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Sammanfattning

Undersökningens syftet har varit att studera hur politiker uttalar i den politiska debatt om 
elever som går ur grundskolan utan att nå målen i matematik. Om det är så att allt fler 
eleverna går ur grundskolan utan att nå målen i matematik: Vad beror det i så fall på? 
Vad har politikerna i så fall för åtgärder emot detta?  Hur står sig svenska elevers kunskaper i 
jämförelse med elever i andra länder?                                                                                                           

Studien är utformad som en kvalitativt inriktad textanalys med hermeneutiska inslag. Det 
empiriska materialet utgörs av riksdagens protokoll från sex debatter som innehåller 147 sidor
debatter och interpellationer mellan åren 2000 till 2008.                                                                                                              

Diagrammen i detta arbete visar elever som inte uppnått målen dvs. erhållit betyget IG i 
matematik mellan åren 2003 till 2007. Då resultaten från diagram 3 visar att den största 
andelen elever som går ur grundskolan utan att nå målen dvs. erhåller betyget IG i matematik 
är elever med utländsk bakgrund tolkar jag att det är av stor vikt att politiker diskuterar om 
dessa elever. Endas en av 15 politiker som analyserades i detta arbete gjorde försök till att 
skapa en debatt om elever med utländsk bakgrund som inte uppnått målen men fick inte något 
gensvar bland de andra politikerna i debatten. Det var vänsterpartisten Dinamarca1 som 
försökte få i gång en debatt om elever med utländsk bakgrund men fick inte någon respons 
från någon av de andra politikerna. Dinamarca tar upp några bakomliggande orsaker till 
varför elever går ur grundskolan utan att nå målen i matematik. I sitt anförande hänvisar hon 
till Skolverket som presenterat ”resultaten från 2006 års nationella ämnesprov”. Dinamarca 
markerar att det framkom i Skolverkets rapport att elever till högutbildade föräldrar klarar 
kunskapsproven i betydligt högre grad än de elever vars föräldrar har lågutbildning och detta 
visar sig redan i årskurs 5 menar hon. Faktorer som ”slår igenom ” på elevernas resultat 
påpekade Dinamarca var: föräldrarnas utbildningsnivå vilket visas redan i årskurs 5 och 
elever med utländsk bakgrund erhåller betyget IG i matematik i större utsträckning än elever 
med svensk bakgrund, vilket även mitt diagram 3 visar. Det som ”slår igenom mest” på 
elevernas resultat är mammans utbildningsnivå, betonar hon. Jag ställer mig frågande till 
varför inte politikerna i debatten debatterade om den största andelen elever som inte når 
målen dvs. erhållit betyget IG i matematik.

Resultatet i detta arbete visar att läsförståelsen utgör en viktig del för elever om de ska kunna 
tillgodogöra sig matematik. Analysen visade ytterligare att då politiker uttalar sig om hur 
svenska elevers kunskaper står sig i jämförelse med elever i andra länder att det varken startas 
nya debatter eller att det kommer fram något nytt i debatterna. 

Nyckelord: elevers prestationer, läsförståelse, matematik, interpellation, Pisa, riksdagsdebatt, 
Timss.

                                                            
1 Från riksdagens protokoll 2006/07:18 Anf. 194



3



4

Innehåll
1. Inledning ............................................................................................................................................ 6

1.1 Arbetets disposition ....................................................................................................................... 6

2. Statistik om elever som inte når målen i matematik ...................................................................... 7

2.1 Nationell statistik om elevers prestationer i matematik................................................................. 7

2.2 Internationell statistik om sveriges prestationer i matematik ........................................................ 9

2.3 Undersökningar om matematik och läsförståelse........................................................................ 15

2.4 Matematik och läsförståelse ........................................................................................................ 17

3. Syfte och frågeställning................................................................................................................... 20

4. Metod................................................................................................................................................ 21

4.1 Val av metod ............................................................................................................................... 21

4.2  Undersökningens genomförande och material ........................................................................... 22

4.3 Etiska aspekter............................................................................................................................. 22

5. Resultat och analys.......................................................................................................................... 22

5.1 Politiska uttalanden om matematik ............................................................................................. 23

6 Diskussion ......................................................................................................................................... 30

6.1 Sammanfattning av resultat och analysen ................................................................................... 30

6.2 Politikers uttalanden om matematik ............................................................................................ 32

6.3 Internationell statistik om matematik .......................................................................................... 34

6.4 Om pojkars och flickors kunskaper i matematik ......................................................................... 35

6.5 Matematik och läsförståelse ........................................................................................................ 36

6.6 Elever med utländskbakgrund och matematik............................................................................. 37

Fortsatt forskning................................................................................................................................ 38

Referenser ............................................................................................................................................ 39



5



6

1. Inledning
Mitt arbete började i en nyfikenhet över elever som går ur grundskolan utan att nå behörighet 
i matematik. Det som väckte mitt intresse för ämnet var återkommande tidningsartiklar i 
media om att det inom grundskolan är allt färre elever som når målen i matematik. Citatet 
nedan ger ett exempel på en artikel som Skolverket publicerat på sin hemsida:  

Resultaten från ämnesproven i årskurs 9 våren 2007 visar att var sjätte elev inte når 
målen för ämnesproven i matematik. Detta är den högsta andel som uppmätts sedan 
totalinsamling av resultaten som började år 2003. Andelen elever som inte når målen i 
matematik har legat stabilt på omkring 12 procent men har ökat till 16 procent. 
(Skolverket, 2008) 

Efter artiklar som exempelvis den här ovan om att det är färre elever som når målen för 
ämnesprovet i matematik så har det i radio, tv och i kvällspress dykt upp politiska debatter 
inom ämnet. Enligt vissa politiker ligger de svenska eleverna kunskapsmässigt långt under 
medelvärdet i förhållande till andra länder då det gäller matematik och resultaten anges 
fortsätta sjunka. I exempelvis ett pressmeddelande från utbildningsdepartementet den 26 
augusti 2008 skriver Jan Björklund med hänvisning till Timss 20032 att: ” Svenska elevers 
resultat i matematik[ …] har försämrats mest mellan 1995 och 2003 av alla jämförbara 
länder” (Utbildningsdepartementet 2008). I tidskriften Kvällsposten (2005) har vice 
ordförande i utbildningsutskottet Ulf Nilsson med hänvisning till Timss 2003 skrivit följande i 
en artikel: ”Svenska elevernas kunskaper i matematik i åk 8 ligger under genomsnittet för 20 
jämförbara länder. De har dessutom försämrats mer än i något annat land från 1995”( Nilsson,
2005).  

Utifrån resonemanget ovan har jag valt att undersöka hur politiker uttalar sig i den politiska 
debatt om elever som går ur grundskolan utan att nå målen i matematik. Mina frågeställningar 
utifrån detta är: om det är så att allt fler elever går ur grundskolan utan att nå målen i 
matematik, vad beror det i så fall på och vad har politikerna i så fall för recept emot detta samt 
hur står sig svenska elevers kunskaper i jämförelse med elever i andra länder?                                                                                                           

1.1 Arbetets disposition
Efter denna inledande information följer en litteraturgenomgång som inleds med statistik om 
elever som inte når målen i matematik vilket i sin tur följs av litteratur som behandlar arbetets 
område. Därefter följer arbetets preciserande syfte och frågeställning. I det efterföljande 
avsnittet redovisas metoddelen. Därefter presenteras studiens resultat och analys. Arbetet 
avslutas med en diskussion som följs av förslag till vidare forskning.  

                                                            
2 Förkortning av Trends in International Mathematics and Science Study och genomförs  av IEA vilket är en 
förkortning av International Association for the Evaluation of Educational Achievement. 
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2. Statistik om elever som inte når målen i matematik
I nedanstående avsnitt kommer nationell statistik om elevers prestationer i matematik att 
behandlas samt internationell statistik om hur Sverige ligger till i ämnet matematik i 
jämförelsevis med andra länder. Avsnittet inleds med nationell statistik gällande elever som 
går ur grundskolan utan att nå målen i matematik. Därefter behandlas internationella 
kunskapsmätningar om hur svenska elever befinner sig kunskapsmässigt i matematik i 
förhållande till andra länder. Sist i detta avsnitt behandlas tidigare forskning som behandlar 
ämnet matematik och läsförståelse.   

2.1 Nationell statistik om elevers prestationer i matematik     
I detta examensarbete har jag valt att undersöka hur politiker uttalar sig i den politiska debatt 
om elever som går ur grundskolan utan att nå målen i matematik. För att undersöka hur det 
förhåller sig med andelen elever som inte når målen i matematik valde jag att gå in på
Skolverkets hemsida under rubriken Betyg och provresultat i grundskolan där nationella 
resultat presenteras från ämnesprov samt slutbetyg i årskurs 9. Då jag valt att fokusera på 
elever som inte uppnått målen i matematik då de slutar i grundskolan undersöker jag andelen 
elever som inte erhållit slutbetyg i årskurs 9 under läsåren 2003 till 2007 i ämnet matematik 
på nationell nivå. 

Diagrammen nedan visar elever som inte uppnått målen i matematik mellan åren 2003 till 
2007. För att diagrammen skulle passa studiens syfte på bästa sätt sammanställdes 
diagrammen utifrån slutbetygen i årskurs 9 på nationell nivå mellan åren 2003 och 2007. I 
diagram 1 redovisas pojkar och flickor med svensk bakgrund, 3 i diagram 2 redovisas pojkar 
och flickor med utländsk bakgrund,4 i diagram 3 redovisas alla elever med svensk respektive 
utländsk bakgrund.

                                                            
3 I redovisningsgruppen ”elever med svensk bakgrund” ingår följande: Elever födda i Sverige med minst en 
förälder född i Sverige, samiska, tornedalsfinska eller romska elever födda i Sverige, elever med okänd 
bakgrund.
4 Elever med utländsk bakgrund födda i landet definieras som elever som är födda i landet och där båda
föräldrarna är födda utomlands. Elever med utländsk bakgrund födda utomlands definieras som elever som är 
födda utomlands och där båda föräldrarna är födda utomlands.
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Diagram 1: Elever med svensk bakgrund som dvs. de som erhållit betyget IG i matematik mellan läsåren 2003-
2007 i årskurs 9, andel elever (%) totalt, per svensk bakgrund.
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Av diagram1 kan utläsas att andelen flickor med svensk bakgrund som inte uppnår målen i 
matematik ökat försiktigt mellan åren 2004 och 2007 till skillnad mot pojkarna där andelen 
som inte uppnår målen stannat upp mellan åren 2005 och 2007. Diagram 1 visar även att året 
2007 har andelen pojkar som inte uppnått målen i matematik ökat något jämfört med år 2006 
vilket det även gjort för flickorna. Trots att andelen flickor som inte når målen ökar så är det 
en större andel pojkar än flickor som inte når målen under åren 2004 till 2007.

Diagram 2: Elever med utländsk bakgrund som inte uppnått målen dvs. erhållit betyget IG i matematik mellan 
läsåren 2003-2007 i årskurs 9, andel elever (%) totalt, per utländskbakgrund.

Diagram 2 ovan visar att det är färre flickor än pojkar med utländsk bakgrund som inte når 
målen i matematik under åren 2004 till 2007. 
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Det intresseveckande i diagram 2 är att år 2007 har andelen pojkar och flickor ökat från år 
2006 då det gäller att inte nå målen i matematik. Flickor 2007 är marginellt högre än andelen 
flickor 2005 gällande att inte nå målen dvs. erhålla betyget IG i matematik. 

Vid en jämförelse i diagram 2 visar att åren 2005 och 2006 har det skett en förbättring då 
andelen elever som når målen i matematik ökar för både pojkar och flickor.  Då det är 
betydligt fler elever med utländskbakgrund än elever med svensk bakgrund som inte når 
målen i matematik ger det anledning till en särskild sammanställning, se diagram 3 nedan.

Diagram 3: Elever som inte uppnått målen dvs. erhållit betyget IG i matematik mellan läsåren 2003-2007 i 
årskurs 9, andel elever (%) totalt, per svensk/utländsk bakgrund.

Det intresseväckande med diagram 3 är att diagrammet visar tydligt att elever med utländsk 
bakgrund utgör den största andelen elever som inte når målen i matematik. Det är även värt att 
notera i detta att andelen elever med utländsk bakgrund som inte uppnått målen i matematik 
har ökat som mest från år 2006 år 2007efter att ha sjunkit något mellan åren 2005 och 2006. 
Om man under samma period jämför elever med svensk bakgrund så har andelar elever som 
inte nått målen för matematik stigit något enligt diagrammet. 

Det anmärkningsvärda i dessa tre diagram förekommer i diagram 3 som visar en markant 
skillnad mellan andelen elever med svensk bakgrund och elever med utländsk bakgrund som 
inte når målen i matematik. Diagram 3 visar att år 2007 var det 5,8 % av elever med svensk 
bakgrund som inte nått målen till skillnad från elever med utländsk bakgrund samma år där 
hela 14,8 % av eleverna inte nått målen i matematik. Andelen svenskfödda elever som erhållit 
betyget IG i matematik varierar för åren 2004 till 2007 inom intervallet 5,3–5,8. Andelen 
elever som har utländsk bakgrund som erhållit betyget IG i matematik varierar för åren mellan 
2004 till 2007 inom intervallet 13,4-14,8.

2.2 Internationell statistik om sveriges prestationer i matematik
De internationella studierna som tagits med i detta arbete är Timss 1995, 2003 och 2007 samt 
Pisa åren 2000, 2003 och 2006. 
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I mitt arbete redovisas de 20 bästa länderna ur både Timss- och Pisa5-undersökningarna, se 
tabell 1 och 2 nedan. Länderna är rangordnade i fallande ordning dvs. det land som har det 
högsta medelvärdet är placerat först. Den genomsnittliga prestationen (medelvärde) för varje 
lands resultat står efter respektive land i tabellerna nedan. 

Medelvärdet i underökningarna beräknas på varje enskild elevs resultat. Resultaten överförs 
till en och samma skala och skalan har konstruerats så att den är jämförbar med tidigare 
mätningar. 
Det genomsnittliga medelvärdet för alla elever i Timss 2007 var på 500 skalpoäng, Pisas 
genomsnittliga medelvärde var på 498 år 2006. I texten nedanför tabellerna finns det 
genomsnittliga medvärdet representerat vid respektive år.

