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Sammanfattning 

I denna uppsats observeras hur politiker, forskare och experter kraftfullt och enstämmigt ger 
uttryck för hur viktigt kunskaper i matematik är för såväl den enskilde som för samhället. 
Samtidigt konstateras hur det i artiklar och rapporter går att läsa hur resultaten sjunker och om 
hur matematikundervisningen inte bibringar eleverna det kunnande som samhällslivet tycks 
kräva. Slutsatsen som ofta visar sig dras är att någonting behöver förändras och att felet ligger i 
själva undervisningsmetoden. 
 Vad som i studien hävdas är att dessa två observationer – å ena sidan den essentiella 
matematiken och å andra sidan det problemkantade ämnet – står i motsättning till varandra och 
att kritiken rimligen borde medföra ett ifrågasättande av matematikens starka ställning. Detta 
verkar dock inte ske, utan studien visar tvärtom på hur kritiken snarare bidrar till att förstärka 
matematikens redan starka ställning och ge ämnet än mer positiv uppmärksamhet. 
Forskningsfrågan som ställs är hur denna motsättning upprätthålls. 
 Studien behandlar i huvudsak perioden 1990–2006, men dess resultat kastar förhoppningsvis 
ljus över även de efterföljande årens skoldebatt. Ett centralt perspektiv i studien är att bilden av 
matematik – så som den vardagligen uppfattas – är en bild som skolan står bakom och genom 
sin undervisning får oss alla att ta för given och tro på. Med detta perspektivval möjliggörs en 
analys där denna bild av matematiken görs till en del av själva studieobjektet utan att, så att 
säga, stå i vägen och fördunkla. 
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Bakgrund 

”Aldrig förr har skolan uppmärksammats i så stor utsträckning som nu.”1 Detta slår professorn i 
matematikämnets didaktik, Astrid Pettersson, fast i artikeln Satsa medvetet på matematik! som 
publicerades i samband med 2010 års Matematikbiennal.2 Enligt henne har särskilt 
matematikämnet fått utstå kritik i de senaste årens massmediala och politiska skoldebatt. Inte 
sällan, fortsätter hon, är det lärarna och lärarutbildningen som fått stå i skottluggen för kritiken, 
vilket hon starkt vänder sig mot. Samtidigt som hon framhåller detta skriver hon själv in sig i 
problemdiskursen några stycken senare: ”Det är intressant att notera att då vi var bättre i 
matematik hade vi läro- och kursplaner som inte ställde lika höga kunskapskrav som nu.”3 
Avslutningsvis vädjar hon om att det Sverige nu behöver är långsiktiga och målmedvetna 
satsningar på matematiken och minskat fokus på skolans fel och brister. 
 Astrid Petterssons artikel är långt ifrån den enda rösten i debatten om skolan som på senare 
år höjts för att uppmärksamma skolmatematiken.4 Bilden av ett ämne i kris har förstärkts i 
samband med rapporteringen från internationella studier, såsom TIMSS.5 Vid en jämförelse 
mellan TIMSS 1995, TIMSS 2003 och TIMSS 2007 konstaterar Skolverket exempelvis att 
svenska elevers resultat i matematik sjunkit alltsedan 1990-talet.6 
 Till problembilden hör följaktligen att eleverna blir allt sämre på matematik, vilket har fått 
de ansvariga att vända blickarna mot skolan och klassrummet. Skolinspektionen konstaterade 

