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Sammanfattning 

Syftet med denna uppsats är att analysera olika aktörers motiv bakom beslutet att satsa på 

fortbildningen matematiklyftet. Det som undersökts är vilken typ av motiv, med en förändring av 

matematikundervisningen, som framställs som viktiga i besluten som ledde fram till 

matematiklyftet samt i vilka dokument som de identifierade motiven framkommer. För att 

undersöka detta har kvalitativ textanalys, inspirerad av diskursanalys, genomförts med 

utgångspunkt i två regeringsuppdrag till Skolverket, det som föregick utredningen om 

matematiklyftet samt det som föregick beslutet om matematiklyftet. Förutom dessa beslut har 

också de olika dokument som besluten refererar till när det kommer till matematikämnets 

betydelse för matematiklyftet analyserats. 

Studiens resultat är att aktörerna främst uttryckt tre motiv med att förändra 

matematikundervisningen som har varit vanligt förekommande i de analyserade dokumenten. 

Dessa är det ekonomiska motivet, det politiska motivet samt det individuella kompetensmotivet. 

Förutom dessa tre motiv har även ett fjärde motiv identifierats och det är det motiv som kallas 

jämställdhetsmotivet. 

Analysen visar också att dessa motiv förekommer i olika grad hos rapporter skrivna av olika 

aktörer inom utbildningssystemet. Rapporter från fyra aktörer har undersökts och dessa aktörer 

är regeringen, Skolinspektionen, Skolverket samt Institutet för arbetsmarknads- 

och utbildningspolitisk utvärdering. I dokumenten finns både likheter och olikheter. Som 

exempel så tar alla aktörer upp det politiska motivet men det är bara i regeringens dokument som 

det ekonomiska motivet hittats. Både i Skolinspektionens och i regeringens dokument har det 

individuella kompetensmotivet påträffats, dock med större utrymme i Skolinspektionens 

dokument. 

Efter analysen framkommer det tydligt att det främst finns tre skilda motiv som de olika 

aktörerna representerar olika mycket. Det första är på en individuell nivå där förändringen syftar 

till att tillgodose elevernas behov av matematik för att klara sig i det svenska samhället. Det andra 

och tredje motivet är på en nationell nivå och syftar till att stärka Sveriges resultat i jämförelse 

med andra nationer när de kommer till internationella undersökningar samt att stärka Sverige 

ekonomiskt. 

 
 
Nyckelord: utbildningspolitik, matematikämnesmotiv, matematiklyftet, kvalitativ textanalys. 
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1 Inledning 

Som blivande matematiklärare är jag intresserad av de förhållningssätt till matematikämnet som 

utgör motiven för fortbildningsinsatsen matematiklyftet. I denna undersökning har dessa 

förhållningssätt undersökts genom kvalitativ textanalys där dokument som ligger bakom besluten 

analyserats. Vilka förhållningssätt till matematik som förekommer i regeringsuppdragen som 

ledde fram till matematiklyftet har stor samhällelig relevans. Fortbildningen kan komma att kosta 

upp till 649 miljoner kronor vilket är en väsentlig summa av statliga medel och då kan man undra 

vilka motiv regeringen hade med denna satsning och vilka motiv de andra aktörerna bakom 

beslutet hade.1 Fortbildningen syftar att nå ut till samtliga matematiklärare i Sverige. Detta 

kommer uppta minst 60 timmar av deras tid under ett läsår och då måste man också lägga till tid 

för genomförandet av moment under ordinarie undervisning.2 Det är matematikundervisningen 

som ska förändras så i förlängningen kan detta påverka samtliga elever i de svenska skolorna. Det 

är alltså en stor mängd människor som kan komma att påverkas av beslutet. Därmed är de 

förhållningssätt som vägledde utformningen av matematiklyftet intressanta och betydelsefulla 

undersökningsobjekt. 

                                                

 
1  Skolverket (2013a), www.skolverket.se (2015-04-09). 
2  ibid. 
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2 Bakgrund 

Matematiklyftet är en fortbildning som sker lokalt på skolan där lärare i matematik får chansen 

att, på arbetstid, tillsammans med kollegor, kritiskt granska både sin egen och sina kollegors 

matematikundervisning.3 Huvudmän, det vill säga kommuner alternativt friskolor, utser lokala 

matematiklärare till handledare för dessa samtal och handledarna får då ett erbjudande om en 

handledarutbildning. Handledarna får under det läsår då de arbetar som handledare en 

nedsättning av sina vanliga arbetsuppgifter motsvarande 20 % av deras arbetstid, för att kunna 

ägna i genomsnitt en dag per vecka åt handledaruppdraget. Efter denna utbildning leder 

handledarna kollegiala samtal en gång per vecka med två grupper om cirka tio utvalda 

matematiklärare vardera, vilka alltså utgör två handledningsgrupper. De kollegiala samtalen följer 

en särskild metodik som beskrivs i instruktioner för matematiklyftet, samt utgår ifrån 

fortbildningsmaterialet som finns på ”Lärportalen för matematik”.4 Det är detta kollegiala lärande 

som ska stå i fokus för en förbättrad matematikundervisning.5 Men varför behöver den svenska 

matematikundervisningen förbättras? 

Svenska elevers matematikkunskaper har enligt undersökningar som utförts av Programme for 

International Student Assessment6 (PISA) och Trends in International Mathematics and Science Study7 

(TIMSS) försämrats markant. Enligt undersökningen utförd av PISA har Sverige gått från en 

topposition i början av 1990-talet till att ligga långt efter idag. 2013 års PISA-undersökning 

bekräftade igen att svenska elevers matematikresultat fortsätter att dala. Sverige ligger nu sist 

bland de nordiska länderna när det kommer till matematikresultat och dessutom under 

medelvärdet bland alla deltagande länder i undersökningen. 2011 inledde regeringen ett projekt 

att lösa denna nedåtgående trend. Regeringen gav då Statens skolverk i uppdrag att hitta en 

lämplig lösning på hur matematikresultaten hos svenska elever skulle förbättras. Skolverket 

arbetade då fram underlaget till fortbildningsinsatsen matematiklyftet och hösten 2012 satte 

fortbildningen igång på de svenska skolorna. Om beslutet stod fast skulle fortbildningen fortgå 

till och med den 30 juni 2016.8 Statens skolverk stod för undersökningen och regeringen gav 

också Statens skolverk uppdraget att genomföra fortbildningen. Vid genomförandet samarbetar 

Skolverket med Nationellt Centrum för Matematikutbildning (NCM).9 Denna fortbildning kan i 

slutändan komma att kosta Sverige upp till 649 miljoner kronor i statliga medel. 

                                                

 
3 Skolverket, http://matematiklyftet.skolverket.se (2015-04-09). 
4  ibid. 
5  Skolverket (2013a), www.skolverket.se (2015-04-09). 
6 Skolverket (2014), www.skolverket.se (2015-04-09). 
7  Skolverket (2013b), www.skolverket.se (2015-04-09). 
8  Skolverket (2014), www.skolverket.se (2015-04-09). 
9  Skolverket (2013a), www.skolverket.se (2015-04-09). 
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De politiska besluten som ledde fram till fortbildningen matematiklyftet grundar sig dels på 

hur svenska elever presterat på internationella undersökningar där de främsta undersökningarna 

är TIMSS och PISA.10 Enligt Neidorf, Binkley, Gattis och Nohara finns många likheter mellan 

vad TIMSS och PISA testar för typ av matematiska kunskaper men också en hel del olikheter.11 

De största skillnaderna är att TIMSS är mycket mer traditionellt förankrat än PISA. Det vill säga 

att TIMSS i större grad undersöker hur elever klarar av de färdigheter som anses vara 

”traditionella” inom matematiken som till exempel algebra och geometri.12 PISA väljer istället att 

förankra matematikkunskaper i verkligheten genom att eleverna får lösa ”verkliga” problem.13 En 

av dessa verklighetsförankrade delar av PISA är att kunna se matematiska samband men detta 

läggs det inte någon större vikt på i TIMSS. När det kommer till de olika förmågorna inom 

matematiken överlappar de både undersökningarna varandra mycket, och särskilt när det gäller 

den kommunikativa förmågan samt resonemangsförmågan som rör de viktigaste kognitiva eller 

övergripande målen.14 

En annan sak som skiljer de olika undersökningarna åt är när de testar elevernas kunskaper. 

PISA testar 15-åringar medan TIMSS gör sina test på barn och unga i åldrarna 9, 13 och 17.15 Det 

skiljer alltså minst två år i ålder på de som deltar i undersökningarna. 