Skillnaden mellan syftet med kunskapsmätningar i Timss och Pisa är att Timss utvärderar 
elevernas förmåga att återge kunskaper i relation till kursplanen. Timss syfte är att belysa hur 
väl eleverna förstår de matematiska begrepp och hur de kan tillämpa beräkningsprocedurer. 
Pisa mäter elevernas kunskaper som är relaterade till det vardagliga livet.  Pisa avser att öka 
kunskapsförståelsen för orsakerna till och konsekvenserna av observerade skillnader mellan 
elever och länder. Timss däremot bedömer elevers kunskaper i och inställning till matematik 
och länder emellan. I Pisa-studierna mäts svenska 15-årigars kunskaper och Timss 
undersökningar som genomförts i årskurserna 8.

De båda undersökningarna är baserade på prov i matematik samt enkäter från elever, lärare 
och skolledare. Enkäterna är avsedda att ge underlag till förklaringar av upptäckta skillnader 
som elever uppnått i matematik för olika länder eller inom ett land. Enkäterna är utformad så 
att svaren skall spegla hur samhällets förväntningar på skolan är i stort, vilken bakgrund 
eleverna har, hur de upplever ämnena och undervisningen samt hur lärare genomför 
undervisningen. 

TIMSS

Tabell 1:1 nedan visar sammanställning av olika länders placering i 1995, 2003 och 2007- års 
Timss undersökningar. Pilarna i kolumnen för Timss 2007 visar vilket land som sjunkit 
respektive ökat eller om något land stått stilla mellan åren 1995 och 2007. De länder som inte 
har någon pil efter sig har tillkommit i tabellen år 2003 eller år 2007. Parentesen efter årtalen i 
rubriken är det internationella genomsnittliga medelvärdet för respektive år.

                                                            
5 Förkortning av Programme For internaional Student Assessment är ett OECD-projekt som syftar att undersöka 
i vilken grad respektive lands utbildningssysten bidrar till att femtonåringar, som snart kommer att ha avslutat 
den obligatoriska skolan, är rustade att möta framtiden.
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Tabell 1 Sammanfattning av Timss 1995, 2003 och 2007 av de 20 bästa länderna.
                        
TIMSS
         1995 (513)            2003 (499)                  2007(500)

1   Singapore 643 Singapore 605                        Taiwan   598       ↑
2   Korea 607                          Sydkorea 589                         Sydkorea 597      ↓
3   Japan 605                            Hong Kong, SAR 586           Singapore 593       ↓
4   Hong Kong 588 Taiwan 585                             Hong Kong SAR 572  ↓
5   Belgien 565 Japan 570                                Japan 570             ↓
6   Tjeckien564 Belgien 537                            Ungern 517          ↓
7   Slovakien547 Nederländerna 536                 England  513      ↑
8   Schweiz 545 Estland 531                             Russian Federation 512  ↓
9   Frankrike 538 Ungern 529                             USA 508        ↑
10 Ungern 537 Malaysia 508                          Litauen6 506    
11 Ryska fed. 535                    Lettland 508                           Tjeckien 504      ↓
12 Irland 527                          Ryska fed. 508                       Slovenien7 501 
13 Kanada527                         Slovakien 508                         Armenien 499  
14 Sverige 519 Australien 505                        Australien 496 
15 Nya Zeeland 508 USA 504                                 Sverige 491        ↓
16 England 506 Litauen 502                             Malta 488  
17 Norge 503                          Sverige 499                            Skottland 487 
18 USA 500                          Skottland 498                         Serbia 486 
19 Lettland(LSS) 493 Israel 496                                Italien 480 
20 Spanien 487 Nya Zeeland 494                    Malaysia 474  

(Timss 1995 s. 22)                   (Timss 2003 s.12)            (Timss 2007 s35)

Av tabellen framgår vilka länder som sjunkit respektive ökat bland de 20 bästa länderna då 
det gäller kunskapsmätningar i matematik åren 1995, 2003 och 2007 i Timss 
kunskapsmätningar.

I Timss 1995 blev Sverige placerad på 14:e plats med ett medelvärde på 519. Det 
internationella genomsnittliga medelvärdet detta år var 513 vilket innebär att Sverige låg över 
medelvärdet detta år med 6 poäng. Samma år deltog 40 länder i undersökningen.

I Timss 2003 blev Sverige placerad på 17:e plats med ett medelvärde på 499 Det 
internationella genomsnittliga medelvärdet i denna undersökning var 499. Detta innebär att 
Sverige låg under det genomsnittliga medelvärdet med 8 poäng detta år. Samma år deltog 50 
länder i undersökningen.                           

I Timss 2007 blev Sverige placerad på plats 15 med ett medelvärde på 491. Det 
internationella genomsnittliga medelvärdet detta år var 500 vilket innebär att Sverige låg 9 
poäng under det genomsnittliga medelvärdet. 50 länder deltog i undersökningen detta år.

För att få en översikt över vilket land som sjunkit respektive ökat i kunskapsmätningarna har 
tabeller konstruerats utifrån om länderna sjunkit respektive ökat. 

                                                            
6 Länderna Litauen, Australien, Skottland, Malaysia tillkom till Timss tabellerna åren 2003.
7  Länderna Slovenien, Armenia, Serbia, Malta, Italien tillkom till Timss tabellen året 2007.
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Av dessa tabeller går det även att avläsa hur många placeringar respektive land ökat eller 
sjunkit med. Detta visas i mina tabeller 1:1 och respektive 1:2 nedan, för Pisa visas detta i 
tabellerna 2:1 samt 2:2. Dessa tabeller är rangordnade så att det land som ökat mest hamnar på 
första plats vilket innebär att ju mindre ett land har ökat i kunskapsmätningarna desto längre 
ner på listan hamnar landet. Eller så är tabellen rangordnad så att det land som sjunkit minst 
hamnar på första plats vilket innebär att ju mer ett land sjunkit i kunskapsmätningarna desto 
längre ner på listan hamnar landet.  Poängen bakom länderna visar med hur många poäng 
respektive land ökat med samt med hur många placeringar respektive land ökat eller sjunkit 
med.

Tabell 1:1 Sammanfattning av de 20 bästa länderna som ökat i Timss mellan åren 1995 och 2007.

              Land Antal poäng 
respektive länder 
ökat med

Antal placeringar 
respektive länder 
ökat med

1 Taiwan 13 3
2 USA   8 6
3 England   7 9

Av tabell 1:2 ovan går att utläsa att de länder som ökat i kunskapsmätningar mellan åren 1995 
och 2007 är: Taiwan som ökat mest med 13 poäng.  
Därefter kommer USA som ökat med 8 poäng. Slutligen, det land i vilket resultaten stigit flest 
placeringar mellan dessa år är England med 7 poäng. 

Tabell 1:2 Sammanfattning av de 20 bästa länderna som sjunkit i Timss mellan åren 1995 och 2007.

             Land  Antal poäng 
respektive länder 
sjunkit med 

Antal placeringar 
respektive länder 
sjunkit med

1 Syd-Korea 10 0
2 Hong Kong 16 0
3 Ungern 20 4 placeringar upp
4 Ryssland 23 3 placeringar upp
5 Sverige 28 1
6 Japan 35 2
7 Singapore 50 2
8 Tjeckien 60 4

Av tabell 1:3 ovan framkommer det att Sverige har sjunkit med 28 poäng och sjunkit med 
enbart 1 placering mellan åren 1995 och 2007. De länder som sjunkit i resultaten mer än 
Sverige i kunskapsmätningarna under dessa år bland de 20 bästa länderna är: Japan, 
Singapore och Tjeckien .

PISA

Tabell 2 nedan visar sammanställning av olika länders placering i 2000, 2003 och 2006-års 
Pisa undersökningar. Pilarna i kolumnen för Pisa 2006 visar vilket land som sjunkit respektive 
ökat eller om något land stått stilla mellan åren 2000 och 2006. Parentesen efter årtalen i 
rubriken är det internationella genomsnittliga medelvärdet för respektive år.
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Tabell 2:1 Sammanfattning av Pisa 2000, 2003 och 2006 av de 20 bästa länderna.                                               
PISA
         2000 (500)               2003 (500)                      2006 (498)        
   1 Japan 557                                Finland 544          Finland 548        ↑
   2 Korea 547       Korea 542                                  Korea 547           →
   3 Nya Zeeland 537       Nederländerna 538          Nederländerna8 531   
   4 Finland   536                           Japan 534          Schweiz 530  ↑
   5 Australien  533       Kanada 532          Kanada 527        ↓
   6Kanada  533       Belgien 529                               Japan 523         ↓
   7 Schweiz 529       Schweiz  527          Nya Zeeland 522     ↓
   8 England 529       Australien 524          Belgien 520        →
   9 Belgien 520       Nya Zeeland 523          Australien 520   ↓
10 Frankrike 517       Tjeckien 516          Danmark 513    ↓
11Österrike 515       Island 515          Tjeckien  510      ↑
12 Danmark 514       Danmark 514          Island 506       ↓
13 Island 514                               Frankrike 511          Österrike 505     ↓
14 Sverige 510                        Sverige 509          Tyskland 504   ↑
15 Irland   503       Österrike 506          Sverige 502    ↓
16 Norge 499                               Irland 503          Irland 501      ↓
17 Tjeckien 498                            Tyskland 503          Frankrike 496    ↓
18 USA  493                               Slovakien498          England 495     ↓
19 Tyskland 490                           Norge 495                                 Polen 495        ↑
20 Ungern 488       Luxemburg 493          Slovakien 492 

(Pisa-200 s. 9)    (Skolverket 2004 s. 7)      (Skolverket 2007 s. 15)

I Pisa år 2000 blev Sverige placerad på 14:e plats med ett medelvärde på 510. Det 
genomsnittliga medelvärdet låg på 500 vilket innebär att Sverige hamnade 10 poäng över 
genomsnittet. 32 länder deltog i undersökningarna detta år. 

I Pisa år 2003 blev Sverige placerad på 14:e plats med ett medelvärde på 509. Det 
genomsnittliga medelvärdet detta år var 500 vilket innebär att Sverige hamnade över snittet 
även detta år, Sverige låg 9 poäng över genomsnittet. Samma år deltog 41 länder i 
undersökningarna.

I Pisa år 2006 blev Sverige placerad på 15:e plats med ett medelvärde på 502. Det 
genomsnittliga medelvärdet var 498 vilket innebär att Sverige låg 4 poäng över genomsnittet 
detta år. 57 länder deltog i undersökningarna detta år.

                                                            
8 Länderna Nederländerna, Tjeckien tillkom till Pisa tabellen år 2003. 
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Tabell 2:1 Sammanfattning av de länder där resultaten ökat mest i PISA mellan åren 2000 och 2006.

             Land          Antal poäng 
respektive länder 
ökat med

Antal placeringar 
respektive länder 
ökat med

1 Polen 25 3
2 Tjeckien 17 6
3 Tyskland 14 5
4 Finland 12 3
5 Schweiz 1 3
6 Ungern 3 1

Tabell 2:1 ovan visar mellan åren 2000 och 2006 i Pisas kunskapsmätningar har Polen ökat 
mest med hela 25 poäng, Tjeckien har ökat med 17 poäng. Därefter kommer Tyskland med 14 
poäng. Efter dessa två länder kommer Finland som ökat med 12 poäng. Slutligen det sista 
land som ökat är Schweiz med 1 poäng.

Tabell 2:2 Sammanfattning av de länder där resultatet sjunkit mest i PISA mellan åren 2000 och 2006.

               Land Antal poäng länder 
sjunkit 

Antal placeringar 
länder sjunkit

  1 Danmark   1 2
   2 Irland   2 1
  3 Canada   6 1
  4 Sverige   8 1
  5 Irland   8 1
  6 Norge   9 7
  7 Österrike 10 2
  8 USA 19 7
  9 Australien 13 4
10 Nya Zeeland 15 4
11 Frankrike 21 7
12 Japan 34 5

Tabell 2:2 visar att Sverige har sjunkit med 8 poäng och sjunkit med en placering i Pisa 
undersökningarna mellan åren 2000 och 2006. De länder som sjunkit i resultaten mer än 
Sverige i Pisa undersökningarna är: Irland, Norge, Österrike, USA, Australien, Nya Zeeland, 
Frankrike, Japan och England. 

Sammanfattande reflektioner

Vid en jämförelse mellan pojkar och flickor med utländsk bakgrund som inte når målen i 
matematik visade resultaten att det är färre flickor än pojkar som inte når målen i matematik 
mellan åren 2004 till 2007. 
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Det uppseendeväckande i diagram 3 gällande elever med utländsk bakgrund mellan åren 2006 
och 2007 är att resultaten visar att andelen elever ökat då det gäller att inte nå målen i 
matematik.

Resultaten från diagram 3 visade på en märkbar skillnad mellan andelen elever med svensk 
respektive elever med utländsk bakgrund som inte når målen i matematik. Det visade sig att år 
2007 var det 14,8 % av elever med utländsk bakgrund som inte nått målen till skillnad från 
elever med svensk bakgrund där det var 5,8 % inte nått målen i matematik under samma år. 

Sammanfattningsvis går det att utläsa av Timss tabellerna att mellan åren 1995 och 2007 har 
Sverige sjunkit med 28 poäng under dessa år. Vid en granskning mellan år 2003 och 2007 har 
det svenska medelvärdet sjunkit med 8 poäng vilket innebär att försämringen har minskat det 
sista året vid en jämförelse från år 1995 och 2003 då Sverige sjönk med 20 poäng. Tabell 1 
visar olika länders placering från 1995, 2003 och 2007- års Timss undersökningar, dessa 
mätningar visar även att Sverige sjunkit med enbart en placering i kunskapsmätningarna från 
1995 till 2007. De länder som sjunkit mer än Sverige under dessa år är Japan, Singapore och 
Tjeckien.  

