning och det rådde en mycket avspänd stämning gällande matematiken. 

Eleverna uppmuntrades att tänka, vara oberoende, ta egna beslut och användning av 

läroböcker förekom knappt. Lärarna undervisade inte om metoder, regler och procedurer, utan 

detta inträffade individuellt under projektens gång när eleverna behövde verktyg för att lösa 

problem. 

 

Vid de nationella examinationerna, GCSE, uppvisade eleverna från Phoenix Park signifikant 
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bättre resultat, trots jämförbarheten vid studiens början. Eleverna från Amber Hill hade 

utvecklat en statisk kunskap som sällan kunde användas till annat än läroboksuppgifter eller 

provsituationer, vilket gjorde att de fick bra resultat på slutna tester. Vid utvärdering 

uppenbarade det sig att eleverna inte kunde se relevansen mellan den traditionella 

matematiken och vid mer tillämpad matematik, vilket gjorde att de inte kunde anpassa 

metoder och procedurer till nya situationer. Vid examinationerna blev det tydligt att elevernas 

traditionella lärande i matematik var otillräcklig, då eleverna utvecklat en form av kunskap 

som var oanvändbar i verkliga livet. Eleverna på Amber Hill uppfattade att framgång i 

matematik innebar att memorera och repetera, istället för att egentligen tänka på vad de lärde 

sig (Ibid). På Phoneix Park presterade eleverna ett klart bättre resultat på en mängd olika 

problem och vid tillämpade utvärderingar, liksom på slutexaminationen, i jämförelse med 

Amber Hill. Eleverna vid Phoenix Park hade stora fördelar i verklighetsanpassade situationer, 

beroende på att de hade vanan att tänka själva, men även för att de kunde se relevansen 

mellan skolmatematiken och vardagen. Vid intervjuer ansåg över tre fjärdedelar på den 

projektbaserade skolan att de kunde använda skolmatematiken utanför skolan, jämfört med 

ingen på läroboksskolan (Ibid). 

7. Diskussion 

Diskussionskapitlet innefattar underrubrikerna metod- och resultatdiskussion. I 

metoddiskussionen värderas och granskas litteraturstudiens tillvägagångssätt kritiskt. 

Resultatdiskusisonen innefattar en analys av studiens litteratur och resultat. 

 

7.1 Metoddiskussion 

Utifrån en uppsatt problemformulering gjordes en litteratursökning där syftet var att hitta 

orsaker som enligt forskning kan tänkas ha bidragit till att svenska elever under senaste åren 

uppvisat försämrade matematikresultat, samt vilka möjliga åtgärder som var nödvändiga för 

att vända denna trend. Litteratursökningen inleddes med en allmän sökning på ämnet 

matematik och Sverige för att skapa en överblick över det valda området. Sökningen gav dock 

inga träffar som motsvarade studiens syfte, vilket gjorde att begreppen översattes till engelska 

samtidigt som fler sökord utarbetades. För att få fler användbara träffar användes många 

begrepp i flera olika konstellationer (se Sökhistorik Tabell 1 Bilaga A). Eftersom flertalet 

sökord användes i olika sammansättningar bedömer vi sannolikheten för att vi missat artiklar 
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som ganska liten. Dock är det omöjligt att utesluta att fler eller andra typer av artiklar hade 

hittats om ytterligare sökord eller andra konstellationer tillämpats. Sökningar utfördes också 

utifrån referenslistorna hos de artiklar och böcker som ansågs vara relevanta för 

problemområdet, vilket enligt Eriksson Barajas et al. (2013) bör vara ett tidigt steg i 

litteratursökningen. Dessa sökningar gjorde att vi hittade litteratur som vi förmodligen aldrig 

hade hittat annars.  

 

Databaserna som användes till litteratursökningen var ERIC, SwePub och Google Scholar då 

de två förstnämnda behandlar områdena undervisning och pedagogik, vilka passade gentemot 

studiens syfte. Då sökningarna genomfördes i flera olika databaser anser vi att sökningarna 

var tillräckligt breda och systematiska. I studiens resultatkapitel valde vi att inkludera artiklar 

från samtliga tre ovannämnda databaser, då de artiklar som hittades här uppfyllde studiens 

syfte. För mer specifika sökresultat användes den Booleska operatoren “AND”, medan “OR” 

och “NOT” exkluderades på grund av att de inte ansågs passa för syftet.  Samtidigt var vi 

medvetna om att resultatdelen förmodligen innefattat fler artiklar om dessa operatorer 

inkluderats. Vid sökningarna användes fritextord istället för ämnesord, då vi ville få en 

specifik sökning, eftersom en bred sökning lätt kan uppstå vid användning av enbart 

ämnesord (Eriksson Barjajas et al., 2013). I efterhand kanske en kombination av fritextord 

och ämnesord kunde använts för att hitta ännu mer relevant forskning (Ibid).  