                                                   
1 Astrid Pettersson, ”Satsa medvetet på matematik!”, Newsmill, 
http://www.newsmill.se/artikel/2010/01/27/satsa-medvetet-p-matematik, 2010-01-27. 
2 Matematikbiennalen är Nordens största konferens om matematikundervisning som sedan 1980 
arrangerats vid olika svenska universitet och högskolor varje jämnt årtal, Matematikbiennalen.se, 
http://matematikbiennalen.ncm.gu.se/ [2010-04-01]. 
3 Pettersson, ”Satsa medvetet på matematik!”, min kursivering. 
4 Se exempelvis: Arne Engström, ”Skyll inte resultaten på matematiklärarna”, Newsmill, 
http://www.newsmill.se/artikel/2010/10/28/skyll-inte-resultaten-p-matematikl-rarna, 2010-10-28; 
Inger Atterstam, ”Skolan får underkänt i matte”, Svenska Dagbladet, 2008-06-30; ”Siffror som 
trilskas”, Dagens Nyheter, 2008-12-11; ”En övning i konsten att lägga ihop två och två”, Dagens 
Nyheter, 2004-12-15; Ulla-Britt Fräjdin-Hellqvist & Fredrik Lundberg, ”Sverige behöver 
mattestjärnor”, Svenska Dagbladet, 2004-12-16; Jan Björklund, ”Många mätningar visar att 
skolresultaten sjunker”, Svenska Dagbladet, 2008-08-26. 
5 TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study) är en internationell studie, 
organiserad av IEA, som var fjärde år undersöker elevers kunskaper i matematik och NO i årskurs 
4 och 8. Se exempelvis: Vad är TIMSS? – Skolverket, http://www.skolverket.se/sb/d/252 [2010-
07-03]. Studien PISA (Programme for International Student Assessment), som är ett OECD-
projekt som var tredje år undersöker 15-åringars förmågor inom matematik, naturvetenskap och 
läsförståelse, visar även den på liknande trender. Se exempelvis: Vad är PISA? – Skolverket, 
http://www.skolverket.se/sb/d/254 [2010-07-03]. 
6 Skolverket, ”Fortsatt försämrade resultat i matematik och naturvetenskap i årskurs 8 enligt 
TIMSS”, http://www.skolverket.se/sb/d/2006/a/14303, 2008-12-09. Motsvarande trend påvisas 
enligt Skolverket även i TIMSS Advanced 2008, som undersöker gymnasieelevers kunskaper i 
fysik och avancerad matematik. Se exempelvis: Skolverket, ”Kraftig försämring av 
gymnasieelevernas kunskaper i matematik och fysik”, 
http://www.skolverket.se/sb/d/2573/a/18423, 2009-12-09. 
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nyligen att såväl grund- som gymnasieskolans matematikundervisning har stora brister. Enligt 
inspektionens rapporter saknar många lärare kunskap om målen i kurs- och läroplanerna och 
dessutom är undervisningen alldeles för styrd av läroboken, vilket hämmar elevernas 
möjligheter att utveckla nödvändiga kompetenser så som problemlösningsförmåga och 
matematisk kreativitet.7 
 Mot bakgrund av det kritiska läget med den svenska skolmatematiken avsatte Riksbankens 
Jubileumsfond år 2000 ekonomiska medel för en forskarskola i matematik med ämnesdidaktisk 
inriktning vilket i slutet av 2008 hade resulterat i elva doktorsavhandlingar och 14 
licentiatexamina.8 I början av 2003 tillsatte regeringen en särskild Matematikdelegation som 
fick i uppdrag att utarbeta förslag för att ”förändra attityder till och öka intresset för 
matematikämnet samt utveckla matematikundervisningen.”9 För 2009 och 2010 har Skolverket 
genomfört särskilda matematiksatsningar där drygt 200 miljoner fördelats till olika insatser. 
Regeringen har även aviserat pengar för en fortsättning under 2011.10 
 Här framträder ett slags skeendets logik som uppmärksamheten nu ska riktas mot. Trots 
vetskapen om det sjunkande intresset för matematik, den otillräckliga undervisningen och den 
bristande överensstämmelsen mellan den skolmatematiska praktiken och dess mål fortsätter 
politiker, forskare och experter att tala om de åtgärder som måste vidtas för att ta oss ur krisen – 
inte sällan i termer av mer pengar.11 För att illustrera med Astrid Pettersson så erkänner hon i sin 
artikel å ena sidan de dalande matematikkunskaperna samtidigt som hon, å andra sidan, 
använder kritiken för att ge tyngd åt sitt tal om långsiktiga och målmedvetna satsningar. Hur är 
det möjligt att i en och samma artikel både underbygga kritiken och använda den för att ge 
ämnet än mer uppmärksamhet? 
 Den retoriska figur som här uppenbarar sig är på intet sätt unik för vår samtid utan har varit 
relativt konstant alltsedan mitten av 1800-talet.12 Sakernas tillstånd kan snarast beskrivas som 
att skolmatematiken i själva verket aldrig levt upp till de önskvärda målen och att ett behov av 
reformering i stort sett alltid vara påkallat.13 
 Den här uppsatsen handlar om denna märkliga observation – om hur bilden av ett ämne i kris 
står sig fast samtidigt som samhället av allt att döma är villigt att satsa stort, och har så gjort, för 