Sammanfattningsvis går det att utläsa av Pisas tabeller att mellan åren 2000 och 2006 har 
Sverige sjunkit i undersökningarna med 8 poäng och Sverige har endast sjunkit med en 
placering under dessa år. Det framkommer också att Sverige har legat över det genomsnittliga 
medelvärdet i Pisa tabellerna åren 2000, 2003 och 2006. De länder som sjunkit mer än 
Sverige är följande: Australien, Nya Zeeland, Frankrike och de länder som sjönk mest i 
kunskapsmätningarna i Pisa mellan åren 2000 och 2006 är Japan och England som sjunkit 
med samma poäng. De länder som sjunkit ur listan bland de 20 bästa länderna mellan åren 
2000 och 2006 är Norge och USA, Ungern däremot har ökat med 3 poäng under dessa år men 
har sjunkit med 1 poäng och därmed hamnade på plats 21. 

I resultaten från Skolverkets hemsida under rubriken Betyg och provresultat i grundskolan där
nationella resultat presenteras från ämnesprov samt slutbetyg i årskurs 9 på nationell nivå, har 
det visat sig att förutom matematik är det läsförståelsedelen i svenska som andraspråk som har 
den högsta andelen elever som inte når målen dvs. erhållit betyget IG i matematik. Utifrån 
dessa resultat valde jag att närmare analysera om det förhåller sig så att det finns ett samband 
mellan läsförståelse och matematik, vilket följer i nästa avsnitt. 

2.3 Undersökningar om matematik och läsförståelse             
Skolverket (2008) redovisar i en rapport resultaten på ämnesproven i matematik som 
genomfördes i årskurs 9 vårterminen 2007. Resultatet visade att ämnesprovet i matematik har 
den lägsta andelen elever som når målen förutom svenska som andra språk. Ämnesprovet i 
svenska skiljer sig mycket åt mellan elever med svensk bakgrund respektive utländsk 
bakgrund. Det är 40 procent av eleverna i svenska som andraspråk som inte når målen i 
läsförståelsedelen i matematikprovet medan det är 10 procent av eleverna som läser svenska 
som inte når upp till målen i samma delprov. I det nationella ämnesprovet matematik för 
delprov C upptäcktes det ett tydligt samband mellan läsförståelse och matematik. Detta menar 
Skolverket inte är så konstigt ”eftersom detta delprov innehåller mest text”(Skolverket, 2008 
s.21). Delprov C prövade även elevernas förmåga att uttrycka sig fritt i sina tankar samt så 
undersöktes även elevens förmåga att ställa upp och lösa problem och att bedöma deras 
rimlighet. 
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De uppgifter som hade det högsta sambandet med läsförståelse var de uppgifter som innehöll 
någon form av diagram, graf eller matematiska symboler eller uppgifter där det krävs en 
djupare matematik förståelse, menar Skolverket.  Nyheten för det nationella provet år 2007 
fanns i delprov C i form av ett informationsblad om Nya Zeeland och utifrån 
informationsbladet skulle eleverna besvara frågor. Skolverket hänvisar i texten till ett citat 
från en lärare som kommenterade detta informationsblad och som pekade på sambandet 
mellan läsförståelse och matematik med orden: ”Informationsbladet var väldigt avgörande för 
många elever som har brister i svenska språket. Det var många ord vi fick prata om och 
förklara. Provresultaten hade sett annorlunda ut om vi inte haft möjlighet att diskutera texten i 
informationsbladet några dagar innan provet” (Skolverket, 2008 s.24). De lärare som ansåg att 
provet var ”mindre bra” än tidigare år angav den vanligaste orsaken att det var för mycket text 
i provet samt att uppgifterna var för olik de uppgifter som eleverna har i sina 
matematikböcker. Det nationella provresultatet var 7 procentenheter sämre än år 2006. 
Skolverket (2008) gjorde en jämförelse mellan provbetyget och det preliminära slutbetyget 
vilket visade att drygt 75 procent av eleverna fick samma slutbetyg som provbetyget. Av de 
elever som inte uppnådde målen enligt de nationella provbetygen var det 62 procent som ändå 
fick slutbetyget. 

Bentley (2008) har studerat lärarenkäten för Timss 2007 i matematik . Resultatet visade att 
den svenska skolan har i genomsnitt mera lektionstid till självständigt arbete utan lärares 
handledning och mera lärobokstyrd undervisning än snittet av länderna. Bentley påpekar att 
anledningarna till att Sveriges elever har brister i matematiken är att eleverna blir utelämnad 
till sig själva och läroboken i matematikundervisningen.  Eleverna får inte de möjligheterna 
att bearbeta sina kunskaper för att kunna bekräfta om deras kunskaper i matematik är korrekta 
eller inte, vilket är en nödvändighet menar han. Om inte eleverna får bekräftelse om deras 
kunskaper är korrekta eller inte är risken att de befäster sina felaktiga kunskaper och att de 
korrekta kunskaperna går förlorad för eleverna betonar han. Något som Bentley upptäckte var 
att de fel som eleverna i år 4 gjorde då de räknade matematik var att samma typ av fel som var 
återkommande i årskurs 8. Exempel på detta är geometri, det som upptäcktes var att eleverna 
kunde tillämpa formler direkt vid uträkningar, men då en begreppslig anpassning krävdes blev 
det svårare för dem betonar han. Bentley understryker att eleverna under de tidiga åren i 
grundskolan befäster de felaktiga strategierna och fortsätter med att använda dessa. 
Det är viktigt att eleverna får tillfälle, betonar Bentley, att diskutera matematik så de får 
bekräftelse på att han eller hon har förstått matematiken korrekt. Risken med att eleverna blir 
hänvisade till läromedlen i allt för stor utsträckning är att läromedlen inte alltid beskriver 
beräkningsstrategierna korrekt eller på ett sätt så eleverna förstår, påpekar Bentley.  

Enligt Björkqvist (2005) som hänvisar till Mogens Niss som har ”identifierat några centrala 
resultat från den internationella matematikdidaktiska forskningen”. Han betonar att
”matematiklärandet är förbluffande komplext”(Björkqvist, 2005, s.29) vidare markerar han att 
elevers prestationer i matematik påverkas i lärandeprocessen av avgörande faktorer vilka 
Björkqvist påpekar är bland annat:   

 Den sociala och kulturella kontexten för lärandet i klassrummet, hemmet 
eller andra miljöer.
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 Likheter och motsägelser mellan vardagsspråk och språk som är typiska 
för den matematiska diskursen. Till exempel kan vissa vanliga 
vardagsord som ordet ”eller” ha något avvikande matematisk innebörd.  
(Björkqvist 2005, s.28 ff)

Sammanfattande reflektioner

Det intressanta i avsnittet ovan är att det framkommer i resultaten från delprov C i matematik 
att det inte har varit så mycket text i nationella prov för matematik tidigare, samtidigt har det 
inte heller varit så låga prov resultat tidigare. Detta kan ses som ett tydligt samband mellan 
läsförståelse och matematik. Samtidigt kan noteras att drygt 75 % av eleverna fick samma 
slutbetyg som provbetyget. Enligt min tolkning av detta så påverkades betyget i matematik av 
förmågan till elevens läsförståelse. Något som även är värt att notera i Bentleys forskning är 
att han menar att det förekommer för mycket ”självstudier” samt ”läromedelsundervisning” 
och detta menar han försvårar för eleverna vid inlärning av ”beräkningsprocedurer” och 
”begreppsuppfattning” i ämnet matematik. Det är intressant att notera, att i de resultat som är 
baserade på nationella ämnesprov från årskurs 9 samt från internationella studier som t.ex. 
Pisa att det finns ett tydligt samband mellan läsförståelse och matematik. Det har även 
framkommit i dessa undersökningar att förutom matematik är det svenska som andra språk 
som har den högsta andelen elever som inte når målen. I ämnesprovet svenska som andra 
språk visar det sig att läsförståelseprovet är det prov där den största andelen elever inte når 
målen. 

Utifrån ovanstående resultat och slutsatser valde jag att undersöka närmare om det förhåller 
sig så att det finns ett samband mellan elever med utländsk bakgrund och matematik samt 
läsförståelse, vilket följer i nedanstående avsnitt. 

2.4 Matematik och läsförståelse
Enligt Malmer (2002) har språket en betydande roll i matematikundervisningen. Hon menar 
att det är med hjälp av språket som eleverna kan nå den kunskap de behöver i matematiken 
och kunna ge uttryck för den kompetens de har. Hon betonar att elever som har en sämre 
språkutveckling inte heller har de möjligheter att kompensera eventuella brister i 
undervisningen och att de inte har de förutsättningar som krävs för att själva söka kunskap 
och strukturera sitt arbete. Malmer fäster uppmärksamheten på att när det gäller 
matematikundervisningen har lärare och skolledare tagit alltför lite ”hänsyn” till elevernas
”språkliga utveckling” och menar att ” lärare som undervisar i matematik måste vara 
medveten om den betydelse språket har” (Malmer 2002, s. 45). Vidare kritiserar hon 
uppdelningen som grundskolelärarutbildningen har då det gäller (SV/SO och MA/NO) detta 
menar hon kan medföra att ”klyftan” mellan de båda ämnena får ”negativa effekter”.  Hon 
framhäver att en ”språklig kompetens” är nödvändig för begreppsbildning då språket är ett 
instrument för att nå kunskap. Malmer (1992) riktar uppmärksamheten på att 
begreppsbildning är en omfattande process som helst bör börja med ”konkreta handlingar”, 
där elevens känsel, syn och hörsel utnyttjas för att kunna övergå till inre ” handlingar som 
sammanfaller med språkliga formuleringar” (Malmer 1992, s.10). Hon lägger tonvikten på att 
språket blir en ”barriär” som kan utestänga många elever från begreppen i matematik om 
eleverna inte har det ordförråd som krävs.  
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Det finns ett samband mellan språk och matematik. Språket blir ett problem för eleverna då de 
går miste om lärarens genomgångar vid matematikundervisningen på grund av att de inte 
förstår vad denne säger, betonar Sterner och Lundberg (2002). Sterner och Lundberg tar upp 
problem som finns med läromedlen inom matematikundervisningen, de menar att för att 
förmedla ett innehåll från den litteratur som används i matematikundervisningen använder sig 
läromedelsförfattarna av olika typer av texter än vad eleverna är vana vid. Författarna menar 
att eleverna är vana vid exempelvis sagor vilket är berättande framställningar. Detta skiljer sig 
mot de faktatexter som matematiklitteraturen innehåller som handlar det om exempelvis 
problemsituationer, termer, kvantitativa begrepp och anvisningar. Dessa fakta texter ställer 
stora krav på elevernas läsförståelse, det kräver en fokuserad läsning eftersom ett litet ord kan 
ha betydelse för utgången av en matematikuppgift, markerar Sterner och Lundberg. 
Som en parallell till Bentleys resonemang, uppmärksammar Sterner och Lundberg att 
matematikundervisningen även måste bidra till att eleverna förbättrar och fördjupar sin 
läsförståelse och sin språkliga kompetens.

Persson m.fl. (2008) tar upp undersökningar som PRIM -gruppen9 gjort under åren 2006 och 
2007som handlar om hur läsförståelse påverkar elevernas resultat då det gäller ämnesprovet i 
matematik för årskurs 9.  Undersökningarna visar på ett tydligt samband mellan resultat i 
matematik och läsförståelse, betonar författarna. Det tydligaste sambandet var menar Persson
m.fl. att på uppgifter som innehåller någon form av graf, diagram eller matematiska symboler. 
Persson m.fl. poängterar även att det finns ett samband med läsförståelsen och resultat i 
uppgifter där eleven ska ge en förklaring i matematiska uträkningar. Dessutom menar de att 
elever som läser svenska som andra språk har betydligt sämre resultat på alla uppgifter i 
matematikprovet än svensktalande elever. Författarna lägger tonvikten på att språkutveckling 
bör ske i alla ämnen inom skolan och inte enbart i svenska och svenska som andra språk. I 
enighet med Malmer (2002)  framhåller Persson m.fl. att det är av stor vikt att 
matematiklärarna tar ansvar för elevernas språkutveckling matematiken. I årskurs 4-6 tycks 
det finnas en gräns där det finns en skillnad mellan de elever som inte förstår och de elever 
som tycker att matematik är utmanande och spännande skriver författarna. Persson m.fl. lyfter 
även fram de svårigheter som elever med utländsk bakgrund har i samband med språket då de 
löser matematiska uppgifter. Nedan ges några exempel på matematiska betydelser och 
vardagliga betydelser som andra språks elever kan förväxla:         

Ord i matematiskt språk.        Vardaglig betydelse.
Rymmer         Flyr
Skillnad         Olikhet
Volym         Ljudvolym, hårvolym
Teckna         Uttrycket Rita
Axel         Kroppsdelen axel
Udda         Konstiga
Värde         Något värdefullt

(Myndigheten för skolutveckling, 2008, s.16)  

Lärare uppfattar ofta matematiken som mindre språk- och kulturbunden än vad den egentligen 
är, vilket enligt Parszyks (1999) styrks av studier där lärare kommenterar elevers lösningar 
vid matematikprov.
                                                            
9 PRIM - gruppen är en forskningsgrupp vars främsta fokus är bedömning av kunskap och kompetens.
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Lärare uppfattar ofta matematiken som mindre språk- och kulturbunden än vad den egentligen 
är, vilket enligt Parszyks (1999) styrks av studier där lärare kommenterar elevers lösningar 
vid matematikprov. Vidare menar hon att språket i matematiken innebär problem för elever 
med utländsk bakgrund då de matematiska uppgifterna är textade eftersom dessa uppgifter är 
mest språkberoende. Hon framhäver ytterligare att dessa studier även visar att taluppfattning 
och problemlösning ur ”språk” och ”begreppssynpunkt” slår ut elever med utländsk bakgrund 
vid en jämförelse med elever med svensk bakgrund. Detta beror på att lärare inte lyckas ge 
eleverna den språkhjälp de behöver för att de ska kunna tillgodogöra sig kunskap i 
matematikundervisningen menar Parszyks. Hon menar även på att matematikinlärningen ger 
olika förutsättningar i olika ”pedagogiska” miljöer, där undervisningsspråket tydligt inverkar 
på hur elever tillgodogör sig matematik. Det underlättas inte för elever med utländsk 
bakgrund då de ska lära sig det matematiska språket då vardags orden i svenska språket har 
olika betydelser.  