 

Litteraturstudiens resultatkapitel innehöll elva vetenskapliga artiklar där vi valde att begränsa 

urvalet i sökningarna till årsintervallet 1990-2014. Dock var det enbart en av artiklarna som 

var skriven innan millenniumskiftet, vilket innebär att den forskning som användes var väldigt 

aktuell. Om årsintervallet utökats hade givetvis fler vetenskapliga artiklar funnits till 

förfogande, men eftersom fenomenet med de sjunkande elevresultaten i ämnet matematik är 

ganska “nytt” valde vi att fokusera på aktuell forskning. Vi ser det som en styrka att resultatet 

i litteraturstudien baserades på artiklar inom ett såpass aktuellt årsintervall. Tio av elva 

artiklar som inkluderades i studien ansågs vara av tillräckligt god vetenskaplig kvalité på 

grund av att de var referensgranskade artiklar, doktorsavhandlingar och att forskarna var 

kopplade till ett högre lärosäte. En litteraturöversikt skriven av författarna Rystedt och Trygg 

inkluderades i resultatdelen trots att den inte kunde klassificeras utifrån samma vetenskapliga 

ramar som de andra. Dock ansåg vi att denna forskningsöversikt var såpass viktig för studien 

att den inte kunde utelämnas. För det första fanns det inte många svenska forskare utöver 

dessa som behandlade området laborativ matematik, vilket också var en stor del av vår egen 
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studie. För det andra är forskarna kopplade till ett högre lärosäte (Göteborgs Universitet) och 

när de skrev denna översikt fick de handledning av vetenskapliga forskare som vi själva 

använt i litteraturstudien, bland annat Jesper Boesen som var vetenskaplig ledare. För det 

tredje sammanfattade författarna en stor del av den vetenskapliga forskning som finns inom 

området, där det ibland kunde vara svårt att hitta originalkällan, vilket gjorde att vi istället 

hänvisade till denna studie. För att säkerställa om artiklarna skulle inkluderas i 

litteraturstudien granskades det insamlade materialet utifrån Barajas et al. (2013) 

bedömningsmallar för både kvalitativ och kvantitativ metod. Författarna menar att en 

granskning av artiklar är viktig för litteraturstudiens tillförlitlighet. Flera av artiklarna 

påträffades i flera olika databaser, vilket kan anses vara en styrka hos litteraturstudien då detta 

ökar trovärdigheten för innehållet.  

 

Elva artiklar användes i litteraturstudiens resultat, varav åtta kvalitativa, två kvantitativa och 

en av kombinerad ansats. Petticrew och Roberts (2006, refererad i Eriksson Barajas et al., 

2013) hävdar att det finns en konflikt bland forskare gällande kombination av kvalitativa och 

kvantitativa metoder vid systematiska litteraturstudier. Vissa menar att en kombination är fullt 

möjlig att genomföra, medan andra hävdar att enbart kvalitativa respektive kvantitativa 

metoder bör användas (Ibid). Genom användningen av både kvalitativa, kvantitativa och 

kombinerade ansatser, menar vi att tillförlitligheten för studien ökar. Om fokus vid 

datainsamlingen enbart handlat om att hitta artiklar med antingen kvalitativ eller kvantitativ 

ansats, anser vi att det hade uppstått en problematik i att hitta tillräckligt många relevanta 

artiklar. Både nationella och internationella studier inkluderades i resultatkapitlet där 

forskningen var genomförd i länderna Sverige, Finland, England, USA och Nya Zeeland. 

Spridningen på artiklarna var bred, vilket bringar både styrkor och svagheter till 

litteraturstudien. En styrka är att problemet med elevers bristande matematikkunskaper 

uppmärksammats i flera länder, vilket gjort att mycket relevant och aktuell forskning finns att 

tillgå. En svaghet kan vara att flera av länderna har läroplaner, kursplaner och betygssystem 

som kraftigt skiljer sig från Sveriges. Detta kan innebära svårigheter när det handlar om att 

jämföra olika länders problem och resultat med varandra eftersom undervisningen inte ser 

likadan ut överallt.  