                                                   
7 Skolinspektionen, Undervisningen i matematik – utbildningens innehåll och ändamålsenlighet, 
Rapport 2009:5 (Stockholm, 2009); Skolinspektionen, Undervisningen i matematik i 
gymnasieskolan, Rapport 2010:13 (Stockholm, 2010). 
8 Gerd Brandell, Forskarskola i matematik med ämnesdidaktisk inriktning 2001 – 2006. 
Slutrapport (Umeå, 2009), s. 2 & 25. 
9 SOU 2004:97, Att lyfta matematiken – intresse, lärande, kompetens, Betänkande av 
matematikdelegationen (Stockholm, 2004), s. 189. I den av delegationen beställda rapporten av 
Lars Brandell, Matematik för fortsatta studier – En kvantitativ undersökning gjord på uppdrag av 
matematikdelegationen (Stockholm, 2004) hävdas att intresset för matematik ökade bland unga vid 
mitten av 1990-talet för att sedan början av 2000-talet gått i motsatt riktning. 
10 Skolverket, ”Massivt intresse för satsning på matematik”, 
http://www.skolverket.se/sb/d/2573/a/16715, 2009-08-21; Skolverket, ”144 miljoner till satsning 
på matematik”, http://www.skolverket.se/sb/d/3341/a/20056, 2010-04-26. 
11 Matematikdelegationen uppskattade exempelvis att det för genomförandet av den föreslagna 
handlingsplanen skulle behöva skjutas till minst 2,5 miljarder kronor. Se: Att lyfta matematiken, s. 
22. 
12 Sverker Lundin, Skolans matematik. En kritisk analys av den svenska skolmatematikens 
förhistoria, uppkomst och utveckling (Uppsala, 2008), s. 287–288. 
13 Lundin, Skolans matematik, s. 29–34. 
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att ta Sverige ur krisen, men också om de konsekvenser denna motsättning får för samhällets 
syn på matematiken. 
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Litteraturöversikt 

Traditionellt har forskning om skolmatematik bedrivits inom ramarna för det som brukar kallas 
matematikämnets didaktik. Inte sällan har den forskningen haft som övergripande syfte att 
främja och förbättra matematikundervisningen.14 Den här uppsatsen är inte skriven inom en 
sådan tradition och ämnar därmed inte heller komma upp med några förslag till lösningar på 
skolans problem. Jag har i stället valt att närma mig mitt studieobjekt från ett kultur- och 
utbildningssociologiskt perspektiv, där fokus inte riktas mot matematikundervisningen som 
sådan utan snarare de konsekvenser den skolmatematiska undervisningspraktiken och retoriken 
kring detta ämne får för individen och samhället. Den forskning som jag här ska presentera 
bryter därmed med den vardagliga föreställningen om ett skolämne som något enbart definierat 
utifrån sitt ämnesmässiga innehåll. 