Trots att problemlösandet har fått stort utrymme i den svenska skolan så är det bara ett av de 

kompetensmål som vi i Sverige och stora delar av världen idag arbetar mot. Förändringen i hur 

matematikämnets kompetensmål formuleras i kursplanerna kallas ibland för 

kompetensmålsreformen.16 Enligt en rapport som utförts av Nationellt Centrum för Matematik 

(NCM) sammanfattar kompetensmålsreformen ”den samlade internationella matematikdidaktiska 

forskningen och många andra utvecklingsaktörer” väl.17 Förutom problemlösningskompetensen är det 

fem andra kompetenser som rapporten tar upp; resonemangskompetensen, 

procedurhanteringskompetensen, representationskompetensen, sambandkompetensen samt 

kommunikationskompetensen.18 Alla dessa kompetensmål går att finna i de nuvarande kursplanerna 

som gäller för grundskola19 samt gymnasiet20 även fast de inte nämns specifikt som ovan. 

                                                

 
10  Regeringen (2012), www.regeringen.se (2015-04-09). 
11  Neidorf, Binkley, Gattis, Nohara (2006), s. 15. 
12  ibid. 
13  ibid, s. 16. 
14  ibid. 
15  ibid, s. 15. 
16  Nationellt Centrum för Matematikutbildning (2009), http://ncm.gu.se, s. 6, (2015-05-06). 
17  ibid, s. 7. 
18  ibid, s. 9-10. 
19  Skolverket (2011b), www.skolverket.se (2015-05-06). 
20  Skolverket (2011c), www.skolverket.se (2015-05-06). 
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3 Litteraturöversikt 

I det här kapitlet presenteras teoretiska perspektiv och ramverk samt en forskningsöversikt. I det 

första avsnittet beskrivs de teoretiska perspektiv och ramverk som denna uppsats analys utgår 

ifrån. Avsnitt två tar upp tidigare forskning som funnits relevant för denna studie. Där är det 

främst de två områdena politiska beslut gällande ämnesdidaktik samt hur målen med matematik 

förändras som berörs. 

3.1 Teoretiska perspektiv och ramverk 

Det här avsnittet inleds av en kortare text om relationen mellan politiken, skolans styrdokument 

och skolans verksamhet. Eftersom den kvalitativa textanalysen, som inspirerats av diskursanalys, 

har valts som metod följer därefter ett avsnitt som beskriver vad diskursteori är och hur diskurser 

identifieras. Slutligen avslutas avsnittet med en sammanfattning som beskriver hur dessa 

teoretiska utgångspunkter används i denna studie. 

3.1.1 Pol i t ikens anknytning t i l l  skolan 

Det övergripande syftet med studien är att undersöka politiska dokument och rapporter som 

förelåg beslutet om matematiklyftet. Ett sätt att förstå relationen mellan politiken, skolans 

styrdokument och skolans verksamhet ges av Bowe, Ball och Gold. Dessa tre områden påverkar 

enligt deras modell varandra ömsesidigt i vad de kallar en policy-cykel (se figur 1).21 

 

                  Figur 1: Områden för att bepröva politiska reformer enligt Bowe, m.fl.22 

 

                                                

 
21  Bowe, Ball, Gold (1992), s. 20. 
22  ibid. 
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De tre olika områdena i modellen är; context of influence, context of policy text production och context of 

practise. Context of policy text production är området där politiska dokument skapas. I denna studie 

innebär detta framförallt regeringen men också andra aktörer som påpekar ett samhälleligt 

problem. I fokus för den här studien ligger två policy-texter som är uppdrag från regeringen att 

förbättra matematikundervisningen i svenska skolor. Dessutom finns rapporter som dessa 

uppdrag refererar till men de tillhör nästa område som kallas context of influence. Context of influence 

är det område där politiska beslut initieras och tas. Här är dels regeringen men även andra aktörer 

delaktiga då dessa formulerar många av de styrdokument som används av skolaktörer. Det är 

alltså här vi finner majoriteten av de rapporter som analyserats i denna uppsats. Det sista 

området, context of practise, är området inom ramen för själva praktiken. I denna studie innebär 

detta de skolor som deltar i fortbildningen matematiklyftet. Dessa tre områden påverkar alltså 

varandra ömsesidigt menar Bowe (m.fl.). De kan ske på ett sådant sätt att regeringen beslutar att 

en specifik åtgärd ska utföras. Detta sker i context of influence men uppdraget  att presentera hur 

åtgärden ska genomföras ges till context of policy text production. När ett beslut tas påverkar det 

området context of practise som i sin tur utför beslutet, mer eller mindre enligt intentionerna hos 

policy-skaparna. Men det kan ju, som i detta fall, vara i skolan som själva problemet uppstår 

varför man kan säga att denna påverkar context of influence. På detta sätt är alla de olika områdena 

knutna till varandra. I denna uppsats kommer vi huvudsakligen att befinna oss i området context of 

policy text production då regeringsuppdragen till Skolverket tillhör detta område. Då även rapporter 

som föregick dessa regeringsuppdrag undersöks kommer vi även befinna oss inom området 

context of influence. 

3.1.2 Diskursteor i  

Enligt Börjesson och Palmblad kan en diskursanalys definieras som ”ett bestämt sätt att tala om 

och förstå världen”23 där ”ett bestämt sätt” innebär att varje uttalande sätter ramar för vad som 

betraktas vara sant, korrekt, rimligt eller vackert (etc.). Vidare förklarar Börjesson och Palmblad 

att diskurser kan kopplas till en rad olika samhällsarenor där politik och myndigheter ingår.24 De 

tar också upp grundfrågor kring diskursanalyser som ”På vilka olika sätt talas och berättas det om 

verkligheten?” samt ”Vilka versioner kan urskiljas och hur står de i relation till varandra?”.25 

Detta är intressant för denna studie då den syftar till att hitta olika aktörers motiv till satsningen 

på fortbildningen matematiklyftet och sedan kategorisera dessa olika motiv i kategorier. Det har 

också analyserats hur mycket plats de olika motiven upptar i empirin samt hur olika aktörer 

diskuterar kring dessa motiv. 

                                                

 
23  Börjesson, Palmblad (2007), s. 13. 
24  ibid, s. 14. 
25  ibid, s. 13. 
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Diskursanalys handlar inte om att hitta en absolut sanning eller bakomliggande orsaker till 

varför människor uttrycker sig. Istället analyseras de sätt på vilka människor uttrycker sig samt 

vad som kännetecknar dessa.26 

Winther Jørgensen och Phillips skriver att ”diskurser inte är något man finner i verkligheten 

utan något man konstruerar med utgångspunkt i de frågor man ställer i sitt projekt. Det betyder 

inte att diskurserna saknar verklighetsinnehåll”.27 I den här studien innebär det att diskursen om 

matematikundervisning skapats utifrån syftet att undersöka aktörernas motiv som ligger bakom 

beslutet som ledde till matematiklyftet. Andra sätt att tala om matematik skulle kunna ge andra 

frågeställningar vilket skulle kunna resultera i andra diskurser. Det är dock empirins särdrag som 

resulterar i diskurserna. 

Vidare förklarar Börjesson och Palmblad att ”Ett allmänt sätt att göra diskursanalys begripligt 

är just att säga att det finns gränser för det tänkbara”.28 I denna studies fall betyder det att det inte 

finns oändligt många syften med matematiken utan att antalet är begränsat. Det är dessutom 

mycket svårare att hitta på nya syften än att reproducera de som redan finns. 

Det är upp till forskaren att sätta upp ett ramverk för vad som är av intresse för studien. Detta 

innebär, enligt Winther Jørgensen och Phillips, inte att ”man kan kalla vad som helst för en 

diskurs” utan man måste kunna ”dokumentera en rimlig avgränsning som man gjort”.29 Detta 

kan till exempel göras med hjälp av tidigare forskning där liknande diskurser eller motiv har 

identifierats. I metod- och resultatavsnitten finns mer utförliga beskrivningar av 

tillvägagångssättet för att identifiera motiven som framkommer i de analyserade dokumenten. 

Diskursanalysen kan alltså definieras som ”ett bestämt sätt att tala om och förstå världen”. I 

den här studien har diskursen om matematikundervisning analyserats för att, i densamme, hitta 

motiv till att förändra matematikundervisningen i Sverige. Med diskursen om 

matematikundervisning menas vilka olika syften med skolämnet matematik som kan hittas, med 

andra ord hur matematikämnet motiveras. Det finns mer än en anledning till att vi har ämnet 

matematik i skolan och det är olika aktörers syn på detta som är av intresse för studien. Varför 

ska vi satsa pengar på att svenska elever ska bli bättre på matematik? Är det för deras skull eller 

för någon annans? 

3.1.3 Sammanfattning av teoret i skt perspektiv  

I studien undersöks vilka motiv som framkommer i två av de områdena som beskrivs ovan av 

Bowe, nämligen context of influence samt context of policy text production där främst den senare har stått 

i fokus. Dokument som skrivits av olika aktörer har undersökts genom kvalitativ textanalys och 

dessa texter har behandlats som en diskurs. I dokumenten har motiv identifierats där 

                                                

 
26  Winther Jørgensen, Phillips (2000), s. 28. 
27  ibid, s. 140. 
28  Börjesson, Palmblad (2007), s. 12. 
29  ibid, s. 137. 
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undersökningen har haft som syfte att undersöka hur en förbättring av matematikundervisningen 

motiveras. Därmed undersöks en aspekt av hur matematikämnet konstrueras i matematiklyftet 

vilket potentiellt har en påverkan på praktiken där lärare och elever befinner sig. 