Norén (2006)  har på uppdrag av Stockholms stad utvärderat den tvåspråkiga 
matematikundervisningen. Hon menar på att elever får lättare att lösa matematiska 
textuppgifter ju mer bekanta de är med kontexten i en textuppgift. Vidare framhäver Norén då 
andraspråks elever löser matematiska textuppgifter som är formulerade på svenska och knutna 
till svenska traditioner och kulturförhållanden får dessa elever svårare att lösa uppgifterna. 
Här nedan ges exempel på en textuppgift som Norén(2006) observerade då hon gjorde denna 
undersökning. Uppgiften heter Utbrytarkungen och elever med utländsk bakgrund arbetade 
med att lösa denna uppgift: 

I ett litet torp bor Axel Olsson. Men de flesta känner nog honom som Mister Jago, 
utbrytarkungen. Nu har han dock slutat sin artistbana och återvänt till sitt 
barndomshem, där han föddes 1916. Vilket år fyllde han 75 år?  (Mattestegen s. 93)

Norén skriver att uppgiften här ovan visade sig vara mycket svår att lösa för dessa elever som 
hade annat modersmål. Hon påpekar att uppgiften inte blev lättare att lösa för eleverna trots 
att de fick uppgiften förklarad på deras modersmål och detta menar hon beror på att kontexten 
är obekant för dem. Vidare betonar Norén att ingen av eleverna förstod sammanhanget 
pågrund av att flera av orden var ”ogripbara” så som: Mister Jago, artistbana, utbrytarkung, 
torp och barndomshem. Norén hänvisar till Cummins (1996) som menar att uppgifter av detta 
slag ställer stora krav på språkbehärskning och kognitiv förmåga.  

Löwing & Kilborn 2008 betonar att för att tolka kulturen och språket vid matematikinlärning 
måste man förstå vad det innebär att lära sig matematik. Det krävs, menar författarna att 
eleven har en generaliserbar uppfattning av subtraktion om eleven ska kunna gå från 7-3 till 
17-3 och 17-13. För att eleven ska kunna avancera vid uträkning från det första exemplet till 
de andra krävs det ett antal nya förkunskaper, ett exempel är talet 17 som är sammansatt av ett 
tiotal och sju ental som också är den viktigaste förkunskapen betonar författarna. Då eleven 
uppfattat (10+7)-3 = 10+(7-3) kan eleven därigenom förenkla från den svårare subtraktionen 
till den enklare subtraktionen 7-3 påpekar Löwing och Kilborn (2008). Författarna betonar att 
elever som har uppfattat de grundläggande begreppen har lättare att förenkla alla 
subtraktioner av detta slag. Om däremot eleverna inte förstått detta så kommer de elever att få 
stora problem om det dessutom förekommer tiotalsövergångar i subtraktionen. Löwing och 
Kilborn betonar att elever med utländsk bakgrund har stora svårigheter med ovanstående 
resonemang och att problemen ter sig olika beroende på vilket land eleven kommer ifrån. 
Författarna tar upp ett exempel om Tyskland som visas i följande citat: I Tyskland heter talen 
13, 14, 15…. Tre-tio, fem-tio.
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Med deras logig skulle det svenska talen trettio, fyrtio och femtio logiskt sett betyda 13, 14 
och 15!” (Löwing & Kilborn 2008, s.13). Talraden för elever som talar arabiska är uppbyggd 
som den tyska talraden men problemet för dessa elever är läsriktningen. På arabiska skriver 
man text och enstaka ord från höger till vänster, men talen skrivs från vänster till höger. 
Vilket innebär skriver författarna att subtraktionen 14-9 skrivs 9-14 (fast med arabiska 
siffror). Vidar fortsätter Löwing och Kilborn med att tydliggöra att talet 42 läses som två och 
fyrtio och talet 342 läses som trehundra två och fyrtio på båda språken. Löwing och Kilborn 
framhåller att med ovanstående resonemang är det av stor vikt att lärare är medvetna om 
denna typ av kulturella konflikter för elever med utländsk bakgrund så att det underlättar vid 
övergången till den svenska talraden. 

Sammanfattande reflektioner

Undersökningar visar att det finns ett tydligt samband mellan läsförståelse och matematik och 
att språket försvårar för elever med utländskbakgrund vid matematiska uträkningar. Elever 
med utländsk bakgrund som har svårigheter med språket riskerar att bli utestängda från 
matematiken då eleverna inte har den språkliga kompetens som krävs för att kunna inhämta 
kunskap. Problemet med matematikundervisningen är att elever lämnas i allt för stor 
utsträckning själva vilket blir problem för elever som har svårigheter med språket då eleverna 
inte är bekant eller förstår den typ av text som finns i matematikuppgifter. Resonemanget om 
sambandet mellan läsförståelse och matematik vill jag återknyta till diagram 3 och det 
nationella provet för matematik. 

Diagram 3 i vilket avsnitt 2.1 Nationell statistik om elevers prestationer i matematik visar 
tydligt att andelen elever med utländsk bakgrund som erhållit betyget IG i matematik ökat 
märkbart mellan åren 2006 till 2007. Vid en jämförelse med elever med svensk bakgrund 
visar att dessa elever har ökat men inte i samma utsträckning som elever med utländsk 
bakgrund under samma år. Det är intressant att notera att från det nationella provet i 
matematik har det inte har varit så mycket text i tidigare nationella prov som det var året 
2007. Det intresseväckande är då Skoverket (2008) redovisade att drygt 75 % av eleverna fick 
samma slutbetyg som provbetyget i nationella provet för matematik. Enligt min tolkning av 
resultaten från diaram 3 och nationella provet för matematik stärker detta resonemanget om 
ett samband mellan läsförståelse och matematik. Det anmärkningsvärda är att dessa resultat 
innebär att då slutbetyget sätts i matematik baseras det på provbetygen från nationella provet i 
matematik och betyget för nationella provet i matematik ställer stora krav på läsförståelse, 
vilket en del elever har svårt med, särskilt de med utländsk bakgrund. 

Detta innebär med andra ord, enligt min tolkning att läsförståelsen haft stor betydelse för 
betygen i matematik. Utifrån ovanstående resultat och slutsatser valde jag att undersöka 
närmare hur politiker uttalar sig i den politiska debatt om elever som går ur grundskolan utan 
att nå målen i matematik, vilket följer i nästa avsnitt.

3. Syfte och frågeställning
Syftet med detta arbete är att undersöka hur politiker uttalar sig i den politiska debatt om 
elever som går ur grundskolan utan att nå målen i matematik. Det är så att allt fler elever går 
ur grundskolan utan att nå målen i matematik:

 Vad beror det på? 
 Vad har politikerna för åtgärder emot detta? 
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 Hur uttalar sig politiker om svenska elevers kunskaper i jämförelse med elever i andra 
länder?

                       

4. Metod
I detta avsnitt behandlas underökningens metodval och på vilket sätt urvalet har gjorts samt 
genomförande och material. Avsnittet börjar inledningsvis med ett resonemang av mitt 
metodval som är en kvalitativt inriktad textanalys som inspirerats av hermeneutiska inslag.

4.1 Val av metod
För att undersöka syftet i denna studie har av en kvalitativt inriktad textanalys som inspirerats 
med hermeneutiska inslag använts, vilket är att föredra eftersom min ambition är att göra en 
djupare analys av väl valda delar av det empiriska materiel som används i denna studie. 
Bryman (2002) skriver att det centrala i hermeneutikens idé är att försöka finna textens 
mening utifrån perspektivet som dess upphovsman haft, vilket också mitt intresse ligger då 
jag avser att lyfta fram politikernas uttalanden. Enligt Esaiasson så är meningen med en 
kvalitativt inriktad textanalys att ”ta fram det väsentliga innehållet genom en noggrann 
läsning av textens delar, helhet och den kontext vari den ingår” (Esaiasson 2002, s.233). 
Fördelen med en kvalitativt inriktad metod är att den vanligen läggs vikten vid ord med 
insamlingen av data och analys till skillnad från en kvantitativt inriktad metod som vanligen 
lägger tyngden på kvantifiering vid insamling av data och analys.

Eftersom syftet i denna studie är att analysera text från politikernas uttalanden i form av 
riksdagsdebatter och interpellationer ser jag att en kvalitativt inriktas textanalys är den metod 
som är bäst lämpad för detta arbete. Utifrån resonemanget finner jag det mest passande att en 
kvalitativt inriktad metod passar syftet bäst då jag avser att göra en djupare analys av väl 
valda delar i riksdagens protokoll i form av interpellationer och debatter. Min ambition i 
denna studie har varit att jag har haft ett öppet förhållningssätt emot materialet, vilket menas 
att min undersökning har styrts av innehållet i arbetets texter. 

Jag är medveten om att mina förkunskaper och förförståelse kan komma att påverka mitt 
resultat i detta arbete. Detta menar även Bergström och Boréus (2005) och hänvisar till då 
Hans-Georg Gadamer menar att varje enskild läsare närmar sig texter med en förförståelse 
och utan denna förförståelse så är en tolkning omöjlig menar han. 

I denna undersökning har jag använt mig av offentlig statik och i enighet med Bryman (2001) 
ser jag fördelar med att använda mig av offentlig statistik eftersom det sammanställs årligen. 
Jag har då den möjligheten att kunna upptäcka förändringar över de år som denna studie avser 
att undersöka.

Jag tvivlar på att denna undersökning då jag analyserat riksdagsprotokoller om hur politiker 
uttalar sig i den politiska debatt om elever som går ur grundskolan utan att nå målen i 
matematik skulle kunnat utföras med hjälp av observationer. Om jag valt något av denna som 
metod skulle det tagit mycket tid i anspråk samt har jag då även varit tvungen att begränsa 
mig till ett litet antal politiker på grund av den begränsade tid som detta arbete. 
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4.2  Undersökningens genomförande och material
För att få den litteratur som mest passade min undersökning sökte jag efter material på 
riksdagens internetsida: www.riksdagen.se. 

Bland riksdagens protokoll fann jag materialet till undersökningen med hjälp av sökorden: 
interpellation, matematik, Pisa, riksdagsdebatt, Timss. Nedan visas antal träffar som jag fick 
på sökorden som har använts, dessa är: 

Matematik gav 500 träffar.                                                                                                          
Matematik och nationellt gav 12 träffar.                                                                                                                                                                                                                                     
Matematik och internationellt gav 500 träffar.                                                                                                                                                       
Timss gav 71 träffar.                                                                                                                  
Timss och matematik gav 71 träffar.                                                                                                               
Pisa gav 200 träffar.                                                                                                                            
Pisa och matematik gav 76 träffar.     

Eftersom det finns ett stort material inom studiens syfte bland riksdagens propositioner, 
pressmeddelanden, motioner, debatter, SOU och interpellationer valde jag att avgränsa 
undersökningen under tidsperioderna 2000 till 2008.  Jag gjorde även den bedömningen att 
det var riksdagens interpellationer och debatter som låg närmast studiens syfte, därför 
avgränsades materialet till dessa.             

Det empiriska materialet som valts till denna studie härrör från åren 2000 till 2008 och utgick 
från sökordet matematik. Efter detta sökord gick sökningen vidare till sammansättningar som: 
elevers kunskaper, internationella jämförelser och ämnet matematik, av dessa valdes sex 
interpellationer vilka ledde till fem debatter varav en interpellation som endast besvarades 
enskilt och skriftligt, sammanlag analyserades 147 sidor interpellationer. 

4.3 Etiska aspekter
Arbetet består av publicerat offentligt material därför behöver de etiska aspekterna inte 
beaktas.

5. Resultat och analys
I följande avsnitt redovisas resultatet i form av riksdagens protokoller utifrån sex 
interpellationer samt debatter mellan åren 2002 till 2008. Analyserna i detta avsnitt är 
baserade på de olika uttalanden som politikerna har om elever som går ur grundskolan utan att 
nå målen dvs. erhålla betyget IG i matematik och vad politikerna har för åtgärder emot detta. 
Politikerna som är involverad i dessa debatter är: 

Från riksdagens protokoll 2002/03:121 medverkade politikerna: dåvarande 
utbildningsminister Thomas Östros (s) och Ulf Nilsson (fp).

Från riksdagens protokoll 2003/04:297 medverkade politikerna: dåvarande 
utbildningsminister Thomas Östros (s) och Axel Darvik (fp) samt Inger Lundberg (s).

Från riksdagens protokoll 2006/07:81 medverkade politikerna: Silvia Lindgren (s) och Jan 
Björklund (fp).
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Från riksdagens protokoll 2006/07:18, medverkade politikerna: Rossana Dinamarca (v), 
Marie Granlund (s) och Betty Malmberg (m) och Ulf Nilsson (fp) samt Magdalena Streijffert 
(s) och Mats Gerdau (m) samt Lars Hjälmered (m).

Från riksdagens protokoll 2007/08:1529 besvarade utbildningsminister Jan Björklund (fp) 
skriftligt på frågan.

Från riksdagens protokoll 2008/09:06, medverkade politikerna: Maryam Yazdanfar (s) och 
Mats Pertoft (mp) samt utrikesministern Jan Björklund (fp). 

5.1 Politiska uttalanden om matematik
Riksdagsprotokoll 1

Tisdagen den 28 januari 2002/03:47 debatterades det i riksdagen om elevers kunskaper i 
matematik utifrån interpellationen (2002/03:121). Debatten baseras på Ulf Nilssons 
interpellation: Avser utbildningsminsten att vida några åtgärder med anledning av de 
huvudproblem som framkommer i rapporten10, det vill säga bristande kunskaper i matematik 
och naturvetenskap och svårigheter för elever med utländskbakgrund att nå kunskapsmålen? 
Medverkande i debatten var: dåvarande utbildningsminister Thomas Östros (s) och Ulf 
Nilsson (fp).                                                                                                                                                            
                                                                                                  
Socialdemokraten Östros börjar debatten med att poängtera att för att få elever nå målen i 
matematik är det av stort intresse att ”matematikundervisningen utvecklas så att elevernas 
intresse för kunskaperna i matematik ökar” (Riksdagens protokoll 2002/03:47 Anf. 50). 