Tidigare forskning 

Sverker Lundin problematiserar i sin doktorsavhandling, Skolans matematik. En kritisk analys 
av den svenska skolmatematikens förhistoria, uppkomst och utveckling, föreställningarna om att 
skolmatematik leder till sådant som ekonomisk tillväxt och demokratisk medborgarfostran – 
positiva värden som ofta kommer till uttryck i offentliga rapporter och utredningar.15 Enligt 
Lundin har denna typ av höga mål sin upprinnelse i samhällets övertro på matematik. Analyser 
av den svenska matematikundervisningens historia från 1500-talet och fram till sekelskiftet 
kring 1900 visar att dessa föreställningar på intet sätt är nya och att de i huvudsak är skolans 
egna kreationer. Trots att Lundin i sin avhandling anlägger ett historiskt perspektiv kretsar 
avhandlingen främst kring dagens skolmatematik och den historiska redogörelsen har snarast 
funktionen av ett stöd, eller historiskt argument, för det teoretiska ramverk som han presenterar. 
Förenklat består det av ett nytt sätt att tänka kring relationen mellan skolan och matematiken 
som, till skillnad från tidigare försök att förstå skolmatematikens utmaningar, inte utgår från att 
alla behöver genomgå mångårig matematikundervisning för att kunna hantera sin vardag eller 
att matematik är en förutsättning för reell demokrati.16 

                                                   
14 Mogens Niss, ”Den matematikdidaktiska forskningens karaktär och status” i Matematikdidaktik 
– ett nordiskt perspektiv, (red.) Barbro Grevholm (Lund, 2001), s. 25. Niss är professor i 
matematik och matematikens didaktik och har bland annat forskat om matematikens didaktik som 
akademisk disciplin. 
15 Lundin, Skolans matematik, s. 24–25. 
16 Enligt Lundin tycks tidigare forskning utgå ifrån att matematiken kräver en skolmatematik. 
Själv menar han i stället att det är skolmatematiken som konstituerar det vi till vardags kallar 
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 Lundin åtar sig därmed uppgiften att visa hur skolmatematikens uppkomst och utveckling 
kan förstås utan att åberopa medborgarens och samhällets behov av matematiska kunskaper. 
Med hänvisning till externa och sociala faktorer skriver han fram hur dagens skolmatematik 
tagit form som ett resultat av de sorterande, disciplinerande och sysselsättande funktioner som 
skolmatematiken haft och har: 

Skolmatematikens kännetecken är att den fyller en rad sociala funktioner som inte har 
någonting med varken räknekonst eller vetenskaplig matematik att göra och för att kunna 
fylla dessa funktioner måste den göra elevernas rörelse endimensionell, till en rörelse längst 
endast en väg. Bara på så sätt kan den tid det tar att nå målet ställas under systematisk 
kontroll; bara på så sätt kan man jämföra hur långt olika eleverna har kommit och mäta 
deras avstånd från varandra.17 

Skolmatematikens företrädare låter dock sällan framställa skolmatematiken så som Lundin här 
skriver fram den. När de lyfter fram den i offentlighetens ljus väljer de i stället att ömsom 
erkänna dess brister ömsom låta den reflektera de värden som samhället för tillfället håller högt. 
Med andra ord – genom att ge skolmatematiken skulden för de dalande resultaten och det 
minskade intresset kan den ännu inte realiserade matematiken få fortsätta vara eftersträvansvärd. 
Därmed upprättar skolmatematiken en mycket tillrättalagd relation med verkligheten utanför 
skolan. Enligt Lundin är det tack vare denna funktion hos matematiken som vi inte lägger någon 
större notis vid bristen på koherens mellan undervisningspraktiken och de höga anspråken. I 
stället fortsätter det framstå som fulkomligt självklart att ett bemästrande av matematiken (i 
skolan) medför ett värdefullt vetande om och ett bemästrande av verkligheten.18 
 Inom den internationella forskningen återfinns en engelsk utbildningssociolog, Paul 
Dowling, som även han gjort skolmatematikens relation till verkligheten till föremål för kritisk 
reflektion. Han menar i sin bok The Sociology of Mathematics Education att skolmatematiken 
sprider ett antal myter.19 Flertalet av dessa myter mejslar han fram ur sina analyser av ett av 
Englands mest använda läromedel, SMP 11-16. Enligt den första myten, myten om referens, 
handlar matematik om verkligheten.20 Mer precist, menar Dowling, att skolmatematiken 
(re)producerar en tro på att matematikens blick kan kasta ljus över den icke-matematiska 
världen och således beskriva den i termer av matematik.21 Myten om delaktighet, å andra sidan, 
framställer matematiken som en nödvändig förutsättning för att kunna delta i icke-matematiska 
sammanhang, det vill säga i människans vardags- och yrkesliv.22 
                                                                                                                                                     