 

Resultatartiklarna bearbetades först och främst enskilt och efter noggrann läsning diskuterades 

innehållet gemensamt. Artiklarna uppfattades på liknande sätt av båda läsarna, vilket kan 

innebära en styrka för tillförlitligheten hos resultatet. Artiklarnas resultat delades in i 



20 

kategorier för att klargöra vilka eventuella orsaker som kan ha skapat trenden med sjunkande 

resultat i ämnet matematik, samt hur vi ska kunna vända denna trend. För att ge en ännu 

tydligare bild av kategorierna och vad de olika studierna kommit fram till hade möjligtvis en 

tabell varit ett bra hjälpmedel för eventuella läsare. Några artiklar innehöll mer relevant 

information i relation till studiens syfte än vad andra gjorde, vilket innebär att studierna tagit 

olika stor plats i resultatkapitlet. Några studier visade liknande eller rent av samma 

information, vilket uppmärksammats i arbetet.  En del studier var väldigt stora och pågick 

under en lång tid, vilket innebär att de synliggjorde väldigt mycket information relaterat till 

litteraturstudiens syfte. I dessa fall sorterades innehållet ut beroende på vad som ansågs vara 

användbart, jämförbart eller relaterat till annan forskning.  

7.2 Resultatdiskussion 

Syftet med litteraturstudien var att med hjälp av forskning kartlägga faktorer som kunde 

tänkas ha bidragit till att svenska elever under det senaste decenniet uppvisat försämrade 

matematikresultat. Vi ville även med forskningens hjälp hitta åtgärder som var nödvändiga för 

att kunna förändra de nuvarande matematikresultaten. Som följd till det här utformade vi två 

olika frågeställningar: Vilka faktorer kan enligt forskning ha orsakat att svenska elevers 

matematikkunskaper försämrats i skolan? Hur kan vi som lärare enligt forskning arbeta och 

anpassa undervisningen för att förändra matematikresultaten i skolan? 

 

I våra studier hittade vi ett antal orsaker till varför resultaten kunde tänkas se ut som de 

gjorde, samt att vi hittade åtgärder som kunde utföras för att förbättra resultaten i skolan. Vi 

sammanställde dessa studiers resultat i följande kategorier: Bristande ämneskunskaper hos 

lärare, tillämpningen av läromedel, undervisningsform, varierad undervisning, laborativ 

matematik och projektorienterad undervisning. Vi har sedan valt att diskutera och analysera 

litteraturstudiernas resultat genom att koppla det till vår bakgrundsdel samt annan relevant 

forskning. 

 

I vår bakgrund presenterade vi resultat från Hatties (2012) forskning där han kom fram till att 

de starkaste faktorerna för elevernas lärande är läraren, undervisningen och läroplanen. Det 

stämde till stor del överens med det resultat vi presenterade i vår litteraturstudie. Däremot 

fann vi enligt den utvalda forskningen att läromedlet hade en stor inverkan på elevers 

matematiklärande. Forskningen menade på att det uppenbarat sig att läroboken ofta framstod 

som en central del för undervisningens agenda, i många fall kunde slutsatsen dras att 
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lektionerna var planerade utifrån läroboken (Johansson, 2003, Brändström, 2005, Peng & 

Nyroos, 2012). Det stämde överens med våra egna erfarenheter från våra VFU-perioder då vi 

uppmärksammat samma saker som forskningen tar upp. Löwing (2004) uppmärksammade 

även detta faktum och menade på att om eleverna ska kunna ta del av sitt eget lärande och 

utveckling måste de få ta del av kursplanens mål och kriterier. Johansson (2003) menar att de 

inte gör det då hon såg att utgångspunkterna i undervisningen har förflyttats från läroplanen 

till läroboken. Författaren hänvisar till en utvärdering i hennes studie där inspektörer märkte 

att matematikundervisning från årskurs 4-5 och framåt i princip endast bygger på användandet 

av läroböcker och där menar de att matematikkunskapen för lärare och elever helt enkelt 

innefattar det som står i boken. Det är en skrämmande utveckling i vårt tycke då forskare som 

Löwing (2004) menar att relevansen att utgå från kursplanens mål och kriterier är avgörande 

för att eleverna ska ta del av sitt eget lärande och där även Hattie (2012) menar att läroplanen 

är en stor faktor för elevernas lärande. Johansson (2003) sammanfattar avslutningsvis 

läromedlets betydelse i matematikundervisningen med att hävda att synen på läromedlen kan 

ses som en resurs eller som ett hinder i reformer av matematikundervisningen. Det är ett 

uttalande vi är eniga i med hänsyn till den forskning vi presenterat. 

 

De andra två punkterna som Hattie (2012) kom fram till som stora faktorer för elevernas 

lärande var läraren och undervisningen och det har även vi kommit fram till i vår studie. Våra 

resultat visar även att de här två faktorerna påverkar varandra och att de är sammanhängande. 