3.2 Tidigare forskning 

Forskning som är relevant för denna studie är främst forskning som handlar om politiska beslut 

som berör konstruktion av skolämnen men också forskning som berör förhållningssätt till 

matematikämnet. Sökning har skett i databaserna Educational Resource Information Center 

(ERIC), Digitala Vetenskapliga Arkivet (DiVA), Libris samt Google Scholar. Där har sökorden 

politiska beslut, matematikreformer och diskursanalys använts samt liknande begrepp och 

motsvarande på engelska. Av resultaten prioriterades de rapporter som tog upp hur politiska 

beslut kan påverka skolämnen samt förhållningssätt till matematikämnet. 

I detta avsnitt presenteras tidigare forskning som är relevant för studien. Först presenteras 

tidigare forskning om mål med att studera matematik, både på en internationell och en nationell 

nivå. Sedan presenteras forskning gällande politiska beslut som berör konstruktion av skolämnen. 

Sist i avsnittet finns en sammanfattning som tar upp relevansen av den tidigare forskningen för 

denna studie. 

3.2.1 Forskningsövers ikt gäl lande motiv t i l l  at t  s tudera matematik 

Jinfa Cai är en forskare som 2010 skrev artikeln Evaluation of Mathematics Education Programs i 

vilken han tar upp utgångspunkterna för den avsiktliga undervisningen inom matematik.30 Cai 

skriver att ”set of new goals for mathematics education has been discussed, with an emphasis on 

the importance of thinking, understanding, reasoning, problem-solving, connections, 

applications, and communication” vilket står i kontrast med ”a more conventional view of 

mathematics education, which involves memorizing and reciting de- contextualized facts, rules, 

and procedures”.31 Cai menar alltså att vi har nått en förändring i vilka mål vi har med 

matematikundervisningen. Vi har gått ifrån att kunna repetera algoritmer, regler och andra 

procedurer till att istället fokusera på att eleverna lär sig genom, bland annat, problemlösning, 

matematiska samband och hur man kan resonera kring matematiken. Även om detta är en 

internationell artikel stämmer innehållet också in på Sverige där vi sedan 1988 ägnat mycket tid åt 

problemlösning i skolan.32 

                                                

 
30  Cai (2010), s. 654. 
31  ibid. 
32  Löwing (2002), s. 27. 
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3.2.2 Forskningsövers ikt gäl lande pol i t i ska bes lut  som berör konstruktionen av skolämnen 

Detta avsnitt rör forskning om politiska beslut som berör konstruktionen av skolämnen. Jim 

Ryder och Indira Banner genomförde 2011 en analys av politiska beslut att förändra den 

naturvetenskapliga undervisningen i Storbritannien. Undersökningen baserade sig på den 

mångfald av motiv olika instanser kan ha när det kommer till en reform av denna karaktär. De 

kom fram till att det, i deras undersökning, främst fanns fem olika aktörer som låg bakom dessa 

reformer, men att dessa aktörer hade olika motiv.33 I studien identifierades fyra motiv och dessa 

var det sociala, individuella, politiska samt ekonomiska motiven. Med det sociala motivet menar 

Ryder och Banner att man ska utveckla undervisningen i naturvetenskap för att eleverna ska 

kunna klara sig bättre i samhället genom att till exempel kunna hänga med i naturvetenskapliga 

resonemang samt kunna följa naturvetenskapliga program på tv. Det individuella motivet handlar 

till exempel om att eleverna efter utbildningen ska kunna göra lämpliga val när det kommer till 

dieter och träning. Det politiska motivet kan till exempel vara hur ett land kan stärkas i olika 

internationella undersökningar. Det sista motivet, det ekonomiska, handlar om hur ett land kan 

stärkas ekonomiskt genom att förbättra utbildningen. Detta genom att eleverna då blir starkare 

inom naturvetenskapen vilket leder till att fler söker sig till högre utbildningar. I artikeln 

analyserar Ryder och Banner flera olika beslut där dessa olika aktörer var delaktiga och försöker 

då kartlägga vilka olika motiv som föreligger besluten samt vilka olika motiv dessa olika aktörer 

har. Ryder och Banner visar att de olika aktörerna som var med om besluten hade olika motiv där 

till exempel politiska och ekonomiska motiv var viktigast för politiska beslutsfattare medan 

individuella motiv och miljömotiv var viktigast för utbildningsforskare.34 De sociala motiven 

delades mellan dessa aktörer. 

Det finns också forskning gällande politiska beslut om matematikundervisning. I svenska 

förhållanden genomfördes en något liknande studie av Grevholm.35 Grevholm har dock 

identifierat en ytterligare faktor som är den rent pedagogiska och ämnesmässiga faktorn. Där 

motivet till reformer av denna karaktär är att till exempel läroplaner har blivit otydliga eller att 

man helt enkelt har tryckt in för mycket stoff i dem.36 

Man kan också fråga sig vilka anledningar finns för att förändra ett lands 

matematikundervisning. Kaur och Vistro-Yu tar i sin undersökning från 2011 upp ett flertal 

intressanta anledningar som ofta ligger till grund för varför ett land beslutar att förändra sin 

matematikundervisning.37 I artikeln nämns fyra orsaksområden som var för sig, eller i 

kombination med varandra, oftast är anledningen till en reform av matematikundervisningen i ett 

                                                

 
33  Ryder, Banner (2011), s. 709. 
34  ibid, s. 720. 
35  Grevholm (2001), s. 94-97. 
36  ibid, s. 96. 
37  Kaur, Vistro-Yu (2010), s. 452. 
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land.38 Dessa orsaksområden är det samhälleliga och det politiska, det matematiska, det 

pedagogiska samt det innovativa. Det första området handlar ofta om ekonomisk och teknologisk 

utveckling som inte allt för sällan är kopplad till arbetsmarknaden. Med det matematiska området 

menar Kaur och Vistro-Yu att matematiken är under ständig utvecklig och att undervisningen 

måste förändras i samband med att matematiken förändras. Pedagogiken kan vara ett 

orsaksområde då teknologi som underlättar undervisning alltid utvecklas och det kan då vara 

lämpligt att ändra vad som ska undervisas i förhållande till detta. Den sista anledningen till att 

ändra en läroplan kan vara att nya trender inom undervisning, och hur man bygger upp en 

läroplan, kommer till. Anledningarna till att förändra matematikundervisningen stämmer alltså väl 

överens med de motiv de olika aktörerna hade i Ryder och Banners analys om den 

naturvetenskapliga didaktikens förändring. 

3.2.3 Sammanfattning 

Sammanfattningsvis visar Ryder och Banners artikel att det ofta finns olika aktörer som har olika 

intressen när det kommer till beslut om reformer som berör konstruktionen av skolämnen i 

allmänhet och matematik i synnerhet. Den visar också att dessa olika intressen ofta har 

anknytningar till det sociala eller det politiska och det är också detta som är ett av syftena som ska 

studeras i denna studie. Det är de olika motiven som regeringen och andra aktörer hade med 

matematiklyftet som är av intresse för undersökningen. Två tydliga motiv till en reform som är av 

särskilt intresse för studien är det som Kaur och Vistro-Yu beskriver som ett nationellt motiv 

samt ett individuellt motiv. Där det nationella syftar att stärka ett lands konkurrenskraft gentemot 

andra länder medan det individuella syftar till att stärka enskilda individers chans att klara sig ute i 

samhället. Detta är också av intresse för denna studie då olika motiv med en förbättrad 

matematikundervisning undersökts. Dessa motiv har också visats skilja sig mellan nationella och 

individuella motiv. 

Inom ramen för den tidigare forskningen ser vi att det finns internationell forskning som 

handlar om hur politik kan påverka ämnen ute på skolorna. Det finns också en nationell studie av 

Grevholm, men en mer allmän sådan. Eftersom en stor summa av statliga medel lagts på denna 

fortbildning och det inte hittats någon tidigare forskning som granskat det denna studie ämnar 

granska så finns det också belägg för denna studie. 

                                                

 
38  Kaur, Vistro-Yu (2010), s. 454. 
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4 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att, genom en kvalitativ textanalys, analysera regeringsuppdragen, samt 

de dokument som dessa uppdrag refererar till, som ledde till matematiklyftet för att se ifall olika 

aktörer bakom beslutet har haft olika motiv med att förändra matematikundervisningen i Sverige. 

Regeringsbeslutet som ledde till matematiklyftet har flertalet motiv till varför en förändring av 

matematikundervisningen är nödvändig men inte vilka aktörer som uttryckt sig om dessa motiv. 

Potentiellt kan alla matematiklärare samt alla elever i Sverige påverkas av matematiklyftet. 