matematik. Detta resonemang samt hans teoretiska ramverk kommer att presenteras närmare under 
rubriken Teoretiska utgångspunkter. 
17 Lundin, Skolans matematik, s. 136. Till saken hör att skolmatematiken, enligt Lundin, har sitt 
ursprung i både räknekonsten och den vetenskapliga matematiken, vilka möttes i början av 1700-
talet. Räknekonsten kan något förenklat beskrivas som en lära för att lösa allehanda praktiska 
räkneproblem inom främst handel och ekonomi. 
18 Ibid., s. 72–77. 
19 Paul Dowling, The Sociology of Mathematics Education. Mathematical Myths/Pedagogic Texts 
(London, 1998). 
20 Ett till synes harmlöst påstående som dock varit föremål för mycket argumentation, enligt Ola 
Helenius & Lars Mouwitz, Matematiken – var finns den? (Göteborg, 2009), s. 14. Vidare menar de 
att de flesta är överens om att matematiken åtminstone visat sig vara effektiv på en mängd 
områden. 
21 Dowling, The Sociology of Mathematics Education, s. 6 & 22. 
22 Ibid., s. 33. 
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 Enligt Dowling sprids myterna ojämnt mellan eleverna. Medan myten om referens riktar sig 
till de något ”mer begåvade” eleverna tar de som har svårt för matematik snarare del av myten 
om delaktighet. Genom sina exempel från läroböcker visar Dowling hur myten om delaktighet 
mytologiserar de praktiker kring vilka den uttalar sig. I och med den rådande differentieringen i 
England beträffande såväl undervisningen som läroböckerna menar han att en lärobok skriven 
för en ”lägre begåvad” elev konstituerar sin läsare som just ”lägre begåvad”. Vidare innebär det 
dessutom att en lärares användning av denna lärobok leder till att även läraren bidrar till denna 
konstituering.23 
 Dowling menar inte bara att de två myterna riktar sig till olika elever utan att de även speglar 
samhällets hierarkiska uppdelning mellan intellektuellt och fysiskt arbete. De ”svagare 
eleverna” i skolan förbereds och hamnar mycket riktigt (i större utsträckning) i mer fysiska 
arbeten. I kontrast till detta är de som lyckas med matematiken i skolan på väg mot mer 
intellektuella arbeten.24 
 Lundins och Dowlings respektive ståndpunkter ligger som vi ser nära varandra. De förenas 
särskilt i sina ambitioner att avslöja skolmatematikens anspråk på universalitet som falska – inte 
minst i fråga om skolmatematikens relation till verkligheten utanför skolan. I min studie 
kommer jag främst att använda mig av deras respektive beskrivningar av hur skolmatematiken 
mytologiserar undervisningspraktiken och hur skolmatematiken därmed får oss att tro på dess 
nästan religiösa verkan vilket får konsekvenser långt utanför klassrummet. Dessutom har och 
kommer några av Lundins historiska argument att åberopas för att ge större tyngd åt min klart 
begränsade undersökta period. 

Teoretiska utgångspunkter 

 
I det följande ska jag presentera en terminologi från den svenske utbildningssociologen Sverker 
Lundin. Vissa av idéerna och ett av begreppen – det sublima objektet – är i sin tur hämtade från 
den slovenske filosofen Slavoj Žižek, fast här omformade för att passa det specifika 
problemområde som skolan och matematiken utgör. 
 Lundin gör i sin avhandling en distinktion mellan å ena sidan skolmatematik – ”vilken här 
skall förstås som en social institution med syfte att förmedla kunskaper i matematik till först och 
främst barn och ungdomar”25 – och å andra sidan den matematik som undervisningen syftar till 
att förmedla kunskaper i.26 Det är naturligt att tänka sig att man i skolan läser matematik för att 
man efter och utanför skolan kommer att möta denna matematik. På motsvarande sätt kan man 
tänka sig att matematik är viktigt i skolan därför att den spelar en central roll i vårt samhälle. 