Löwing (2004) redovisade i sin studie att begrepp och matematiska termer blev oklara eller 

tvetydliga om de inte användes korrekt hos lärare, vilket även medförde problem för vissa av 

eleverna. Vi drar därmed slutsatsen av en sådan upptäckt att bristande kunskaper hos läraren 

påverkar innehållet i undervisningen och på så sätt är det två faktorer som samverkar och 

påverkar varandra. Ryve, Hemmi och Börjesson (2013) bekräftade dessa bristande kunskaper 

hos läraren utifrån deras resultat där de påpekade att svenska matematiklärares kunskaper var 

för dåliga och att de misstänkte att det började tidigt i skolåren. Det här ledde till att eleverna 

inte utvecklade ett korrekt matematiskt språk som de kan ha användning för längre fram i 

livet, vilket inte stämmer överrens enligt det syfte som läroplanen (Skolverket, 2011e) 

presenterar. Där står det att undervisningen i matematik ska bidra till att utveckla elevernas 

kunskaper i matematik och matematikens användning i vardagen samt att eleverna ska ges 

möjligheter att reflektera över matematikens betydelse, användning och begränsningar i 

vardagslivet. 
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Forskning har visat på att matematikresultaten under senaste decenniet har försämrats i den 

svenska skolan (Sjöberg, 2006; Boesen et al, 2014; Liljekvist, 2014; Åman, 2011). Även 

resultat från nationella och internationella tester, såsom PISA och nationella prov, har 

uppvisat en liknande trend (Skolverket, 2012a). Något att vara medveten om är att det finns 

många kritiska röster gentemot PISA - studien. Bland annat förhåller sig testet inte till 

ländernas läroplaner, varken gällande skolans mål, värdegrund eller kursplaner. Ändå 

presenteras resultatet som ett samlat mått på skolans kvalitét och det är också på detta sätt 

resultatet används av media och politiker (Serder & Jakobsson, 2014). Detta är enbart en av 

flera kritiska punkter mot PISA och därför kan resultaten också ifrågasättas, vilket innebär att 

det är varje enskilts lands sak att värdera de uppmätta resultaten. Boesen et al. (2014) menar 

att undervisningen i ämnet matematik inte är på det sätt som den borde vara, vilket ledde oss 

in på den andra syftesfrågan som vi ville besvara i arbetet. Hur kan vi som lärare enligt 

forskning arbeta och anpassa undervisningen för att förändra matematikresultaten i skolan? 

Det vi kom fram till och som vi kunde hitta i den utvalda forskningen presenterade vi i 

följande rubriker: Varierad undervisning, laborativ matematik och projektorienterad 

undervisning. Flera forskare (Peng & Nyroos, 2012; Rystedt & Trygg, 2010; Paterson & 

Sneddon, 2011; Leikin & Zaslavsky 1999) skriver om varierad undervisning. Något vi 

uppmärksammade var att lärare och elever delade vissa likheter i vad de värderar som viktiga 

i effektiva matematiklektioner och dessa två var att lektionerna skulle innehålla tydliga 

instruktionsförklaringar och att det skulle vara en tyst klassrumsatmosfär (Peng & Nyroos, 

2012). Noterbart med dessa två gemensamma värderingar från lärare och elever är att de inte 

stämmer överens med den verklighet som vi har upplevt när vi har varit ute på VFU. Det är 

sällan det är tyst i klassrummen och vi upplever även att elever har svårt att förstå lärarnas 

instruktioner. Enligt Rystedt och Trygg (2010) menar de på att eleverna måste få möta en 

varierande matematikundervisning i skolan. Det är en bild som stämmer överens med den 

forskning vi hittat då det finns flera olika och varierande metoder att arbeta med. Författarna 

påpekar att det ska vara en god balans mellan olika arbetssätt, det vill säga en god och 

systematisk undervisning och handledning men även att eleverna får utrymme för sitt egna 

utforskande och kunskapssökande. En arbetsmetod som nämns av forskare (Rystedt & Trygg, 

2010; Moyer, 2002) är laborativ matematik. Rystedt och Trygg (2010) skriver att elever kan 

prestera bättre om de använder laborativa material, jämfört med de som inte gör det. Som 

lärare är vi medvetna om att tänka på att inte enbart användningen av laborativt material 

förbättrar undervisningen utan det beror på hur det används, vilket bekräftas av forskning 

(Moyer, 2002; Löwing, 2004).  
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Gemensamma faktorer enligt forskningen som var positiva var att eleverna skulle få 

samarbeta med varandra och jobba i små grupper eller lag där de fick möjligheter att diskutera 

och utveckla sina matematiska resonemang (Paterson & Sneddon, 2011; Leikin & Zaslavsky, 