4.1 Frågestäl lningar 

i. Vilka motiv framställs som viktiga i regeringsuppdragen som ledde fram till 

matematiklyftet samt de dokument som dessa uppdrag refererar till? 

ii. Hur är de identifierade motiven fördelade över de undersökta dokumenten? 
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5 Metod och material 

För att svara på frågeställningarna som denna uppsats grundar sig på används kvalitativ textanalys 

som inspirerats av diskursanalys. Den kvalitativa textanalysen kommer användas som verktyg för 

analysen. I detta avsnitt redogörs för material, tillvägagångssätt för analysen samt tillförlitlighet. 

5.1 Material 

För att kunna besvara denna studies frågeställningar analyseras regeringsuppdragen, samt 

skolverkets utredning som ledde till matematiklyftet, genom kvalitativ textanalys. Anledningen till 

att just detta empiriska material har valts är att de är skrivna av de mest centrala aktörerna för 

matematiklyftet, Utbildningsdepartementet och Skolverket. I och med att det är deras texter som 

grundlägger beslutet om matematiklyftet är det också dessa dokument som är av intresse för 

studien. För att dessutom få en bild av det område som ovan kallats context of influence, studeras 

även de texter som Utbildningsdepartementet hänvisar till i besluten om matematiklyftet. 

Regeringsuppdragen till Skolverket om matematiklyftet har alltså varit grunden för vilka 

dokument som analyserats. Efter att dessa uppdrag studerats har rapporter som uppdragen 

hänvisar till hämtats. Alla rapporter i uppdragen har dock inte hämtats utan bara de rapporter 

som de refereras till när de diskuterar matematik. I dessa rapporter har, förutom 

Utbildningsdepartementet och Skolverket, också Institutet för arbetsmarknads- 

och utbildningspolitisk utvärdering (IFAU) samt Statens skolinspektion identifierats (se tabell 1).  

Perioden som valts som ram för analysen har i princip gjorts av sig själv. Även fast det första 

regeringsbeslutet om matematiklyftet togs 2011 och det andra beslutet togs 2012 så refererar 

dessa till dokument så långt tillbaka som 2004. Den period som de analyserade dokumenten 

skapats i är alltså från 2004 till och med 2012. 

5.1.1 Presentat ion av analyserade dokument 

I studien har 14 dokument analyserats, sex dokument anknutna till regeringen, tre till 

Skolinspektionen, fyra till Skolverket och ett till IFAU. Av dessa är det två regeringsuppdrag som 

legat som grund för studien. Det första uppdraget var det regeringen gav till Skolverket där de 

slog fast att Skolverket skulle ta fram en fortbildning för svenska matematiklärare med syftet att 

stärka den svenska matematikundervisningen. Det andra uppdrag var det som förelåg 

matematiklyftet. Också detta uppdrag gavs till Skolverket och det är alltså de, som tidigare nämnt, 

som ansvarat för fortbildningen. 

De fyra andra regeringsanknutna dokumenten är två regeringsdirektiv, en proposition samt en 

rapport från matematikdelegationen. Regeringsdirektiven var båda riktade mot en annan instans 

som ligger under regeringen kallad Teknikdelegationen. Det är en delegation som fick ett uppdrag 
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att undersöka behovet av välutbildad arbetskraft inom områden som anknyter till, bland annat, 

matematik, naturvetenskap samt teknik i Sverige.39 Propositionen är en budgetproposition där 

förslag till hur, i detta fall, skattepengarna som går till utbildning och universitetsforskning ska 

distribueras. Rapporten från matematikdelegationen är också den ett uppdrag från regeringen 

med syfte att ”utarbeta en handlingsplan med förslag till åtgärder för att förändra attityder till och 

öka intresset för matematikämnet samt utveckla matematikundervisningen”.40 Den hade alltså 

också, likt regeringsdirektiven, ett syfte att stärka den svenska matematikundervisningen. 

Tre dokument från Skolinspektionen har också analyserats. Alla dessa dokument är 

kvalitetsgranskningar som utförts av Skolinspektionen där de granskat matematikundervisningen i 

svenska skolor.  

Av Skolverkets fyra dokument som har analyserats är tre av liknande karaktär (de som har 

nummer 1-3 i tabellen i 5.1.2). Dessa tre bygger på att Sverige i internationella undersökningar har 

gått ifrån en topposition till en allt sämre position. De som undersöks av Skolverket är 

anledningar till hur detta kommer sig. Bland annat görs jämförelser av resultaten i TIMSS med 

andra länder så som Hong Kong och Taiwan.41 Det sista dokumentet från Skolverket är en 

delredovisning om att stärka undervisningen i matematik, naturkunskap och teknik. Detta är 

Skolverkets förslag på, efter det första regeringsuppdraget, hur en fortbildning i matematik för 

matematiklärare i Sverige skulle kunna komma att se ut, alltså förslaget på hur matematiklyftet 

skulle kunna se ut. 

Det sista dokumentet som har analyserats är det som skrivits av IFAU. Dess huvudsyfte är att 

försöka besvara vilka marknadseffekter svensk utbildningspolitik har.42 
  

                                                

 
39  Regeringen (2008), www.regeringen.se, (2015-04-16) & Regeringen (2010), www.regeringen.se, (2015-04-16). 
40  Regeringen (2004), www.regeringen.se, s. 3, (2015-04-16). 
41  Skolverket (2009a), www.skolverket.se, (2015-04-16). 
42  IFAU (2010), http://www.ifau.se, (2015-04-16). 



 

 17 

5.1.2 Förkortning av t i t lar t i l l  dokument 

I och med att analys av flera dokument från samma aktör förekommer samt att vissa dokuments 

titlar är långa presenteras nedan en lista med förkortningar på de olika dokumenten. I 

resultatavsnittet används dessa namn och nummer istället för dokumentens riktiga titlar. För att 

underlätta för läsare har även dokumentens produktionsår tagit med då det kan vara av intresse. 

 

Tabell 1: Tilldelning av dokumentnamn samt nummer. 

Dokumentets riktiga titel Dokumentets tilldelade 

namn 

Uppdrag till Statens skolverk att stärka undervisningen i matematik, 

naturvetenskap och teknik (2011) 

Regeringsuppdrag 1 

Uppdrag att svara för utbildning (2012) Regeringsuppdrag 2 

Att lyfta matematiken – intresse, lärande, kompetens (2004) Matematikdelegationens 

rapport 

Dir. 2008:96, Teknikdelegation (2008) Regeringsdirektiv 1 

Dir. 2010:50, Tilläggsdirektiv till Teknikdelegationen (U 2008:07) (2010) Regeringsdirektiv 2 

Utbildning och universitetsforskning (prop. 2011/12:1, utg.omr. 16, bet. 

2011/12:UbU1, rskr. 2011/12:98) (2011) 

Regeringspropositionen 

Undervisningen i matematik – utbildningens innehåll och 

Ändamålsenlighet (2009) 

Skolinspektionens rapport 1 

Varannan i mål. Om gymnasieskolors (o)förmåga att få alla elever att 

fullfölja sin utbildning (2009) 

Skolinspektionens rapport 2 

Undervisningen i matematik i gymnasieskolan (2010) Skolinspektionens rapport 3 

TIMSS 2007 (Analysrapport 323) (2008) Skolverkets rapport 1 

Svenska elevers matematikkunskaper i TIMSS 2007 (2009) Skolverkets rapport 2 

Vad påverkar resultaten i svensk grundskola? (2009) Skolverkets rapport 3 

Delredovisning av uppdrag om att stärka undervisningen i matematik, 

naturvetenskap och teknik  

(2011) 

Skolverkets rapport 4 

Den svenska utbildningspolitikens arbetsmarknadseffekter: vad säger 

forskningen? (2010) 

IFAUs rapport 



 

 18 

5.2 Tillvägagångssätt för analysen 

I studien har kvalitativ textanalys, inspirerad av Quennerstedts metod för diskursanalys, använts 

som verktyg för att utföra analysen.43 Detta är en lämplig metod i och med att studien söker att 

kategorisera olika motiv. I detta fall har alltså textanalysen hjälpt till med att avgränsa vad det är 

som ska analysera och också hjälpt till att sätta dessa motiv i kategorier. Det tillvägagångssätt som 

har använts är följande. Texterna genomlästes och analyserades upprepade gånger. Den inledande 

fasen innebär, enligt Quennerstedt, att man lyfter ut ”relevant material på ett inkluderande sätt 

för att på så sätt inte utesluta något”.44  Sedan påbörjas utläsningen som är en process där man 

”analyserar vad texten tar för givet eller utesluter i relation till ett visst perspektiv, och till det som 

skulle kunna vara andra möjliga alternativ i sammanhanget”.45 Detta innebär att man söker efter 

likheter eller motsatser (eller liknande) i respektive tema. Mer konkret har i denna studie relevanta 

dokument lästs igenom för att se var och hur de talas om matematik. Därefter har detta listas upp 

och analyseras för att hitta olika motiv.46 Ett exempel på ett sådant motiv är det individuella 

kompetensmotivet vilken skulle kunna vara att klara av att räkna ut hur mycket ett 

mobilabonnemang kommer kosta totalt. 