                                                   
23 Ibid., s. 33–34. 
24 Ibid., s. 295–296. 
25 Lundin, Skolans matematik, s. 13. 
26 Här är det viktigt att understryka att Lundins begreppsapparat inte uttalar sig om den matematik 
som bland annat forskare och studenter i högre utbildning ägnar sig åt. 
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Lundins tes är dock att det är precis tvärtom. Han menar att det är skolmatematiken som 
konstituerar det vi vardagligt tänker på som matematik.27 Genom att dagligdags i skolan utsättas 
för matematik får skolmatematiken oss att tro på matematiken och dess närvaro i verkligheten. 
Lundin försöker skriva sig fri från föreställningen om en objektivt existerande matematik ”där 
ute” och i stället lägga fram sin tes att det är skolan som konstituerar matematiken som 
någonting nödvändigt och alltigenom eftersträvansvärt. 
 I sitt teoretiska ramverk talar Lundin om en matematikens insida respektive utsida, vars 
distinktion är viktig för att förstå hans innebörd av skolmatematiken och matematiken. 
Matematikens insida vänder sig inåt, mot skolan så att säga. Denna sida uppvisar matematiken 
så som den framstår för aktörerna inom skolmatematikens olika institutioner, exempelvis lärare, 
elever och forskare. Den tillhandahåller således även en uppsättning begrepp som genom 
undervisning ska införlivas hos eleverna samt några förmågor och färdigheter så som 
matematisk problemlösningsförmåga och matematisk kreativitet. 
 Dessa eftersträvansvärda förmågor och färdigheter är exempel på vad Lundin kallar sublima 
objekt. Logiken hos ett sådant påminner enligt honom om talesättet ”gräset är alltid grönare på 
andra sidan”. Som bekant är det inte gräset på andra sidan som är det fascinerande utan själva 
det faktum att den andra sidan är okänd och därmed fri att ladda med mening.28 Ett sublimt 
objekt är därmed ”något som får en frånvaro att framstå som något dolt.”29 
 Man kan förstå skolmatematikens (plurala) sublima objekt som ett slags översättning av vad 
matematik i skolan innebär. Enligt Lundin omformar de den universella och abstrakta 
matematiken till egenskaper man i allmänhet vill ha och tror sig behöva. Men, fortsätter han: 
”De matematiska egenskaperna kan bara framstå som eftersträvansvärda mot bakgrund av ett 
antagande om att de är något människor i allmänhet saknar, vill ha, och behöver.”30 Till saken 
hör dessutom att det sublima objektet, enligt Žižeks bruk, är sådant att det inte kan låta sig 
närmas alltför direkt. Dess sublimitet är just en effekt av att det betraktas på avstånd. Att det, 
som Žižek skriver, i ”fullt dagsljus reduceras till ett alldagligt objekt är en effekt av att det i sig 
är ingenting alls.”31 
 Genom att blicka ut från matematikens insida utgör de sublima objekten en reflektionsyta 
genom vilken man ser skolmatematikens representation av verkligheten utanför skolan. En 
verklighet som inte bara går att förstå i termer av matematik, utan dessutom framstår i termer av 
matematik. Ett träffande exempel som Lundin nämner är de prov som skolan anordnar för att 
testa elevernas kunskaper. I stället för att ställa eleverna direkt inför verkligheten anordnas inom 
skolmatematikens ramar ett antal prövningar, på skolmatematikens villkor. I detta ingår att 
matematiken är ständigt närvarande och att den verklighet som presenteras i samtliga fall kan 
förstås med just matematik.32 Samtidigt, menar Lundin, att dessa prov i själva verket inte mäter 
det de enligt skolmatematikens företrädare borde mäta, ty kritiken mot den skolmatematiska 
praktiken tar även med sig matematikundervisningens prestationsmätningar i fallet. Därmed blir 
det redan stora avståndet mellan skolmatematiken och dess ideal – matematiken – ännu större.33 
                                                   