Östros fortsätter med att betona vikten av att ”stärka elevers tilltro till sin egen förmåga” samt 
”att de utvecklar positiva attityder till lärande och utbildning”. Detta menar han är av ”särskilt 
vikt” för ”elever med utländsk bakgrund”.Östros fortsätter vidare med att påpeka att det är 
bl.a. av denna bakgrund som matematikdelegationen tillsats och för att ”förändra attityder till 
att öka intresset för matematikämnet” samt ”att stimulera ”elever till fortsatta studier inom 
matematik”. Vidare menar han att några ytterligare åtgärder ”att öka personaltätheten skolor 
och fritidshem”. Till slut tar Östros upp ytterligare förslag till åtgärder, ” individuell 
utvecklingsplan” tanken med detta är att det ska vara ett ”komplement till 
utvecklingssamtalen”. Syftet med den ”individuella utvecklingsplanen” är att ”tydligöra 
elevens eventuella behov av stöd”, så insatser kan sättas in så tidigt som möjligt menar Östros. 
Östros menar att dessa ska ”följas upp och diskutera mellan skola och hem”.

Efter Östros svar, tar folkpartisten Nilsson ordet med konstaterandet att elever med utländsk 
bakgrund ”lyckas nästan tre gånger sämre än övriga svenska elever”. 

Nilsson kritiserar Östros åtgärder i föregående anförande och efterfrågar en ”öppen 
diskussion” hur politikerna ska ”lämna de gamla hjulspåren”, nämligen att ”lämna iden med 
att alla ska lära sig samma sak på samma tid” (Riksdagens protokoll 2002/03:47 Anf. 51). 
Han fortsätter med yttrandet ” vi behöver inte minst en rad förslag för dem som inte kan det 
svenska språket” (ibid.). Nilsson ger förslag på åtgärder så fler elever når målen i matematik 
vilka är bl.a. ”språkförskolor, speciallärare samt extra grundskoleår”. 

                                                            
10 Ulf Nilsson hänvisar till UNCEF- rapport som bygger på redan genomförda internationella undersökningar av 
både PISA-2000 och TIMSS 1999. 
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Då Östros tar ordet lyfter han fram ytterligare förslag på åtgärder gällande de elever som inte 
når målen i matematik: ”tidiga stödinsatser”,” en tidig” och ”tydlig uppföljning av elever”. 
Men han betonar att de som behövs framförallt är ”individualisering av utbildning med 
insikten om att barn lär sig olika och i olika takt” (Riksdagens protokoll 2002/03:47 Anf. 51). 
Östros menar att det handlar allt från oerhört vikiga relationer mellan lärare, elev och föräldrar 
till utvecklingsplaner från första året i skolan som visar hur vi ska arbeta för att eleverna ska 
nå målen i skolan, de mål vi har skrivit på nationell nivå i läroplaner och kursplaner” (ibid.). 
Östros motsätter sig starkt det folkpartisten Nilsson förespråkar, nämligen ”en sorterings 
skola” och ”examensprov för nioåringar”. 

Nilsson fortsätter debatten med yttrandet att ”alla ska ha en möjlighet” och han menar att det 
är ”orimligt att ställa krav på alla 16-åringar att de ska läsa för att bli behöriga på högskolan” 
” (Riksdagens protokoll 2002/03:47 Anf. 52). I anförande 55 betonar Nilsson förslag på att få 
fler elever att nå målen i matematik är att ”satsa på läsning” samt extra resurser till skolor som 
har ”många” elever med ”utländsk bakgrund” och ”sätta betyg så tidigt”.

Efter Nilssons anförande tar Östros ordet med att kritisera Nilssons åtgärder gällande ”sänkta 
kunskapskrav i gymnasiet”. Han ifrågasätter detta uttalande med yttrandet” det är ingen konst 
att nå godkänt för alla om man siktar in sig på att sänka kraven”(Riksdagens protokoll 
2002/03:47 Anf. 56). Östros betonar att det ”ska var höga kunskapskrav, höga förväntningar 
och ett arbete för att alla ska nå godkänt”.

Sammanfattande reflektioner

Socialdemokraten och dåvarande utbildningsminister Östros förslag till att fler elever ska nå 
målen är: att utveckla matematikundervisningen så att elevernas intresse för matematik ökar, 
stärka eleverna självkänsla till sin förmåga samt att utveckla positiva attityder till ämnet 
matematik. Detta menar Östros att det är särskilt vikigt för elever med utländsks bakgrund. 
Han tar även upp åtgärder som ökad personaltäthet på skolor, individuell utvecklingsplan vars 
syfte är att ”tydligöra elevens eventuella behov av stöd”, så insatser kan sättas in så tidigt som 
möjligt menar Östros. Han efterfrågar samarbete mellan skola och hem. Folkpartisten 
Nilssons förslag för att få fler elever nå målen i matematik är att satsa på läsning, införa 
språkförskolor, ett extra grundskoleår och införa betyg tidigt i skolan. Enligt min tolkning av 
Nilsson vill han att fler elever ska nå målen i matematik och framförallt elever med utländsk 
bakgrund samtidigt som han gör yttrandet att det är ”orimligt att ställa krav på alla 16-åringar 
att de ska läsa för att bli behöriga på högskolan” (Riksdagens protokoll 2002/03:47 Anf. 52). 
Likt Östros ställer jag mig frågande till Nilssons resonemang att får fler elever behöriga till 
gymnasiet med att sänka kraven. 

Riksdagsprotokoll 2

Tisdagen den 16 mars 2003/04:83 debatterades det i riksdagen om svenska elevers kunskaper 
i matematik utifrån interpellationen (2003/04:297). Debatten baseras på Axel Darviks 
interpellation:
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Vilka åtgärder avses att vidta för att lösa problemet med svenska elevers allt sämre resultat i 
matematik. Medverkande i debatten var: dåvarande utbildningsminister Thomas Östros (s) 
och Axel Darvik (fp) samt Inger Lundberg (s). 

Socialdemokraten Östros hänvisar i sitt svar på Vilka åtgärder avses att vidta för att lösa 
problemet med svenska elevers allt sämre resultat i matematik till den internationella 
undersökningen Pisa att ”svenska elever ligger över genomsnittet” gällande matematikresultat 
vilket han anser är positivt men trots detta fortsätter han att skolstatistiken visar att: ” allt för 
många elever i grundskolan inte når målen i matematik”(Riksdagens protokoll 2003/04:297 
Anf. 22). Dessutom menar han att ”några enkla recept för att lösa” det sistnämnda finns inte. 

Östros betonar att för fler elever ska nå målen i matematik är ”att attityden till ämnet måste 
förändras” och menar att vi måste: ”[…] utmana traditioner och utveckla 
matematikundervisningens innehåll och didaktik, att ta till vara forskningsresultat och goda 
exempel och att skapa erfarenhetsutbyte och diskussionsmöjligheter mellan lärargrupper på 
olika nivåer i utbildnings systemet” (Riksdagens protokoll 2003/04:297 Anf. 22). Östros
framhäver att det är mot denna bakgrund som matematikdelegationen tillsattes våren 2003 
med en sammansättning av ledande didaktiker, lärare och matematiker. Dess uppgift är att 
utarbeta en” handlingsplan med förslag till åtgärder för att förändra attityder till och öka 
intresset för matematikämnet samt utveckla matematikundervisningen” (Riksdagens protokoll 
2003/04:297 Anf. 22). 

Efter Östros svar, tar folkpartisten Darvik ordet då han betonar att han ”inte har något emot 
dessa förslag” men markerar att de ”inte heller är tillräckliga”. Darvik lägger fram exempel på 
förslag nedan:

Det gäller då till exempel att avskaffa förkunskapskraven och att man absolut 
inte får dela in några elever i grupper beroende på vilken nivå de ligger på –
detta trots att de flesta i skolan, såväl lärare som elever, vet att med en alltför 
stor spridning i klassen tappar man så att säga elever i ändarna. […] Därför 
skulle vi i Folkpartiet vilja ta bort förbudet mot att dela in elever i olika 
nivågrupper. När det gäller matematiken på gymnasiet tror jag att jag måste 
förtydliga mig lite grann. Till exempel i fråga om kursen matematik A, som alla 
på gymnasiet måste läsa, är det samma mål för alla oavsett om man vill bli 
betongarbetare eller om man vill bli astrofysiker. Detta tycker jag är galet.
(Riksdagens protokoll 2003/04:297 Anf. 23)

                         

Vidare opponerar Darvik sig emot Östros uttalande då det gäller att de svenska eleverna ligger 
över genomsnittet i internationella undersökningar. Enligt honom uppvisar de svenska 
eleverna ”mycket dåliga resultat för den svenska skolan” då de” hamnat på plats 14” i de 
internationella undersökningarna som Pisa gjort. Darvik utrycker sig med orden.
”I den här statistiken hamnar vi på plats 14 – långt efter till exempel flera av våra nordiska 
grannar” (Riksdagens protokoll 2003/04:297 Anf. 23). 

Socialdemokraten Lundberg tar ordet och menar på att ”vi kan vara stolta över resultaten i 
matematik.” Vidare uttrycker hon sin besvikelse för Darviks ”traditionella 
uppdelningspolitik” och kritiserar Darvik gällande att det är ”väldigt lite av det nytänkande på 
matematikområdet” för Darvik. Lundberg lägger tyngdpunkten på att det är ”viktigt att inte 
eleverna tappar självförtroendet för matematik”. 
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Det gäller, menar hon att ”stimulera eleverna” så de får upp ”intresset för matematik”. 
Dessutom fortsätter Lundberg som inte vill ha en uppdelning för varken tioåriga elever eller 
för högstadiet i allmänna och särskilda kurser med yttrandet:

Jag har sett spännande exempel på hur man på nya sätt jobbar med matematik på 
till exempel bygglinjen. Man väger A-kursen i matte i karaktärsämnena och 
visar för eleverna hur betydelsefulla matematikkunskaper är för den unge 
byggnadsarbetaren eller metallarbetaren. Det är den typen av tänkande som vi 
ska ha. Kom med på den vagnen, Axel Darvik, i stället för att använda en 
gammaldags och inte verkningsfull medicin när det gäller matteämnet!
(Riksdagens protokoll 2003/04:297 Anf. 28) 

Sammanfattande reflektioner

Några enkla ”recept” för att få fler elever att nå målen i matematik finns inte, yttrar sig 
socialdemokraten Östros som anser att det är en fråga om att ändra elevernas attityder till 
ämnet matematik. Han fortsätter med betoningen att det är även fråga om att utmana 
traditioner samt ”utveckla matematikundervisningens innehåll och didaktik, att ta till vara 
forskningsresultat och goda exempel och att skapa erfarenhetsutbyte och 
diskussionsmöjligheter mellan lärargrupper på olika nivåer i utbildnings systemet” 
(Riksdagens protokoll 2003/04:297 Anf. 22). Han hävdar att resonemanget ligger till grund 
för bildandet av matematikdelegationen som tillsattes våren 2003. Folkpartisten Darvik menar 
på att han inte har något emot dessa recept däremot anser han att de inte är tillräckliga och 
ifrågasätter starkt varför alla elever på gymnasiet måste ha samma mål för matematik. Darviks 
förslag som han lägger fram är att avskaffa förkunskapskraven samt att han inte vill att det ska 
vara samma mål för matematik på gymnasiet.

Riksdagsprotokoll 3 

Måndagen den 26 mars 2006 debatterades det i riksdagen om försämringar i skolan utifrån 
interpellationerna (2006/07:377och 403). Debatten baseras på baseras på Bosse Ringholms 
och Sylvia Lindgrens interpellation. Dåvarande statsrådet Jan Björklund (fp) valt att svara på 
de båda interpellationerna i ett sammanhang (2006/07:81). Medverkande i debatten var Silvia 
Lindgren (s) och Jan Björklund (fp.)

I detta svar lägger folkpartisten Björklund fram sitt förslag för till att fler elever ska gå ur 
grundskolan och nå målen i matematik. Han påpekar att för elever ska kunna nå målen i 
matematik är det av vikt med ”tidigare och tydligare utvärderingar i skolan”. Björklund avser 
att införa betyg ”från årskurs 6” samt nationella prov i ”matematik från årskurs 3”. Vidare 
påpekar han att” de mål som finns i dagens skola kommer först i årskurserna 5 och 9” vilket 
är ”försent”, menar han. Björklund fortsätter med att betona ”när nu införs” blir det 
”begränsningar av friheten i skolan” på det sätt att man inte längre har rätt att säga:” Läsa, 
skriva och räkna struntar vi i de första åren, det tar vi sedan” (Riksdagens protokoll
2006/07:81 Anf.125). Dessutom framhäver Björklund att ”syftet ”med dessa förslag är” att 
skolan så tidigt som möjligt ska kunna upptäcka och hjälpa de elever som halkar efter” (ibid.).
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Därefter talar socialdemokraten Lindgren då hon ifrågasätter Björklunds anförande med 
meningen ”Visst är det märkligt att den nya borgerliga regeringen inte vågar lita på lärarna 
och deras kompetens?” (Riksdagens protokoll 2006/07:81 Anf.131). Hon fortsätter sitt 
yttrande om att hon är ”övertygad om att lärarna redan i dag vet vilka elever som behöver 
extra stöd” (ibid.). Lindgren anser att det är ”viktigare att vi stöder lärarna och ser till att de 
ges möjligheter att göra det som de är utbildade för och är bra på och inte överöser dem med 
olika administrativa uppgifter, så att de får ägna sig åt den pedagogiska undervisningen till 
gagn för eleverna ” (ibid.). 

Sammanfattande reflektioner

Folkpartisten Björklunds recept för att få fler elever nå målen i matematik är att införa 
”tidigare och tydligare utvärderingar i skolan” samt införa betyg ”från årskurs 6” och 
nationella prov i matematik från årskurs 3. Syftet med dessa förslag menar Björklund är att 
skolan ska upptäcka och hjälpa de elever som halkar efter. Dessutom betonar han att dessa 
förslag begränsar friheten för skolan då skolan inte lägre har rätt att uttala sig: ” Läsa, skriva 
och räkna struntar vi i de första åren, det tar vi sedan” (Riksdagens protokoll 2006/07:81 
Anf.125).  Socialdemokraten Lindgren ifrågasätter Björklunds recept med frågan om han inte 
litar på lärare och deras kompetens och menar på att lärarna vet vilka elever som behöver 
extra stöd. Hon fortsätter yttrandet med att det är viktigare att ge lärarna de stöd som de 
behöver samt att de få möjlighet att utbilda elever och inte överösa dem med olika 
administrativa uppgifter. 