Efter att dessa motiv har identifierats har de sorterats in i olika kategorier där exempel på 

dessa kategorier är en politisk och en ekonomisk kategori. Dessa olika kategorier presenteras som 

olika aktörers motiv bakom beslutet att förändra matematikundervisningen i Sverige. Därefter 

presenteras en sammanställning av dessa aktörer och deras motiv. Denna sammanställning visar i 

vilka dokument dessa motiv framkommer. Inga kategorier har valts bort men inspiration till 

denna avgränsnings har gjort med hjälp av den tidigare forskningen från Ryder och Banner (se 

3.2.2). Den enda nya kategorin, som inte Ryder och Banner tar upp, är den som kallas för 

jämställdhetsmotiv. Förutom detta har, istället för som Ryder och Banner gjort, den sociala och 

den individuella kategorin slagits ihop till en individuell kompetenskategori. 

Slutligen så skriver Winther och Phillips att en central del för forskare som ägnar sig åt 

diskursanalys är att hålla sig neutral till det som ska analyseras.47 Detta är av stor vikt för denna 

studie och därför har också forskaren ställt sig främmande till empirin som undersöks i så stor 

utsträckning som möjligt, där avsikten har varit att arbetet ska ske på ett systematiskt sätt och 

följa metoden ovan.  

                                                

 
43  Quennerstedt (2008), s. 92-94. 
44  ibid, s. 92. 
45  ibid, s. 93. 
46  ibid, s. 92-94. 
47  Winther Jørgensen, Phillips (2000), s. 28. 
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5.3 Tillförlitlighet 

Tillförlitligheten hos en undersökning kan delas in i undersökningens validitet och reliabilitet. När 

det gäller begreppen som används i studien så lutar sig dessa mot den tidigare forskningen vilket 

stärker begreppsvaliditeten. Esaiasson skriver att en ”bra möjlighet är att helt enkelt kopiera en 

operationalisering som andra, och kanske då helst mer etablerade, forskare tidigare har använt.”48 

I denna studie har ett flertal tidigare forskningsstudier presenterats i vilka begreppen som använts 

lutar sig mot och detta stärker då begreppsvaliditeten. Eftersom den tidigare forskningen är 

väldigt begränsad kring matematiklyftet specifikt är det svårt att resonera om validiteten av detta 

forskningsproblem. Esaiasson (m.fl.) skriver att validitetsresonemanget ofta kretsar kring den 

tidigare forskningen och att man som forskare ska ställa sig kritisk till i fall man ställt upp 

frågeställningarna på det mest lämpade sättet.49 Liknande forskning inom liknande områden har 

dock presenterats och det är i relation till denna som resultatet har diskuterats. 

När det kommer till studiens reliabilitet så har metoden tydligt beskrivits och på detta sätt bör 

andra forskare kunna uppnå ett liknande resultat. Bergström och Boréus skriver i sin bok Textens 

mening och makt att ”man som forskare, oavsett vetenskapsteoretisk utgångspunkt, bör vara noga 

med att förklara hur man kommit till ett bestämt resultat. Detta i sig ökar möjligheten för god 

intersubjektivitet: noggranna förklaringar av hur undersökningar gått till ökar möjligheten för 

andra att nå samma resultat.”50 Detta är också något som tydligt gjort genom att steg för steg 

förklara hur undersökningen har genomförts (se 5.2). 

                                                

 
48  Esaiasson, m.fl. (2012), s. 60. 
49  ibid, s. 216. 
50  Bergström, Boréus (2012), s. 406. 
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6 Resultat 

I detta kapitel presenteras en analys av studiens resultat. Först presenteras de olika identifierade 

motiven. Sedan presenteras ett avsnitt där en sammanställning av dessa motiv ges. Där redogörs 

det också för vilka olika motiv med matematikämnet som förekommer i de dokument som de 

olika aktörerna är upphov till. Efter båda dessa avsnitt presenteras en sammanfattande analys av 

resultaten. 

6.1 Identifierade motiv 

I detta avsnitt presenteras de olika identifierade motiven. Varje identifierat motiv har således fått 

ett eget avsnitt där flertalet exempel av de olika motiven redogörs för utförligt, för att klargöra 

vilken typ av kategori de tillhör. 

6.1.1 Ekonomiskt matematikämnesmotiv  

Med ekonomiskt matematikämnesmotiv menas de motiv som framkommit i textanalysen med 

koppling till ekonomi. Exempel på detta kan till exempel vara att vi ska förbättra 

matematikundervisningen med syftet att fler elever ska nå högre utbildningar med matematisk 

inriktning och att de på så sätt, i slutändan, kommer få bättre betalda jobb vilket kan komma att 

stärka Sveriges ekonomiska förutsättningar. Samtliga motiv av denna karaktär har hittats i de 

dokument som har en regeringsanknytning. 

I Regeringsuppdrag 1, om att överlåta ett uppdrag till Statens skolverk att stärka 

undervisningen i matematik, naturvetenskap och teknik, framgår få anledningar till varför 

matematikundervisningen måste förbättras.51 Den enda anledningen som nämns i beslutet är av 

en ekonomisk karaktär. De skriver att vi behöver ”kartlägga behovet av välutbildad arbetskraft 

inom matematik, naturvetenskap, teknik och informations- och kommunikationsteknik (IKT), 

samt lyfta fram, förstärka och utveckla arbetet med att öka intresset för och deltagandet i 

högskoleutbildningar inom dessa områden”.52 Detta kan ses som att vara av ekonomisk karaktär 

då den syftar till att få människor i arbete inom området där det för tillfället är dåligt med 

arbetskraft. 

Ett annat exempel på ett ekonomiskt motiv hittades i Matematikdelegationens rapport 1. De 

skriver att ”Regeringens ambitioner är mycket höga. Svenska elevers och studerandes resultat 

skall i framtiden vara ledande vid internationella jämförelser. Målen relateras också till EU:s 

utbildningsmål om ökad antagning till naturvetenskapliga och tekniska utbildningar för att 

                                                

 
51  Regeringen (2011a), www.regeringen.se (2015-04-16). 
52  ibid, s. 4. 
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utveckla EU till världens mest konkurrenskraftiga och dynamiska kunskapsbaserade ekonomi”.53 

Alltså att ökade resultat inom matematiken i Sverige, och andra länder inom EU, ska leda till att 

fler elever söker sig till naturvetenskapliga och tekniska utbildningar och på så sätt ska stärka EU 

ekonomisk jämfört med andra delar av världen. 

Ett tredje ekonomiskt motiv som påträffats har regeringen uttryck i regeringsdirektiv 2 där de 

skriver att ”För att Sverige ska kunna konkurrera med kunskap och kompetens är det strategiskt 

viktigt att förbättra matematikundervisningen.”54 Också här är det tydligt att det inte bara handlar 

om att förbättra matematikundervisningen utan att detta också ska resultera i något. I detta fall att 

Sverige ska kunna konkurrera med kompetens. 

6.1.2 Pol i t i skt matematikämnesmotiv 

Politiskt matematikämnesmotiv syftar mot det motiv för att förbättra matematikämnet i svenska 

skolor för att på så sätt stärka Sverige politiskt. Detta handlar främst om diverse undersökningar 

angående matematik och matematikrelaterade ämnen som naturkunskap och fysik. Att ligga högt 

i dessa undersökningar ger ett politiskt värde både nationellt och internationellt.55 Det politiska 

motivet är det motiv som fått mest utrymme i de olika dokumenten och nedan kommer därför 

sju stycken exempel att ges. Dessa exempel uttrycks dessutom av alla olika aktörer. 

I Regeringsuppdrag 2 om att satsa på matematiklyftet finns bland annat ett exempel av en mer 

politiskt karaktär. I beslutet står det att regeringen ger Statens skolverk i uppdrag att utveckla ett 

stödmaterial för fortbildningen och denna ska (bl.a.) bygga på ”analyser av de svenska resultaten i 

de senaste internationella undersökningarna Trends in International Mathematics and Science 

Study … och Programme for International Student Assessment”56 Dessa analyser avses alltså 

ligga till grund för att Sverige kan prestera bättre på kommande undersökningar och på så sätt 

stärkas i en internationell jämförelse. Det syns att detta är av stor vikt även senare i beslutet där 

det står att ”Såväl nationella som internationella utvärderingar visar att svenska elevers resultat i 

bl.a. matematik successivt har försämrats sedan 1990- talet”.57 Ett annat dokument där regeringen 

tar upp detta politiska motiv är i Regeringspropositionen. Flertalet liknande instanser har hittats i 

detta dokument men det som valts ut här är det där det står att ”Sveriges resultat när det gäller 

kunskaper i matematik 2009 sjönk jämfört med 2003 då matematik var huvudområde. 