27 Lundin, Skolans matematik, s. 60. 
28 Ibid. 
29 Ibid., s. 62. 
30 Ibid., s. 67. 
31 Ibid., s. 65. 
32 Ibid., s. 56–79. 
33 Ibid., s. 68. 
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 Den andra sidan, matematikens utsida, vänder sig i stället utåt från skolan och mot samhället. 
Denna sida fungerar som en blank spegel ”i vilken samhällets högre värden reflekteras och 
förknippas med varandra.”34 Utsidan kan således förstås som skolmatematikens representant för 
vad den vill vara för det omgivande samhället. Betraktaren är alltså någon utanför den 
institutionaliserade skolmatematiken som betraktar matematiken. Enligt Lundin är denna utsida 
så blank att den kan tänkas reflektera i princip vilka samhälleliga frågor som helst.35 

                                                   
34 Ibid., s. 56. 
35 Två exempel som redan omnämnts på s. 4 är ”ekonomisk tillväxt och demokratisk 
medborgarfostran”. 
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Syfte 

Redan i bakgrundskapitlet observerades motsättningen mellan å ena sidan de positiva värden 
och den tilltro samhället tillskriver matematiken och, å andra sidan, den problembild av 
skolmatematiken som i synnerhet dess företrädare bidrar till att konstituera och upprätthålla. 
Detta utgör studiens huvudsakliga intresseområde. Mer precist är studiens syfte att blottlägga 
hur olika aktörer inom och utom den institutionaliserade skolmatematiken under åren 1990–
2006 bidragit till att upprätthålla motsättningen mellan matematikens axlade samhällsansvar och 
skolmatematikens problembild. Den huvudfrågeställning texten ämnar besvara är således hur 
denna motsättning upprätthålls. Denna huvudfrågeställning mynnar även ut i två stycken 
underliggande frågeställningar: 
 

I Vilka är de höga värden som tillskrivs matematiken under perioden? 
II Vilka kan sägas vara skolmatematikens sublima objekt under samma period? 
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Metod 

Jag har valt att närma mig mitt studieobjekt med hjälp av kritiskt granskande textanalyser. Valet 
att utgå från texter faller sig naturligt mot bakgrund av att den period jag valt att behandla berör 
det förflutna och att de aktörer som står i blickfånget därmed lämpligen låter sig närmas via de 
texter de producerat och lämnat efter sig. 
 Det här kapitlet syftar till att besvara frågor om hur jag valt ut mina texter och om hur jag 
gripit mig an deras innehåll. 

Avgränsningar, material och aktörer 

Den tidsperiod som behandlas (1990–2006) är vald därför att den ringar in såväl en början som 
ett slut på, vad jag menar är, en historisk skolperiod. Bakåt i tiden avgränsas studien av 
förarbetena till vad som skulle bli 1990-talets stora skolreform och framåt i tiden av året då 
Allians för Sverige vann riksdagsvalet och lovade att genomföra en ”omfattande omläggning av 
svensk utbildningspolitik”, vilket således blev början på slutet av denna skolreform.36 
 Såväl valet av avgränsningar som valet av material har styrts av en ambition att satsa brett 
snarare än snävt, eftersom det minimerar risken att missa något väsentligt.37 Det material jag 
tagit del av kan sägas vara hämtat från tre olika arenor: en politisk, en pedagogisk och en 
kulturell.38 Inom den förstnämnda har jag studerat statliga offentliga utredningar och rapporter, 
kommittédirektiv, propositioner samt läro- och kursplaner med tillhörande stöd- och 
kommentarmaterial. Vid arbetet med dessa har jag i första hand fokuserat på de texter och delar 
som haft något att säga om matematik. De aktörer som figurerar inom denna arena är inte heller 
med nödvändighet politiker, utan det är texternas kontext (och således deras särställning som 
formella handlingar) som förenar dem. 
                                                   