Riksdagsprotokoll 4

Torsdagen den 9 november 2006/07:18  debatterades det om Skola, utbildning och forskning. 
Medverkande i debatten var Rossana Dinamarca (v), Marie Granlund (s) och Betty Malmberg 
(m) och Ulf Nilsson (fp) samt Magdalena Streijffert (s) och Mats Gerdau (m) samt Lars 
Hjälmered (m) (2006/07:18 ). 

Då folkpartisten Nilsson tar ordet lyfter han fram ett förslag till hur allt fler elever ska nå 
målen i matematik. Han menar att ”Det är alldeles för många yrkesintresserade elever som 
tvingas läsa ämnen de faktiskt inte klarar av” (Riksdagens protokoll 2006/07:18 Anf.176.). 

Efter Nilsson anförande, tar socialdemokraten Granlund ordet och motsätter sig Nilssons 
resonemang gällande förgående inlägg. Granlund menar att socialdemokraterna ”aldrig 
kommer att göra avkall” på att inte utbilda människor oavsett vilket arbete de har så ”måste” 
det finnas” grundläggande kunskaper i svenska, engelska och matematik” (Riksdagens 
protokoll 2006/07:18 Anf.177). Dessutom betonar Granlund att det inte är en:” fråga om att 
vissa kan eller inte kan, utan man får anpassa ämneskunskaperna så att eleverna kan” (ibid.). 

Vänsterpartisten Dinamarca tar ordet med att ta upp några bakomliggande orsaker till varför 
elever går ur grundskolan utan att nå målen i matematik. 

I sitt anförande hänvisar hon till Skolverket som presenterat ”resultaten från 2006 års 
nationella ämnesprov”. Dinamarca markerar att det framkom i Skolverkets rapport att elever 
till högutbildade föräldrar klarar kunskapsproven i betydligt högre grad än de elever vars 
föräldrar har lågutbildning och detta visar sig redan i årskurs 5 menar hon. 
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Vidare påpekar hon att det även framkom att det som ”slår igenom mest” på elevernas resultat 
är ”mammans utbildningsnivå”. Ytterligare hänvisar Dinamarca till Skolverkets rapport med 
yttrande att: ”elever med utländsk bakgrund når kravnivåerna i mindre utsträckning jämfört 
med elever med svensk bakgrund” (Riksdagens protokoll 2006/07:18 Anf.194). 

När socialdemokraten Streijffert tar ordet ifrågasätter hon Gerdaus förslag på att hur fler 
elever ska nå målen i matematik, med bakgrunden av Gerdaus uttalande om att moderaterna 
vill införa betyg i de lägre åldrarna samt att fler ”disciplinära åtgärder” ska införas. 

Vidare betonar Streijffert att det handlar ofta om barn som kommer från familjer där de 
kanske inte har samma stöd eller kanske inte har svenska som modersmål och då är inte 
”disciplinära åtgärder” den rätta metoden för att eleverna ska nå målen, menar hon.                                                        

Med anledning av Streijfferts uttalande tar socialdemokraten Gerdau ordet och besvarar 
Streijfferts uttalande med att hävda att då det” inte finns traditioner hemifrån” är det ”viktigt 
att skolan är tydlig”. Med detta menar han att ”en tydlig information” samt ”återkoppling till 
alla föräldrar behövs från början”.  

Då moderaten Hjälmered tar ordet med yttrandet att han ”tror” på ”tydliga kunskapskontroller 
som visar om eleven ligger rätt till eller är i behov av särskilt stöd” (Riksdagens protokoll 
2006/07:18 Anf.197).  Han menar på att det är under de tidigare skolåren som 
”kunskapsbasen läggs för alla elever” i framförallt matematik.  Hjälmered säger sig ”tro” på 
”betyg, kunskapskontroller” samt att ”återkoppling” är enormt viktigt. Han framhåller i sitt 
yttrande att det vore ”olyckligt” om det blev en ”betygsfri och egentligen kravlös skola” vilket 
han menar på att vänsterpartiet föreslår.

När Dinamarca tar ordet motsätter hon sig den borgliga regeringens tillvägagångssätt då det 
gäller hur fler elever ska nå målen i matematik. Hon kritiserar att regeringen avser att införa” 
prov och betyg ”i de tidigare åldrarna. Dinamarca framhäver att det är fel väg att gå och 
understryker ”vi behöver flera lärare, vi behöver mindre klasser, vi behöver en bättre 
arbetsmiljö – en arbetsmiljö som utformas av eleverna tillsammans med lärarna” (Riksdagens 
protokoll 2006/07:18 Anf.198). Dessa är de ”ingredienserna” som är viktigare än att få ” prov 
och betyg ”i matematikkunskaperna i de tidigare åldrarna, understryker hon.

Sammanfattande reflektioner

Som jag tolkar folkpartisten Nilssons förslag på åtgärder för att fler elever ska nå målen i 
matematik är att: de elever som inte klarar av att nå målen i matematik ska inte heller behöva 
läsa matematik. 

Socialdemokraten Granlund emotsätter sig Nilssons anförande med betoningen att 
socialdemokraterna ” aldrig kommer att göra avkall” på att inte utbilda människor. 

Hon fortsätter med att understryka att det måste finnas grundläggande kunskaper i svenska, 
engelska och matematik oavsett vilket arbete som personen har. 

Det handlar inte om att vissa inte kan, utan det handlar om att anpassa ämnes kunskaper så att 
eleverna kan, menar Granlund.  Vänsterpartisten Dinamarca tar upp tre exempel på 
bakomliggande orsaker till varför elever går ur grundskolan utan att nå målen i matematik. 
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Dessa är för det första att elever till högutbildade föräldrar klara kunskapsproven i högre 
utsträckning än de elever vars föräldrar har lägre utbildning, vilket visas redan i årskurs 5. För 
det andra är det som slår igenom mest på eleverna resultat är mammornas utbildnings nivå. 
För det tredje tar Dinamarca upp att elever med utländsk bakgrund når kravnivåerna i mindre 
utsträckning jämförelsevis med elever med svensk bakgrund.  Moderaten Hjälmered ”tror” att 
”betyg och kunskapskontroller” ska få elever att nå målen i matematik. avslutningsvid 
kritiserar Dinamarca regeringens tillväga gångsätt att få elever nå målen i matematik. hon 
betonar att det som behövs för att få eleverna nå målen är: fler lärare, mindre klasser och en 
bättre arbetsmiljö.

Riksdagsprotokoll 5
Den 20 augusti 2008 besvarade utbildningsminister Jan Björklund (fp) skriftligt på frågan 
(2007/08:1529 ) som baseras Lars Hjälmered (m) interpellation om ”att se till Sveriges 
matematikmål är i nivå med den internationella standarden, så att svenska elever inte 
riskerar att hamna på efterkälken.

Då folkpartisten Björklund börjar med att besvarar frågan tar han upp några initiativ som 
regeringen tagit i syfte att ”förbättra kvaliteten i utbildningssystemet”.  Som exempel på detta 
tar han upp ”tillsättandet om en ny lärarutbildning och lärarfortbildningssatsningen 
lärarlyftet”, samt införandet av ett statbidrag för att stärka skolors arbete med exempelvis 
matematik. Dessutom ämnar regeringen att ”införa nationella ämnesprov i årskurs 3 ” som 
träder i kraft läsåret 2010. Björklund skriver att regeringen har beslutat att” nationella mål i 
årskurs 3 i matematik” kommer att träda i kraft” från och med” läsåret 2008/09”. Björklund 
fortsätter med att uttrycka sin oro inför ”att svenska grundskoleelevers kunskaper i matematik 
har försämrats” (Riksdagens protokoll2007/08:1529).

Sammanfattande reflektioner

Utbildningsministern och folkpartisten Björklunds recept för att fler elever ska nå målen i 
matematik är tidigare mål i skolorna samt betyg från årskurs 6 och nationella prov i 
matematik från årskurs 3. Björklund avser även att ”förbättra” kvaliteten i lärarutbildningen 
med att tillsätta en nu lärarutbildning.                                                                        

Riksdagsprotokoll 6

Fredagen den 26 september 2008 debatterades det i riksdagen om framtidens skolpolitik.
Debatten baseras på Maryam Yazdanfars och Peter Erikssons interpellationer (2008/09:6 och 
2008/09:8). Då utbildningsminister Jan Björklund anser att de båda interpellationerna 
(2008/09:6 och 2008/09:8) är snarlika valde han att besvara de båda i ett samhang 
(2008/09:06). Medverkande i debatten var Maryam Yazdanfar (s) och Mats Pertoft (mp) samt 
utrikesministern Jan Björklund (fp). 

Folkpartsisten och utbildningsminister Björklund öppnar debatten med hänvisningar till de 
internationella studierna Timss och Pisas undersökningar att Sveriges skolor sjunker 
kunskapsmässigt samt gör yttrandet att:” Sverige ska vara en ledande kunskapsnation” 
(Riksdagens protokoll 2008/09:06 Anf. 1). För att uppnå detta framhäver han att en reform 
”ska vila på en stadig grund av kunskap och forskning”.
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Socialdemokraten Yazdanfar tar ordet och opponerar sig mot föregående inlägg gällande ”att 
Sveriges skolor sjunker kunskapsmässigt” istället poängterar hon och menar att det ”går bra 
för svenska skolor”. Hon forsätter med att understryka med uttalandet: ”Skolresultaten i 
Sverige har svagt förbättras, men det är andra som har gott om oss” (Riksdagens protokoll 
2008/09:06 Anf. 2).

Efter Yazdanfar tar miljöpartisten Pertoft ordet och menar att Björklund visade i 
radioprogrammet Kris i skolan? att Björklund ”tolkat sakfrågorna och undersökningar av 
Svensk skola i negativt ljus” (Riksdagens protokoll 2008/09:06 Anf. 3). Pertoft betonar att 
detta är ”väldigt allvarligt” att skolpolitiken bygger på feltolkningar av undersökningar.

Utbildningsminister Björklund besvarar Pertoft med påpekandet att ” vi sjunker11 i alla dessa 
mätningar”12 han fortsätter med yttrandet ” Sanningen är att Svensk skola har stora problem”. 
Han fortsätter yttrandet med betoningen att det råder ”betygsinflation i Sverige då betygen 
höjs år från år” dessutom gör han uttalandet:” Vi inrättar nu en statlig skolinspektion den 1 
oktober för att följa upp att betygen sätts på ett korrekt sätt i svensk skola i framtiden” 
(Riksdagens protokoll 2008/09:06 Anf. 4).

Sammanfattning
För att få fler elever nå målen i matematik menar folkpartsisten Björklunds att det behövs en 
reform som vilar på en stadig grund av kunskap och forskning. Miljöpartisten Pertoft 
ifrågasätter folkpartsisten Björklunds recept för att fler elever ska nå målen i matematik med 
motiveringen att utbildningsministern tolkat sakfrågorna och undersökningar av Svensk skola 
i negativt ljus och att skolpolitiken bygger på feltolkningar av undersökningar. Björklund 
betonar även att det råder en betygsinflation i Sverige eftersom betygen höjs år från år, 
eftersom svenska elever sjunker i kunskapsmätningarna Timss och Pisa. 

6 Diskussion
Syftet med detta examens arbete är att undersöka hur politiker uttalar sig om elever som går 
ur grundskolan utan att nå målen dvs. erhålla betyget IG i matematik. Mina frågeställningar 
har varit: vad beror det på att allt fler elever går ut grundskolan utan att nå målen dvs. erhålla 
betyget IG i matematik? Vad tror politikerna att det beror på? Vad har politikerna för åtgärder 
emot detta? Hur uttalar sig politiker om svenska elevers kunskaper i jämförelse med andra 
länder? Diskussionen inleds med en sammanfattning av resultat och analys.
Därefter följer en diskussion vilket redovisas i underklasser. Avsnittet avslutas med förslag på 
fortsatt forskning. Resultaten från analysen som jag tolkat visas i följande avsnitt:  

6.1 Sammanfattning av resultat och analysen  

                                                            
11 Tabell 1 visar sveriges placeringar i Timss tabeller åren 1995, 2003 och 2007 att Sverige sjunkit med enbart en 
placering i kunskapsmätningarna från 1995 till 2007.

Tabell 2 visar sveriges placeringar i Pisas tabeller åren 2000, 2003 och 2006 att Sverige endast sjunkit med en 
placering under dessa år. Det framkommer även att Sverige har legat över det genomsnittliga medelvärdet i Pisa 
tabellerna alla dessa år.

12 Timss och Pisa
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Socialdemokraterna Lundeberg, Granlund och Östros uttalar sig om följande åtgärder varav 
Östros uttalar sig två gånger vid två olika debatter. 

Dessa tre socialdemokrater anser att det är av vikt att stimulera eleverna så de får upp intresset 
för matematik samt öka elevernas självförtroende. Dessa tre politiker uttalade sig om hur 
viktigt det är med en likvärdig utbildning för alla oavsett vilken utbildning de går på 
gymnasiet. Alla elever ska ha samma grundläggande kunskaper i svenska, engelska och 
matematik. 

Socialdemokraterna Östros och Dinamarca uttalande sig båda om att öka personaltätheten i 
skolor och fritidshem samt göra mindre klasser. 

Det är enbart Östros som gjort uttalade om individuell utvecklingsplan vars syfte att tydligöra 
elevens eventuella behov av stöd, så insatser kan sättas in så tidigt som möjligt. En 
individualisering av utbildning med insikten om att barn lär sig olika och i olika takt.  Östros 
fortsätter med uttalanden att attityden till ämnet måste förändras och menar att vi måste: ”[…] 
utmana traditioner och utveckla matematikundervisningens innehåll och didaktik, att ta till 
vara forskningsresultat och goda exempel och att skapa erfarenhetsutbyte och 
diskussionsmöjligheter mellan lärargrupper på olika nivåer i utbildnings systemet” 
(Riksdagens protokoll 2003/04:297 Anf. 22).