Försämringen var statistiskt signifikant. Liksom i 2006 års undersökning låg Sveriges resultat i 

paritet med genomsnittet för hela OECD.”58 

                                                

 
53  Regeringen (2004), www.regeringen.se, s. 13, (2015-04-16). 
54  Regeringen (2010), www.regeringen.se, s. 3, (2015-04-16). 
55  Ryder, Banner (2011), s. 720. 
56  Regeringen (2012), www.regeringen.se, s. 1, (2015-04-09). 
57  ibid, s. 3. 
58  Regeringen (2011b), www.regeringen.se, s. 88, (2015-04-16). 
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Som man kan se i tabellerna nedan (se 6.2.1) är det bara ett fåtal rapporter som inte innehåller 

något politiskt matematikämnesmotiv överhuvudtaget. När detta motiv förekommer är det dock 

inte alltid klart ifall det är de olika aktörernas motiv som det är frågan om. Ett sådant exempel går 

att hitta i Skolverkets rapport 3 där det står ”att resultaten i svensk grundskola vid 1990-talets 

början var synnerligen goda, och att nedgången därför varit ännu mer dramatisk än tidigare 

analyser visat. Sveriges försämrade resultat har enligt denna analys skett från en internationell 

toppnivå”.59 I detta fall är det inte ett skäl till att förändra matematikundervisningen utan bara ett 

konstaterande att Sveriges resultat i dessa undersökningar har försämrats. Skolverket har flera 

liknande citat som detta. I, bland annat, Skolverkets rapport 1 står det att ” TIMSS 2007 visar att 

svenska elever i årskurs 4 presterar på en lägre nivå i matematik än genomsnittet för de EU och 

OECD-länder som deltar i TIMSS-undersökningen”60 samt i Skolverkets rapport 4 där det står 

att ”inlärningsteorier och elevers missuppfattningar, där utgångspunkten är de matematiska 

bristområden som bl.a. beskrivs i TIMSS 2007, men även andra områden där svenska elever i 

t.ex. nationella prov, PISA och TIMSS Advanced visat upp bristande kunskaper. Här kan det t.ex. 

handla om elevers missuppfattningar av matematiska begrepp eller didaktiska aspekter av 

likhetstecknets betydelse”.61 Båda dessa uttryckta motiv är, som innan, konstateranden på hur det 

är snarare än hur Skolverket vill att det ska vara. 

I IFAUs rapport finns också instanser av liknande slag. Det står, bland annat, att  

 

Även om Sveriges resultat i TIMSS 1995 var mycket goda är resultatbilden därefter mycket dyster. I de två 

TIMSS-undersökningar som Sverige deltagit i därefter har Sverige, liksom övriga länder, haft urval från åk 8. 

Enligt både TIMSS 2003 och TIMSS 2007 har det skett kraftiga försämringar i matematikprestationerna, så att 

eleverna i åk 8 i dessa undersökningar presterar på en lägre nivå än eleverna i åk 7 gjorde år 1995.62 

 

På ett liknande sätt som Skolverket verkar det här som att de mer konstaterar hur det ser ut 

snarare än hur de själva (läs IFAU) vill att det ska se ut. 

Också i Skolinspektionens dokument går liknande instanser att hitta. Ett exempel på detta 

finns i Skolinspektionens rapport 3 står det att  

 

Bilden av vikande resultat förstärks av jämförelser med andra OECD-länder. Dessa jämförande studier visar att 

svenska elevers kunskaper i matematik har försämrats i flera avseenden. Exempelvis visar TIMSS Advanced 

2008 - den första internationella kunskapsstudien på 13 år bland gymnasieelever - att andelen elever som inte 

                                                

 
59  Skolverket (2009b), www.skolverket.se, s. 16, (2015-04-16). 
60  Skolverket (2008), www.skolverket.se, s. 8, (2015-04-16). 
61  Skolverket (2011a), www.skolverket.se, s. 22, (2015-04-16). 
62  IFAU (2010), http://www.ifau.se, s. 37 (2015-04-16). 
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når upp till den mest grundläggande kunskapsnivån i matematik har ökat. Det är de lågpresterande elevernas 

resultat som har försämrats mest, men även de högpresterande elevernas kunskapsnivå har sjunkit.63 

 

Här väljer det att trycka på att det är en jämförelse med andra länder så det går att tolka detta 

som ett motiv även fast det också går att tolka det som ett konstaterande av hur det ser ut i 

Sverige. 

6.1.3 Individuel l t  kompetensmotiv 

Det individuella kompetensmotivet som identifierats i de analyserade dokumenten är de motiv 

som riktar sig mot elevernas förmåga att förstå och bidra till händelser som uppstår i deras 

vardag. En anledning till att stärka matematikämnet för den enskilde individens skull kan till 

exempel vara att ”fall av individanpassning som förekommer i skolornas arbete syftar oftast till 

att ta hänsyn till elever som behöver särskilda insatser, inte på att ge alla elever optimala 

förutsättningar för sitt lärande.”64 som går att hitta i Skolinspektionens rapport 2. 

Statens skolinspektion tar i Skolinspektionens rapport 1 också upp vikten av bra undervisning 

i matematik genom att konstatera ”Alla elever ska kunna lösa vanliga problem i vardagen. 

Matematikkunnandet ska bidra till självförtroende, kompetens och möjligheter att påverka och 

delta i samhället”.65 Detta motiv till att förbättra den svenska undervisningen i matematik kan ses 

som ett individuellt kompetensmotiv. 

Ett annat exempel på ett individuellt kompetensmotiv återfinns i Regeringsuppdrag 2. Där står 

det att ”Utövande av matematik, på alla nivåer, bidrar också till att utveckla generellt användbara 

färdigheter som logiskt tänkande, abstraktionsförmåga, argumentationsanalys samt 

kommunikations- och problemlösningsförmåga”.66 Dessa färdigheter ska alltså ses som förmågor 

som man har användning för i sin vardag. 

Även om man också kan tolka det som ett ekonomiskt matematikämnesmotiv återfinns även 

denna individuella kompetensfaktor i Regeringsuppdrag 2. I beslutet står det att ”Vikten av goda 

kunskaper i matematik är obestridlig. Förutom att grundläggande kunskaper i ämnet är en 

självklar vardags- och medborgarkunskap är kunskaper i matematik en viktig förutsättning för 

många högskoleutbildningar, i synnerhet inom naturvetenskap och teknik.”67 Det kan råda lite 

tvetydighet kring detta då den kan tolkas som två olika motiv och hur detta hanterats kan läsas i 

sammanfattningen. 

                                                

 
63  Statens skolinspektion (2010), www.skolinspektionen.se, s. 10, (2015-04-16). 
64  Statens skolinspektion (2009b), www.skolinspektionen.se, s. 23, (2015-04-16). 
65  Statens skolinspektion (2009a), www.skolinspektionen.se, s. 21, (2015-04-16). 
66  Regeringen (2012), www.regeringen.se, s. 3, (2015-04-09). 
67  ibid. 
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6.1.4 Jämstäl ldhetsmotiv 

Ett fjärde motiv har identifierats som ett jämställdhetsmotiv. Det är de motiv som riktar sig mot 

att en förändring av matematikämnet måste ske för att fler flickor/kvinnor ska hålla intresset för 

matematiken vid liv. Även fast skillnaderna i resultat mellan flickor/kvinnor och pojkar/män i 

Sverige är små så är det ändå få flickor/kvinnor som söker sig till utbildningar med matematisk 

inriktning, till exempel det naturvetenskapliga programmet på gymnasiet.68 

I Matematikdelegationens rapport får detta motiv en del utrymme. Även fast rapporten också 

tar upp de ekonomiska och det politiska motiven så är detta något som sticker ut. De står bland 

annat att ”Statistik visar att flickors och kvinnors deltagande i och val av matematikintensiva 

utbildningar avtar successivt från gymnasietiden, trots att betygsskillnader inte motiverar det. 

Även vissa sociala och etniska grupper är kraftigt underrepresenterade i dessa utbildningar, något 

som också gäller för gymnasieskolans NV- program. Dessa snedfördelningar är oacceptabla såväl 

ur ett jämställdhetsperspektiv som ur ett jämlikhets- och integrationsperspektiv.”69 

Ett annat inslag som visar på ett möjligt jämställdhetstänk visar också regeringen upp i 

Regeringsdirektiv 1. Där skriver de att 

 

En delegation ska kartlägga behovet av välutbildad arbetskraft inom matematik, naturvetenskap, teknik och 

informations- och kommunikationsteknik (IKT) samt lyfta fram, förstärka och utveckla arbetet med att öka 

intresset för och deltagandet i högskoleutbildningar inom dessa områden. Vidare ska delegationen verka för att 

behovet av arbetskraft inom de aktuella områdena uppmärksammas i större utsträckning. Delegationen ska 

särskilt verka för att öka flickors och kvinnors intresse för matematik, naturvetenskap, teknik och IKT.70 

 

Det är dock oklart i detta fall om det är tänkt som en jämställdhetsåtgärd eller om ökat intresse 

hos flickor/kvinnor i detta fall ger en större målgrupp som kan täcka behov av välutbildad 

arbetskraft. 