1999; Boaler, 1998). Men lärarna behöver vara uppmärksamma på att eleverna ändå behöver 

individuellt som kollektivt stöd av läraren när de arbetar undersökande (Rystedt & Trygg, 

2010). Boaler (1998) uppmärksammade i sin studie att hon inte hade sett någon skillnad 

mellan två olika skolor i form av prestationer då de har haft samma typ av 

matematikundervisning upp till år 9 i England. Det var först när undervisningsformerna skilde 

sig åt på skolorna som hon kunde se skillnad i resultat. Skolan som arbetade med 

projektorienterad undervisning visade märkbart bättre resultat än skolan som arbetade med 

traditionell undervisning. De projektorienterade eleverna hade stora fördelar i 

verklighetsanpassade situationer, beroende på att de hade vanan att tänka själva, men även för 

att de kunde se relevansen mellan skolmatematiken och vardagen. Vi anser att den 

projektorienterade undervisningen påminner om hur Säljö (2000) beskriver ett sociokulturellt 

perspektiv på lärande. Han menar på att kunskap lever först i samspel med andra, för att sedan 

bli en av den enskilda individen och hens tänkande/handlande. Genom det som Boaler (1998) 

beskriver som en projektorienterad undervisning anser vi att eleverna genom mycket 

diskussion, resonemang och stöd av vuxna eller mer kapabla kamrater, ges tillfälle att nå 

Vygotskijs ursprungliga tanke om “den närmaste utvecklingszonen”. Vidare är vi överrens om 

att den projektorienterade undervisningen stämmer överens med det som Dysthe (1996) 

beskriver som en flerstämmig undervisning, där alla elever får tillfälle att kommunicera och 

uttrycka sina tankar, vilket också är en stor del av läroplanens agenda (Skolverket, 2011e). 

Efter jämförelse av de två olika undervisningsmetoderna i Boalers (1998) forskning menar vi 

att den traditionella undervisingen på Amber Hill passar in på det som Dysthe (1996) skriver 

om det monologiska klassrummet, medan den projektorienterade undervisningen på Phoenix 

Park stämmer överrens med beskrivningen av det dialogiska klassrummet. Efter att ha noterat 

dessa jämförelser av resultat i de olika undervisningsformerna anser vi som framtida lärare att 

ett sociokulturellt perspektiv på lärande är att föredra om den genomförs på liknande sätt som 

den forskning som vi presenterat. 
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8. Konklusion och implikation  

Utifrån litteraturstudiens resultat konstaterades det att de främsta orsakande faktorerna till 

svenska elevers uppmärksammade matematikresultat var läraren, undervisningen och 

läromedlet. Dessa faktorer hängde samman och påverkade varandra på ett eller flera sätt. 

Framförallt tog läromedlet en alltför central roll i undervisningen, vilket innebär att både 

lärares och elevers kunskaper helt enkelt innefattar det som presenteras i läromedlet. De 

främsta åtgärderna till förbättrade matematikresultat var att tillämpa en varierande 

undervisning, där stort fokus låg på att arbeta och lära tillsammans med andra, vilket påminde 

om ett sociokulturellt perspektiv på lärande. Även om elever får arbeta undersökande och 

utforskande så behöver de få såväl individuellt som kollektivt stöd av läraren. För att bygga 

en bro mellan det abstrakta och det konkreta kunde laborativ matematik tillämpas i 

undervisningen. Enligt forskning var det däremot viktigt hur läraren använde dessa verktyg i 

undervisningen, exempelvis förklarar syftet med dem och varför de används. Enligt forskning 

baserades undervisningen i alltför stor grad utifrån läromedlet i jämförelse med läroplanen. 

Därför är det som lärare viktigt att förhålla sig utefter läroplanens kriterier och kunskapskrav 

för att ge eleverna en så likvärdig utbildning som möjligt.  

 

Litteraturstudien visade att det krävs mer svensk forskning gällande orsakande faktorer och 

åtgärder till svenska elevers förändrade matematikresultat. Framförallt anser vi att behovet av 

mer forskning gällande hela grundskolan i Sverige är stort, då både forskning och tester 

uppmärksammat ett problem. Vi noterade att forskare själva konstaterar att det krävs mer 

forskning inom den laborativa matematiken då detta blivit en trend att arbeta med denna form 

av undervisning. Till sist anser vi att det finns ett behov av mer kvantitativ forskning för att 

kunna få mer generaliserbara resultat, både gällande orsaker och åtgärder inom svensk 

matematik. 
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situationer. 
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