Den enda politikern som uttalat sig om bakomliggande orsaker till varför elever går ur 
grundskolan utan att nå målen dvs. erhållit betyget IG i matematik är vänsterpartisten 
Dinamarca. Hon hänvisar i sitt uttalande till Skolverket som presenterat ”resultaten från 2006 
års nationella ämnesprov”. Dinamarca markerar att det framkom i Skolverkets rapport att 
elever till högutbildade föräldrar klarar kunskapsproven i betydligt högre grad än de elever 
vars föräldrar har lågutbildning och detta visar sig redan i årskurs 5. Vidare påpekar hon att 
det även framkom att det som ”slår igenom mest” på elevernas resultat är ”mammans 
utbildningsnivå”. Ytterligare hänvisar Dinamarca till Skolverkets rapport med yttrande att: 
”elever med utländsk bakgrund når kravnivåerna i mindre utsträckning jämfört med elever 
med svensk bakgrund” (Riksdagens protokoll 2006/07:18 Anf.194). 

Moderaterna Hjälmered, Gerdau och folkpartisten Björklund varav Björklund uttalat sig om 
följande åtgärder två gånger vid två olika debatter. Dessa tre politiker anser att för att få fler 
elever nå målen dvs. erhålla betyget G i matematik är deras recept att införa betyg från årskurs 
6 och nationella prov i årskurs 3.

Ytterligare åtgärder som folkpartisten Björklund uttalat sig om är att införa en ny 
lärarutbildning, lärarfortbildningssatsningen lärarlyftet samt att införa ett statsbidrag i syfte att 
stärka matematiken i svenska skolor. Björklund uttalat sig ytterligare att tillsätta av en ”statlig 
skolinspektion den 1 oktober för att blandannat följa upp att betygen sätts på ett korrekt sätt i 
Svensk skola i framtiden” (Riksdagens protokoll 2008/09:06 Anf. 4).                   

Folkpartisterna Darvik och Nilsson varav Nilsson uttalat sig om följande åtgärder två gånger 
vid två olika debatter. 

Dessa folkpartister uttalade sig om att avskaffa förkunskapskraven till gymnasiet samt att 
avskaffa så att gymnasieutbildningarna inte har samma mål i matematik. Nilsson gjorde 
uttalandet att ”Det är alldeles för många yrkesintresserade elever som tvingas läsa ämnen de 
faktiskt inte klarar av” (Riksdagens protokoll 2006/07:18 Anf.176.). 
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Folkpartisten Nilsson har gjort ytterligare uttalanden om åtgärder för att få elever att nå målen 
i matematik, dessa är: att införa språkförskolor, speciallärare samt extra grundskoleår, satsa på 
läsning samt extra resurser till skolor som har många elever med utländsk bakgrund och sätta 
betyg tidigt.

6.2 Politikers uttalanden om matematik                       

Det är intressant att notera vilka resultat som framkommit från min analys om hur politiker 
uttalar sig om elever som går ur grundskolan utan att nå målen dvs. erhållit betyget IG i 
matematik. Resultatet från min analys visar att endast en av politikerna uttalade sig om vad 
det beror på att elever inte når målen dvs. erhållit betyget IG i matematik. 

Jag tolkar att det är avgörande för elever som inte kan tillgodogöra sig kunskap inom 
matematiken att ställa frågan: vad beror det på? När väl den frågan är besvarad så anser jag att 
det är betydelsefullt att politiker utåtgår ifrån svaret då det är svaret som får elever att nå 
målen dvs. erhålla betyget G i matematik. Här vill jag återknyta till resonemanget i 
diskussionsdelen om sambandet mellan läsförståelsen och matematiken samt till resultaten 
från nationella ämnesprovet i årskurs 9 för matematik samt slutbetygen i årskurs 9 på 
nationell nivå. Det jag menar här är att det är viktigt att politiker diskuterar om sambandet 
mellan läsförståelse och matematik, då i resultaten från nationella ämnesprovet i årskurs 9 för 
matematik samt slutbetygen i årskurs 9 på nationell nivå visade på ett tydligt samband mellan 
lärförståelse och matematik.

I min bakgrund visade jag att största andelen elever som inte når målen i matematik har 
utländsk bakgrund (se diagram 3). Då det är elever med utländsk bakgrund som utgör den 
största andelen elever som inte når målen dvs. erhållit betyget IG i matematik tolkar jag det 
som att det är av stor vikt att politikerna diskuterar detta. Analysen visade att endast tre av 
politikerna uttalade sig om elever med utländsk bakgrund som inte uppnått målen dvs. erhållit 
betyg IG i matematik. En av dessa tre politiker gjorde försök till att skapa en debatt om elever 
med utländsk bakgrund som inte uppnått målen men fick inte något gensvar bland de andra 
politikerna i debatten.  Det var vänsterpartisten Dinamarca13 som försökte få i gång en debatt 
om elever med utländsk bakgrund men fick inte någon respons från de andra politikerna i 
debatten. Trotts att Dinamarca även uttalade sig om ytterligare faktorer som ”slår igenom 
mest” på elevernas resultat var det ingen av politikerna i debatten som tog notis om detta. 

Faktorer som ”slår igenom ” på elevernas resultat påpekade Dinamarca var: föräldrarnas 
utbildningsnivå vilket visas redan i årskurs 5 och elever med utländsk bakgrund erhåller 
betyget IG i matematik i större utsträckning än elever med svensk bakgrund, vilket även mitt 
diagram 3 visar. Det som ”slår igenom mest” på elevernas resultat är mammans utbildnings 
nivå, betonar hon. Jag ställer mig frågande till varför inte politikerna i debatten debatterade 
om den största andelen elever som inte når målen dvs. erhållit betyget IG i matematik.

De resterande två politikerna som debatterade14  om elever med utländsk bakgrund var 
dåvarande utbildningsminister och socialdemokraten Östros samt folkpartisten Nilsson. 

                                                            
13 Från riksdagens protokoll 2006/07:18 Anf. 194
14 Från riksdagens protokoll gällande debatt 2002/03:47
15 Från riksdagens protokoll 2002/03:47 Anf. 50 
15 Från riksdagens protokoll 2002/03:47 Anf. 52 och 55
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Det intressanta i denna debatt är att Östros och Nilssons gör två helt olika uttalanden om 
åtgärder för att få utländska elever att erhålla betyget G i matematik. Östros15 uttalande är: att 
utveckla matematikundervisningen så att elevernas intresse för matematik ökar, stärka 
eleverna självkänsla till sin förmåga samt att utveckla positiva attityder till ämnet matematik. 
Han uttalar sig även om att utöka personaltätheten samt individuell utvecklingsplan vars syfte 
är att ”tydligöra elevens eventuella behov av stöd”, så insatser kan sättas in så tidigt som 
möjligt. Östros efterfrågar även samarbete mellan skola och hem. Östros betonar att dessa 
åtgärder är viktiga för alla elever för att de ska nå målen dvs. erhålla betyget G i matematik, 
men det är av särskild vikt för elever med utländsks bakgrund.

Nilssons16 förslag till att elever med utländsk bakgrund ska nå målen dvs. erhålla betyg G i 
matematik är att: satsa på läsning, extra resurser i skolor som har många elever med 
utländskbakgrund, språkförskolor, speciallärare samt ett extra grundskoleår. Nilsson vill 
sänka kunskapskraven i gymnasiet med uttalandet ”orimligt att ställa krav på alla 16-åringar 
att de ska läsa för att bli behöriga på högskolan” (Riksdagens protokoll 2002/03:47 Anf. 52). 
Jag ställer mig frågande till Nilssons uttalanden då han vill sänka kunskapskraven i skolan. 
Det har ju aldrig skadat med utbildning och om någon elev i framtiden vill börja studera på 
högskola så är det en klar fördel för denne då han/hon redan är behörig. 

En av folkpartisten Björklunds17 uttalanden på åtgärder för att få fler elever att nå målen dvs. 
erhålla betyget G är tillsättandet av en ny lärarutbildning. Den nya lärarutbildningen som 
Björklund uttalar sig om är konstruerad så att det inte går att välja olika kurser eller 
inriktningar under utbildningens gång, endas fasta kombinationer går att välja dessa är: t.ex. 
Sv-En, Sv-Hi, Sv-Re, Hi-Re, Ma-Bi, Ma-Fy, Ma-Ke. Baserat på de resultat och på 
diskussionen som förs här ovan med bl.a. att fler elever ska nå målen dvs. erhålla betyget G i 
matematik är det av stor vikt att matematikundervisningen bidrar till att eleverna förbättrar 
och fördjupar sin läsförståelse och sin språkliga kompetens. Om det i lärarutbildningen inte 
går att utbilda sig i t.ex. matematik och svenska mot grundskolans tidigare år som det gjort 
tidigare går de nya lärarna miste om viktiga kunskaper i hur de ökar elevernas språkliga 
kompetens, vilket i sin tur kan resultera i att allt fler elever inte förstår matematikämnet. Eller 
så kan även kunskap om språket betydelse ingå i ”matematikdelen” utan att man behöver läsa 
så mycket att man skall kunna undervisa i Svenska. Då Björklund har för avsikt att införa en 
”förnyad lärarutbildning” kan det finnas en risk att detta upplägg på ämnena skapar en större 
distans mellan ämnena svenska och matematik.

Analysen visade att för att få fler elever nå målen dvs. erhålla betyget G i matematik har 
folkpartisten Björklund samt moderaterna Hjälmered och Gerdau uttalat sig om att införa 
betyg från årskurs 6 och nationella prov från årskurs 3. Björklunds motivering för detta 
yttrande var att de mål som finns i skolan i dag kommer försent.  I samband med dessa 
uttalanden gör han även yttrandet att:” Läsa, skriva och räkna struntar vi i de första åren, det 
tar vi sedan” (Riksdagens protokoll 2006/07:81 Anf.125). 

Jag ifrågasätter det uttalande Björklund gjorde i citatet ovan, den svenska skolan inte struntar 
inte i att lära elever att läsa och skriva. Jag tolkar hans uttalande att han inte har något 
förtroende för den svenska skolan. Denna svartmålning av svensk skola kan i sin tur skapa ett 
samhälle som tappat förtroende för den svenska skolan.

                                                            

17 Från riksdagens protokoll 2007/08:1529
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Ska inte uttalanden handla om varför dessa uttalanden om dessa åtgärder införs i skolan? och 
vilket syfte dessa åtgärder har, i stället för svartmålning av skolan? Å andra sidan kan 
uttalanden som dessa vara en strategi från politikernas sida för att skapa debatt om varför 
andelen elever ökar då det gäller att erhålla betyget IG i matematik.  Motiveringen Hjälmered 
har för de ovanstående uttalanden han menar att det är under de tidigare skolåren som 
kunskapsbasen läggs för alla elever och i framförallt matematik.  Han fortsätter yttrandet med 
att uttala sig att han tro på betyg, kunskapskontroller samt att ”återkoppling” är enormt 
viktigt. Hjälmered18 framhåller i sitt yttrande att det vore ”olyckligt” om det blev en ”betygsfri 
och egentligen kravlös skola” vilket han menar på att vänsterpartiet föreslår.  Då Dinamarca 
motsätter sig Hjälmereds uttalande gällande den borgliga regeringens tillvägagångssätt då det 
gäller hur tidigare betyg och prov i matematik i de tigigare åldrarna. 

Dinamarca framhäver att det är fel väg att gå och understryker ”vi behöver flera lärare, vi 
behöver mindre klasser, vi behöver en bättre arbetsmiljö – en arbetsmiljö som utformas av 
eleverna tillsammans med lärarna” (Riksdagens protokoll 2006/07:18 Anf.198). Jag 
ifrågasätter Hjälmereds uttalande då han kritiserar vänsterpartiets för att vilja ha ”en betygsfri 
och egentligen kravlös skola”. Debatten ska väll handla om att få fler elever att erhålla betyget 
G i matematik och inte vem som uttalat vad?  Hjälmereds och Dinamarcas uttalanden behöver 
inte nödvändigt vis utesluta varandra. Ett samarbete mellan de båda politikerna vore att 
föredra.  

Utifrån en jämförelse hur politikerna uttalar sig om elever som inte når målen dvs. erhållit 
betyget IG i matematik är min bedömning den att ett samarbete mellan politiker från alla 
partier, lärare, lärarutbildare och forskare inom området vore att föredra.  Jag tolkar dagens 
skolpolitik att när det är val i Sverige och en ny regering tillsätts då blir det även en ny 
skolpolitik. Dagens politiker gör mer skada en nytta eftersom detta skapar svårigheter för 
både lärare och elever då de får då en helt ny regering tillsätts får byta arbetsätt. Syftet med 
ovan förslag på samarbete är att det skapas en skola som står på stadig grund och inte rivs upp 
vart fjärde år utan att Sverige får en skola som baseras på forskning och inte en skola som slits 
mellan partierna.     

6.3 Internationell statistik om matematik
Jag har analyserat sex riksdagsprotokoller och är medveten om att jag inte har analyserat ett 
stort materiel om hur politiker uttalar sig om svenska elevers kunskaper i jämförelse med 
elever i andra länder gällande matematik. Anledningen till detta är att jag enbart tagit med 
sådana uttalande som svarar på mitt syfte.   

Analysen visade att då politiker uttalar sig om elevers kunskaper gällande matematik i 
jämförelse med elever i andra länder är att det varken startas nya debatter eller att det kommer 
fram något nytt i debatter.  Jag tolkar politikernas uttalande om detta ämne som onyanserat 
vilket i sig inte är så konstigt då politikerna använder sig av samma kunskapsmätningar, 
nämligen Timss och Pisa år efter år. Politikerna uttalar sig som exempelvis: folkpartisten och 
utbildningsminister Björklunds19 uttalande ” vi sjunker i alla dessa mätningar”20 han fortsätter 
med yttrandet ” sanningen är att svensk skola har stora problem”, istället för att använda sig 
av de båda kunskapsmätningarna att betyg skall sättas som ett medel att förbättra resultaten. 