6.1.5 Sammanfattande analys 

Efter genomgång av den insamlade empirin har alltså fyra olika motiv identifierats. Dessa är det 

ekonomiska, politiska, individuell kompetensmotivet samt jämställdhetsmotivet. Av de olika 

aktörerna så finns det en del mönster som syns i tabell 2-5 nedan. Där syns det att det 

ekonomiska motivet bara har identifierats i regeringsanknutna dokumenten. Det politiska motivet 

är genomgående mellan de olika aktörerna och det individuella kompetensmotivet får mest 

utrymme från Skolinspektionen men också från Regeringen. 

                                                

 
68  Regeringen (2004), www.regeringen.se, s. 83, (2015-04-16). 
69  ibid, s. 83. 
70  Regeringen (2008), www.regeringen.se (2015-04-16). 
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Det kan finnas tvetydigheter när det gäller vilken kategori ett visst identifierat 

matematikämnesmotiv ska tillhöra. Ett exempel på detta återfinns i Regeringsuppdrag 2 där de 

skriver att ”För att Sverige ska kunna konkurrera med kunskap och kompetens är det strategiskt 

viktigt att förbättra matematikundervisningen.”71 Detta skulle kunna tolkas som både ett politisk 

och ett ekonomiskt matematikämnesmotiv. Det skulle kunna tolkas som politiskt då det står att 

Sverige ska konkurrera med kunskaper. Om matematikundervisningen skulle leda till förbättrade 

kunskaper kommer också våra resultat i undersökningar som PISA och TIMSS att förbättras 

vilket stärker Sverige rent politiskt och därav kan detta tolkas som ett politiskt 

matematikämnesmotiv. Det går också att titta på den delen där kompetens nämns och tänka att 

med förbättrad matematikundervisning kommer fler nå högre utbildningar. Som nämnts tidigare 

så stärks Sveriges ekonomi ifall fler svenska elever når högre utbildningar. Ett stycke likt detta 

kan alltså tolkas som både ett politisk och ett ekonomiskt matematikämnesmotiv och det har det 

också gjorts i sammanställningen som presenterades i tabell 2 i avsnitt 6.2. På samma sätt har 

också andra fall av tvetydiga motiv hanterats. 

6.2 Var framkommer dessa motiv? 

I detta avsnitt presenteras i vilka rapporter som olika motiv har identifierats. Tabellerna i avsnittet 

visar ifall det olika identifierade motiven har påträffats i dokumenten. Det räcker med att motivet 

har påträffats en gång i de analyserade dokumenten för att det ska framgå i tabellerna. Alla 

påträffade instanser av de olika motiven finns delgivna i fotnoterna. Avsnittet avslutas med en 

sammanfattande analys av detta resultat. 

6.2.1 Tabel l er  över  i  v i lka rapporter  de o l ika motiven framkommer 

För att få en så bra överblick som möjligt över var de olika motiven framkommer presenteras de 

olika aktörerna var för sig. Totalt har fjorton dokument analyserats från fyra olika aktörer och 

därför presenteras här fyra olika tabeller, en för varje aktör. I den första tabellen som anger de 

olika regeringsanknutna dokumenten återfinns både regeringens dokument samt 

Matematikdelegationens rapport eftersom Matematikdelegationen är tillsatt av regeringen. De 

resterande aktörerna anses vara av en mer självständig karaktär och därför presenteras de var för 

sig. 

 
  

                                                

 
71  Regeringen (2012), www.regeringen.se, s. 3, (2015-04-09). 
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Tabell 2: Regeringens och utbildningsdepartementet olika dokument. 

 Ekonomiskt Politiskt Individuellt Jämställdhets 

Regeringsuppdrag 1 
• s. 4 

   

Regeringsuppdrag 2 
• s. 4 

• s. 1 

• s. 3 

• s. 3  

Matematikdelegationens 

rapport 
• s. 3 

• s. 16 

• s. 12 

• s. 13 

 
• s. 83 

Regeringsdirektiv 1 
• s. 1-2 

• s. 6 

• s. 8 

• s. 2 

• s. 8 

 
• s. 1 

• s. 8 

Regeringsdirektiv 2 
• s. 1 

• s. 1   

Regeringsproposition 
• s. 53 

• s. 73 

• s. 97 

• s. 99 

• s. 100 

• s. 42 

• s. 43-44 

• s. 53 

• s. 88 

  

 

Som synes i tabellen ovan så är de regeringsanknutna motiven tydliga. Det är främst det 

ekonomiska samt det politiska motivet som det diskuteras om i dessa dokument. Dokumenten är 

av liknande karaktär där det dokument som skiljer sig mest från de andra innehållsmässigt är 

Matematikdelegationens rapport samt regeringspropositionen. Matematikdelegationens rapport 

skiljer sig främst på två sätt. Det första är att rapporten är från 2004 och de andra är från 2008-

2012 vilket gör innehållet mindre aktuellt. Det andra är att uppdragen och direktiven är just det, 

uppdrag och direktiv medan Matematikdelegationens rapport är ett betänkande angående ett 

beslut om att utarbeta en handlingsplan om hur man kan förändra attityder emot 

matematikämnet. Regeringspropositionen skiljer sig också från de andra då det bara är en liten del 

av denna som tar upp hur regeringen vill disponera sina ekonomiska resurser angående skolan. 

En annan sak av intresse är att det är i dessa dokument som jämställdhetsmotivet har 

identifierats. 
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Tabell 3: Statens skolinspektions rapporter. 

 Ekonomiskt Politiskt Individuellt Jämställdhets 

Skolinspektionens rapport 1  
• s. 10 • s. 16 

• s. 21 

• s. 22 

 

Skolinspektionens rapport 2   • s. 23-24  

Skolinspektionens rapport 3  
• s. 10   

 

Dessa tre rapporter är av liknande karaktär där alla är kvalitetsgranskningar som i detta fall rör 

matematikundervisningen i skolan. Som kan ses här följer dessa rapporter ett mönster. Det är inte 

nödvändigtvis Skolinspektionen som har dessa motiv utan det är snarare så att alla dokument där 

ett politiskt motiv har hittats stödjer sig på Sveriges nedåtgående resultat i olika internationella 

undersökningar. Man nämner alltså de svenska resultaten i internationella undersökningar som ett 

bevis på att vi har en nedåtgående trend och då inte nödvändigtvis som en anledning till att vi 

måste förändra matematikundervisningen i Sverige. Det är dock i dessa dokument som det 

individuella kompetensmotivet har fått mest utrymme. 
 

Tabell 4: Skolverkets rapporter. 

 Ekonomiskt Politiskt Individuellt Jämställdhets 

Skolverkets rapport 1  
• s. 8-9 

• s. 18 

• s. 22 

• s. 24 

• s. 27 

• s. 32 

• s. 44 

• s. 46 

• s. 50 

• s. 54 

• s. 75 

  

Skolverkets rapport 2     

Skolverkets rapport 3  
• s. 16   

Skolverkets rapport 4  
• s. 9 

• s. 10 

• s. 22 
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Av de fyra dokumenten ovan är rapporterna 1-3 av liknande sort. Alla tre är analyser av hur 

skolresultaten i Sverige har försämrats, inte bara när det kommer till matematik, och hur detta 

kan jämföras med andra länder. Skolverkets rapport 4 skiljer sig från de andra då det är ett svar på 

ett uppdrag från regeringen om hur en förändring av matematikundervisningen kan ske. Det är 

också detta dokument som ledde till Regeringsbeslut 2 om att satsa på matematiklyftet. I 

Skolverkets olika rapporter förhåller de sig själva neutralt till varför vi ska förändra 

matematikundervisningen. Det sätt som det politiska motivet kommer fram här är att man säger 

att svenska elevers resultat i ämnet matematik sjunker och varför. Förändringen av 

matematikundervisningen är alltså nödvändigtvis inte till för att höja dessa resultat. 

 

Tabell 5: IFAUs rapport. 

 Ekonomiskt Politiskt Individuellt Jämställdhets 

IFAUs rapport  
• s. 37 

• s. 40 

• s. 44-45 

  

 

Denna rapport syftar i stort till att kartlägga hur svensk utbildningspolitik påverkar 

arbetsmarknaden. IFAU förhåller sig, likt Skolverket, neutralt och stödjer bara sitt uppdrag på 

Sveriges sjunkande resultat i internationella undersökningar. Det politiska motivet framkommer 

alltså genom att IFAU stödjer sina antaganden i rapporten på svenska elevers prestationer i dessa 

undersökningar. 

6.2.2 Sammanfattande analys 

I tabell 2 ovan är det lätt att urskilja ett mönster. I princip samtliga dokument, som har 

regeringsanknytning, har både det ekonomiska motivet och det politiska motivet påträffats med 

ett undantag. Det är också bara i tabell 2 som jämställdhetsmotivet hittas. Detta återfinns i de två 

äldsta dokument som analyserats i denna studie, det ena från 2004 och det andra från 2008. Där 

är det bara i det dokumentet som är från 2004 som det också tydligt är ett jämställdhetsmotiv. 