                                                            
18 Riksdagens protokoll 2006/07:18 Anf.197
19   Från riksdagens protokoll 2008/09:06 Anf. 1. 
20  Timss och Pisa.
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I detta uttalande får Björklund det att låta som om Sverige är bland de sämsta länderna i 
matematik. Resultaten från både Timss och Pisa visar att Sverige är bland de 20- bästa 
länderna i dessa båda kunskapsmätningar. Tabell 1 visar sveriges placeringar i Timss tabeller 
åren 1995, 2003 och 2007 att Sverige sjunkit med enbart en placering i kunskapsmätningarna 
från 1995 till 2007. Tabell 2 visar sveriges placeringar i Pisas tabeller åren 2000, 2003 och 
2006 att Sverige endast sjunkit med en placering under dessa år. Det framkommer även att 
Sverige har legat över det genomsnittliga medelvärdet i Pisa tabellerna alla dessa år. Jag 
efterlyste tidigare i diskussionen om hur politiker uttalar sig politikers uttalanden om 
matematik om ett samarbete mellan politikerna och över partigränserna, vilket jag även gör i 
denna diskussion, politikerna använder det mera för att legitimera sin skolpolitik. 

De borde kanske satsa mer på invandrare eftersom det är den grupp som har det svårast att nå 
målen dvs. erhålla betyget G i matematik istället för att föra diskussioner som, ”de 
internationella studierna Timss och Pisas undersökningar visar att Sveriges skolor sjunker 
kunskapsmässigt” och ” Sverige ska vara en ledande kunskapsnation” (Riksdagens protokoll 
2008/09:06 Anf. 1). Resultatet från diagram 3 visar att den största andelen elever som inte når 
målen dvs. erhållit betyget IG i matematik är av utländskbakgrund. Av denna anledning finner 
jag att diskussioner om hur elever med utländsk bakgrund kan tillgodogöra sig och befästa 
matematikkunskaperna på bästa sätt, är av stort intresse. 

Miljöpartisten Pertoft uttalar sig och menar att Björklund visade i sina uttalade i 
radioprogrammet Kris i skolan? att Björklund ”tolkat sakfrågorna och undersökningar av 
Svensk skola i negativt ljus” (Riksdagens protokoll 2008/09:06 Anf. 3). Pertoft betonar att 
detta är ”väldigt allvarligt” att skolpolitiken bygger på feltolkningar av undersökningar. 
Analysen visade att politikerna Björklund och folkpartisten Darvik uttalar sig negativt då det 
handlar om svenska elevers kunskaper i jämförelse med elever i andra länder. Är dessa 
negativa uttalanden till fördel för elever och lärare? Då eleverna ständigt får hör att de blir allt 
sämre åt från år tvivlar jag på att detta skapar en motivation inom ämnet matematik för 
svenska elever. Å andra sidan kanske detta är en strategi från Björklunds och Darviks sida för 
att få andra politiker att vakna till och öppna för diskussion. Eller så kan det vara en katastrof 
att de politiska debatterna läggs på den nivå då Timss och Pisa används som pajkastning för 
att vinna röster i ett val.   

6.4 Om pojkars och flickors kunskaper i matematik 
Vid en närmare granskning av elever som inte når målen i matematik mellan läsåren 2004 till 
2007 i årskurs 9 visade det sig vid en jämförelse mellan elever med svensk bakgrund att det är 
större andel pojkar som erhållit betyget IG i matematik än flickor. 

Däremot visade det sig att andelen flickor som erhållit betyget IG ökat stadigt från år 2004 
med 4,9 % till år 2007 då det var 5,4 % av flickorna som erhållit betyget IG i matematik. Med 
pojkarna däremot har andelen som erhållit betyget IG i matematik stannat upp från år 2005 
med 6,2 % till år 2007 med 6,2 % som erhållit betyget IG i matematik. Hedlin (2004) hänvisar 
till Jakobsson (2000) som menar att flickorna blir duktigare för att de anstränger sig mera än 
vad pojkarna gör. Jag håller med resonemanget som Hedlin för. En orsak till att det är större 
andel pojkar som inte nått målen i matematik än flickor kan vara att flickor anpassar sig bättre 
till skolans värld än vad pojkarna gör. Visserligen gör pojkarna mera anspråk på tiden i 
klassrummet i allt större utsträckning än flickor gör det handlar dock inte så mycket om 
lärande som pojkarna använder tiden till. 
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Detta stöds av Hedlin då hon menar att pojkarna får mer uppmärksamhet i klassrummet i form 
av mera tillsägelser, mera instruktioner och mera respons än flickorna. Denna skillnad mellan 
pojkar och flickor som jag ser det grundar sig i att flickorna är mera förberedd då de börjar i 
skolan tillskillnad från pojkarna.

Flickorna börjar redan i tidig ålder att intressera sig för att räkna och läsa då de leker skolan 
medan pojkarna exempelvis spelar fotboll klättrar i träd. Något som jag anser har stor 
inverkan på hur det går för eleverna vid skolarbetet är om de läser mycket och flickor läser i 
större utsträckning än vad pojkarna gör. Det jag menar är om eleven har en god läsförståelse 
så har eleven lättare att inhämta kunskap om de förstår vad de läser.            

6.5 Matematik och läsförståelse  
I tidigare undersökningar och forskning som är gjorda av bl.a. Skolverket (2008), Bentley 
(2007) samt Persson m.fl. (2008) framkommer det att det finns samband mellan läsförståelse 
och matematik. Jag finner en risk med att språket försvårar för eleverna vid inlärningen av 
matematik då eleverna inte har det språk som behövs kan de heller inte inhämta kunskap i 
matematikundervisningen eftersom de inte förstå matematiken. Mitt resonemang stöds av 
Malmer (2002) som menar att språket blir en ”barriär” som kan utestänga elever från 
exempelvis begreppen i matematik. Skolverket (2008) påvisar att sambandet mellan 
läsförståelse och matematik framträder tydligt i det nationella ämnesprovet för matematik i 
delprov C. Det som framkom i resultaten gällande de nationella provresultaten i matematik 
var att elevernas resultat var 7 procentenheter sämre år 2007 än år 2006, en av orsakerna till 
detta var att provet innehöll mer text än tidigare år samt att uppgifterna var för olik de 
uppgifter som eleverna har i sina matematikböcker (ibid.). Det är intressant att notera vid en 
jämförelse med det nationella provbetyget och diagram 3 som visar att andelen elever som 
erhållit betyget IG har ökat uppseendeväckande samma år, nämligen från år 2006 till år 2007. 
detta styrks av Skolverkets rapport och som jag funnit intresseveckande är att drygt 75 
procent av eleverna fick samma slutbetyg som provbetyget i matematik på nationelle nivå. Då 
resultaten visar att slutbetyget sätts utifrån det nationella provbetyget och en av orsakerna till 
att andelen elever som erhållit slutbetyget IG ökat beror på att det nationella provet innehöll 
mera text år 2007 än tidigare år, tolkar jag det med att läsförståelsen har haft stor betydelse för 
resultatet i matematiken. Detta menar jag bidrar till att de elever som har brister i språket har 
inte heller de möjligheterna att kunna ge utryck för sina kunskaper i eventuella prov, vilket 
innebär att proven i matematik blir missvisande då provsvaren inte visar elevernas faktiska 
kunskaper. För att eleverna ska få erhålla det betyg som motsvara deras kunskaper på bästa 
sätt, anser jag att det är av stor vikt att eleverna betygssätt utifrån elevens egen helhetsbild. 
Men framför allt så är det av stor vikt att eleverna får språket och läsförståelsen som de 
behöver för att kunna inhämta kunskap och kunna befästa den nyvunna kunskapen. 
Det nationella provresultatet var 7 procentenheter sämre än år 2006. Skolverket (2008) gjorde 
en jämförelse mellan provbetyget och det preliminära slutbetyget vilket visade att drygt 75 
procent av eleverna fick samma slutbetyg som provbetyget. Av de elever som inte uppnådde 
målen enligt de nationella provbetygen var det 62 procent som ändå fick slutbetyget Godkänt.
Resultaten ovan tolkas av mig som att det är för mycket läromedelsundervisning och 
självstudier i klassrummen, vilket vållar problem då eleverna inte förstår vad de läser. 

Jag finner att risken med detta är att då eleverna inte har språket eller inte har den läsförståelse 
som krävs kan de heller inte på egen hand läsa sig till kunskap. 
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Mitt resonemang stöds av resultaten från undersökningen som Bentley (2007) gjort som visar 
att de fel som eleverna i årskurs 4 gjorde då de räknade matematik var att samma typ av fel 
var återkommande i årskurs 8. Enligt Bentley är en av anledningarna att eleverna har brister i 
matematiken är att de har befäst de felaktiga tillämplingarna i de tidigare åren, vilket är en 
följd av att eleverna blir utelämnad till sig själva och läroboken i matematikundervisningen. 

Även Sterner och Lundberg (2002) tar upp problemet om sambandet mellan läsförståelse och 
matematiklitteraturen. De menar att författarna till läromedlen använder sig av olika typer av 
texter än vad eleverna är vana vid. Matematiklitteraturen innehåller faktatexter och ställer 
stora krav på elevernas läsförståelse, det kräver en fokuserad läsning eftersom ett litet ord kan 
ha betydelse för utgången av en matematikuppgift (ibid.).

För att eleverna ska kunna inhämta kunskap i matematik och att den ska bli bestående krävs 
det, anser jag och i enighet med Bentley (2007) och Persson m.fl. (2008) att 
matematikundervisningen måste bidra till att eleverna förbättrar och fördjupar sin 
läsförståelse och sin språkliga kompetens. Detta är grunden för ett livslångt lärande och varje 
elevs rättighet för att kunna delta i ett framtida demokratiskt samhälle. 

6.6 Elever med utländsk bakgrund och matematik 
Resonemanget om läsförståelse och matematik vill jag återknyta till resultatet från diagram 3 
som visar slutbetyget i årskurs 9 på nationell nivå för matematik. Diagrammet visar en 
anmärkningsvärd skillnad mellan elever med utländsk bakgrund som inte nått målen dvs. 
erhållit betyget IG i matematik och elever med svensk bakgrund. I diagram 3 går det att utläsa 
att mellan åren 2004 och 2007 är elever med utländsk bakgrund den största andelen som inte 
når målen dvs. erhållit betyget IG i matematik, år 2007 var det hela 9 % fler elever med 
utländsk bakgrund än med svensk bakgrund. I undersökningar som Persson m.fl. (2008) gjort 
under åren 2006 och 2007som handlar om hur läsförståelse påverkar elevernas resultat för 
ämnesprovet dvs. det nationella provet i matematik för årskurs 9, har det framkommit att 
elever med utländsk bakgrund har den största andelen som inte nått målen. Dessa resultat vill 
jag koppla samman med det tidigare resonemanget om att 75 % av eleverna får samma 
slutbetyg som provbetyget från det nationella provet i matematik. Av mitt resonemang 
framkom det även att det nationella provet i matematik betygsatts utifrån elevernas 
läsförståelse. Vilket kanske kan förklara varför det är elever med utländsk bakgrund som har 
den största andelen elever som erhållit betyget IG. Diskussionen här ovan om sambandet 
mellan läsförståelsen och matematik vill jag återknyta till elever med utländsk bakgrund som 
visar att det är betydligt större andel elever som når målen dvs. att erhålla betyget IG i 
matematik än svensk bakgrund. Eftersom dessa elever inte har språket och då det är för 
mycket självstudier och läromedelsundervisning i skolan i dag, kan de ha svårigheter med att  
inhämta kunskap själva eftersom de har problem med läsförståelsen.

Detta menar jag bidrar till att elever med utländsk bakgrund blir utestängda från att kunna 
tillgodogöra sig matematik, vilket stöds av Malmberg (2002) som menar att språket blir en 
”barriär” mellan eleverna och matematik då eleverna har svårigheter med språket. Det 
svenska språket vållar ett stort problem för elever med utländsk bak grund då svenska språket 
har olika betydelse för ett ord. Detta menar Parszyks (1999) beror på att lärare inte lyckas ge 
eleverna den språkhjälp de behöver för att de ska kunna tillgodogöra sig kunskap i 
matematikundervisningen. 
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Löwing och Kilborn 2008 skriver om de svårigheter som elever med utländsk bakgrund har i 
samband med matematik. De båda författarna betonar att problemet ter sig olika beroende på 
vilket land som eleven kommer ifrån. Författarna tar upp ett exempel om Tyskland som visas 
i följande citat: I Tyskland heter talen 13, 14, 15…. Tre-tio, fem-tio. Med deras logig skulle 
det svenska talen trettio, fyrtio och femtio logiskt sett betyda 13, 14 och 15!” (Löwing & 
Kilborn 2008, s.13). När eleverna elever med utländsk bakgrund löser matematiska 
textuppgifter som är formulerade på svenska och knutna till svenska traditioner och 
kulturförhållanden får dessa elever svårare att lösa uppgifterna.

Fortsatt forskning
Mitt syfte med detta arbete är att undersöka hur politiker uttalar sig i den politiska debatt om 
elever som går ur grundskolan utan att nå målen i matematik. Det är så att allt fler elever går 
ur grundskolan utan att nå målen i matematik: Vad beror det på? Vad har politikerna för 
åtgärder emot detta? Hur uttalar sig politiker om svenska elevers kunskaper i jämförelse med 
elever i andra länder? Genom textanalysen från politikerna har det framkommit att det är 
endast tre av politikerna i min studie som uttalar sig om den största andelen elever som inte 
når målen dvs. erhåller betyget IG i matematik, vilka är elever med utländsk bakgrund. Något 
som jag anser skulle vara viktigt att forska vidare på är: på vilket sätt kan 
matematikundervisningen förändras så att dessa elever kan tillgodogöra sig matematik på 
bästa sätt. Något som jag ytterligare skulle finna viktigt att forska vidare på är: vilka 
konsekvenser kan det få för skola, elever och lärare då politiker uttalar sig negativt om skolan 
och då skolpolitiken bygger på feltolkningar av kunskapsmätningar.
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