En annan intressant observation från tabellerna ovan är var vi hittar det individuella 

kompetensmotivet. Det enda regeringsanknutna dokumentet som tar upp detta motiv är 

Regeringsuppdrag 2. Inget av de andra dokumenten där regeringens motiv går att urskilja nämner 

detta. Däremot tar Skolinspektionen upp detta tydligt på flertalet ställen. 



 

 29 

7 Diskussion 

I följande avsnitt presenteras en diskussion kring resultaten av den kvalitativa textanalysen i ljuset 

av den tidigare forskningen. Först presenteras en diskussion kring de olika identifierade motiven 

och sedan en diskussion kring de olika aktörernas motiv. Avsnittet avslutas med att dessa analyser 

sammanfattas i en avslutande diskussion. 

7.1 Diskussion kring de olika identifierade motiven 

Fyra olika motiv har alltså identifierats i denna studie. Dessa är det ekonomiska, det politiska, det 

individuella kompetensmotivet samt jämställdhetsmotivet. När de gäller dessa olika motiv så 

finns det en tydlig koppling mellan flera av dem och Ryder och Banners olika motiv. När de 

genomförde sin undersökning kom de fram till de fyra motiven; ekonomiskt, politiskt, socialt 

samt individuellt.72 Alla dessa motiv återfinns också i denna undersökning där det sociala och det 

individuella motivet har sammanvävts i det motiv som kallas för individuellt kompetensmotiv. 

Det enda motiv som skiljer sig från Ryder och Banners motiv är alltså jämställdhetsmotivet. 

Det motiv som hittats och som inte identifierats av Ryder och Banner är det som kallats för 

jämställdhetsmotivet. Detta motiv har dock identifierats i de dokument som är äldst och nämns 

inte i de nyare dokumenten som analyserats och kan därför vara mindre aktuellt. När man läser 

igenom Skolverket utredning som ledde till matematiklyftet antyder de också detta genom att 

konstatera att det ”finns inga skillnader mellan flickor och pojkar” av de som idag får godkänt på 

matematiken i årskurs 9.73 Det är dock svårt att sätta en stämpel på var detta motiv hör hemma. 

Man kan tolka det som ett motiv som gynnar Sverige som nation då man ökar antalet som har 

möjlighet att intressera sig för matematik. På detta sätt kan fler att få ett intresse för ämnet och 

söka sig till högre studier med inriktning på matematik. Detta skulle då också kunna klassas som 

ett ekonomiskt motiv. Det skulle också kunna vara ett politiskt motiv då ett jämställt samhälle 

kan anses stärka en nations status. Men den kan också vara mer av ett individuellt 

kompetensmotiv då det skulle stärka flickors/kvinnors förmåga att klara av vardagsmatematiken 

och också åka deras förmåga att delta i samhällsdiskussioner etc. som har med matematik att 

göra. Det verkar alltså som att samma tendenser som gäller för ämnet naturvetenskap i 

Storbritannien gäller för matematiken i Sverige. 

                                                

 
72  Ryder, Banner (2011), s. 709. 
73  Skolverket (2011a), www.skolverket.se, s. 10, (2015-05-04). 
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7.2 Diskussion kring de olika aktörernas motiv 

Som kan ses i de olika tabellerna i föregående kapitel finns det en del mönster som är intressanta. 

Det första mönstret hittar vi i tabell 2 som tar upp regeringens olika identifierade motiv. 

Genomgående i de dokument som har nära anknytning till regeringen nämns det ekonomiska 

motivet. Det är väldigt stort fokus på hur Sverige ska förändra matematiken för att få in fler på 

den matematiska banan rent karriärmässigt. Även fast det individuella kompetensmotivet, det 

ekonomiska motivet samt det politiska motivet nämndes, och fick lika mycket plats i regeringens 

slutgiltiga beslut att satsa på matematiklyftet, så är det tydligt från analysen att de identifierade 

aktörerna prioriterar dessa motiv olika. Regeringen har i de dokument som de har delegerat eller 

själva sammanställd fokuserat främst på hur Sverige kan stärkas som nation och knappt nämnt 

det individuella kompetensmotivet. Det är också endast i dessa dokument som vi hittar det 

ekonomiska motivet överhuvudtaget och det i samtliga analyserade dokument. Det näst mest 

betydelsefulla motivet är enligt analysen det politiska motivet och detta motiv återfinns också hos 

samtliga andra aktörer. I alla regeringsanknutna dokument, förutom ett, återfinns detta motiv. 

En annan intressant notis att göra när det gäller de regeringsanknutna dokumenten är att det, 

som ovan nämnt, bara är i ett dokument som det individuella kompetensmotivet nämns. I det 

slutgiltiga beslutet att satsa på matematiklyftet får det alltså lika mycket plats som det ekonomiska 

och det politiska motiven även fast denna diskurs alltså inte nämns i något av de andra nära 

anknutna regeringsdokumenten. Detta är dock ingen ovanlighet. Enligt en bok skriven av 

Norman Fairclough är detta något vanligt förekommande när det gäller skapandet av policy 

texter.74 Han skriver att ”the process of producing a policy paper is a process of moving from 

’conflict to concensus’ … to a text where there is no intertextualizing of different voices”.75 Detta 

innebär att man ifrån de texter man refererat till, context of influence, samlar ihop alla olika åsikter, i 

detta fall motiv, så att all fakta finns när policy-dokumentet skapas i context of policy text production. 

Det behöver alltså inte nödvändigtvis vara så att regeringen står bakom det individuella 

kompetensmotivet bara för att det är regeringen som står bakom Regeringsuppdrag 2. 

Av de övriga tre aktörerna är det främst Skolinspektionen som sticker ut för det är här det 

individuella kompetensmotivet hittas. Av de tre analyserade dokument som Skolinspektionen har 

producerat nämns det individuella kompetensmotivet i två av dem. Förutom i, som ovan nämnt, 

Regeringsuppdrag 2 så är det endast här detta motiv har blivit identifierad och det borde således 

vara just på grund av denna aktör. 

Skolverket och IFAU har, som sagt ovan, beskrivits som neutrala. Där nämns mycket om 

PISA och TIMSS men det är främst som källor till att visa hur Sverige har tappat 

kunskapsmässigt i jämförelse med andra länder. De ger orsaker till varför det har blivit så här och 

                                                

 
74  Fairclough (2003), s. 43. 
75  ibid. 
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i Skolverkets fall kommer en del förslag på hur vi ska kunna förändra den nedåtgående trenden 

men lite sägs om varför matematikundervisningen bör förbättras. 

7.3 Sammanfattande diskussion 

Ett övergående tema för alla dessa dokument är att det politiska motivet ofta återfinns. Det är 

dock inte alltid tydligt om de olika aktörerna har detta som ett motiv. Flertalet av de analyserade 

dokumenten bygger på det faktum att Sverige har tappat position i jämförelse med andra länder 

och där står det inte alltid explicit att Sveriges matematikundervisning måste förbättras för att 

Sverige måste återta sin höga position på de internationella undersökningarna. 

Om vi ska knyta an detta till Kaur och Vistro-Yus undersökning om anledningar till att 

förändra ett lands matematikundervisning är det alltså, i detta fall, främst den innovativa orsaken 

som har lett till denna förändring. Det har, med forskning som stöd (se 2.2.1), kommit fram att 

man inte lär sig matematik genom att bara repetera algoritmer utan det finns flertalet andra 

kompetensområden som måste underhållas. Lärare i Sverige har, enligt forskning, blivit för vana 

vid att undervisa på ett visst sätt och denna vana som ska förändras genom fortbildningen 

matematiklyftet. 

Det finns också en intressant aspekt för blivande lärare i detta och den handlar om lärares roll 

i klassrummet. Är lärare där för elevens skull eller för Sveriges skull? I den nya läroplanen för 

grundskolan som kom 2011 står det mycket om individen och hur undervisningen i matematiken 

ska hjälpa varje enskild elev att utvecklas och klara av vardagliga matematiska situationer med 

mera.76 Läroplanen tar dock inte upp samhällsnyttan som detta leder till, vilket är den politiska 

och den ekonomiska delen. Genom en förbättrad undervisning i matematik kommer fler elever 

att söka sig till högre utbildningar och på så sätt bidra mer till den svenska ekonomin. De 

kommer dessutom prestera bättre på de internationella undersökningarna som äger rum och på 

så sätt förbättra Sveriges status rent politiskt. Så det kanske verkar, enligt läroplanen, som att 

lärare är där för att ge elever de bästa möjligheterna de kan få men detta kommer också bidra till 

att Sverige stärks både ekonomiskt och politiskt. 

                                                

 
76  Skolverket (2011d), www.skolverket.se, s. 62, (2015-05-20). 
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