36 Citatet är hämtat från en debattartikel av den då nytillträdda utbildningsministern Jan Björklund, 
”Regeringen blåser av gymnasiereformen”, Dagens Nyheter, 2006-10-11. Hösten 2011 träder de 
nya läroplanerna för grund- och gymnasieskolan ikraft. Se exempelvis: Utbildningsdepartementet, 
”Nya läroplanen sätter tydliga mål för lärare och elever”, 
http://www.regeringen.se/sb/d/12466/a/153375, 2010-10-11; Utbildningsdepartementet, ”Högre 
krav i nya gymnasiet”, http://www.regeringen.se/sb/d/11251/a/125361, 2009-04-28. 
37 Peter Esaiasson, Mikael Gilljam, Henrik Oscarsson & Lena Wängnerud, Metodpraktikan. 
Konsten att studera samhälle, individ och marknad (Stockholm, 2007), s. 249. 
38 Daniel Lövheim identifierar i sin avhandling att de läroplansdebatter han studerat främst 
utspelade sig på dessa tre arenor. Se: Daniel Lövheim, Att inteckna framtiden. Läroplansdebatter 
gällande naturvetenskap, matematik och teknik i svenska allmänna läroverk 1900–1965 (Uppsala, 
2006), s. 28. Jag gör i min analys ingen åtskillnad mellan de olika arenorna, men väljer ändå här 
att redogöra för dem separat för att på så sätt underbygga valet av material och aktörer med en 
beprövad metod. 
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 Den pedagogiska arenan har utgjorts av de kanaler där aktörer inom den institutionaliserade 
skolmatematiken – såsom lärare och forskare inom matematikämnets didaktik – låtit yttra sig. 
En naturlig källa har således varit Nämnaren, tidskrift för matematikundervisning, ur vilken jag 
låtit ta del av alla utgivna nummer under den aktuella perioden. Samtliga författare i Nämnaren 
är dock inte att betrakta som aktörer inom den pedagogiska arenan utan vissa artiklar skulle med 
större rättvisa anses tillhöra den kulturella arenan. 
 Inom denna sistnämnda arena har i förta hand artiklar ur de två morgontidningarna Dagens 
Nyheter och Svenska Dagbladet undersökts och fokus har kommit att läggas vid sökord och 
datum då skolmatematiken varit uppe för debatt, exempelvis i samband med publicerandet av 
resultaten från de internationella studierna TIMSS och PISA. Vad jag funnit har dock, de facto, 
inte i särskilt stor utsträckning tagits med i analysen eftersom de aktörer jag velat ringa in ändå 
rört sig på de två övriga arenorna också. 
 Valet av vilka aktörer som har fått komma till tals har givetvis låtit sig styras av valet av 
material, som i sin tur följt av mitt ur syftet givna studieobjekt. De positiva värden som jag talar 
om kommer huvudsakligen till uttryck på den politiska arenan, medan problemdiskursen kring 
matematikämnet konstitueras och upprätthålls av aktörer på samtliga tre arenor. I 
bakgrundskapitlet talade jag om dessa aktörer i termer av politiker, forskare och experter, vilket 
jag även fortsättningsvis kommer att göra. Vilka som avses med politiker och forskare torde 
vara klart. Beträffande det till synes diffusa begreppet ”experter” har Lundin att säga att det i 
dag finns en uppfattning om att frågor kring skolmatematiken ägs och således endast kan 
besvaras av så kallade experter.39 Därmed blir även denna grupp aktörer intressant, givet att de 
får gehör för sina yttranden. 

Reflektion över metoden 

En angelägen fråga att nu ställa sig är huruvida de empiriska data jag valt att samla in och 
använda verkligen svarar mot det jag vill undersöka och de frågor jag ställer mig. Två av de 
studier som hittills nämnts har låtit inspirera mig i mitt val av metod. Sverker Lundin 
undersöker i sin avhandling bland annat vilken mening skolmatematiken tillskrevs under dess 
uppkomst, genom att ta del av förord till läroböcker i matematik, läroplaner, utredningar, 
rapporter och tidskriftsartiklar. Daniel Lövheim undersöker i sin avhandling bland annat vilka 
värden och funktioner som knöts till naturvetenskap, matematik och teknik under första halvan 
av 1900-talet, genom att studera empiri hemmahörande på de tre nämnda arenorna. Att jag, med 
frågeställningar som till viss del liknar deras, väljer snarlika metoder och principer för urval och 
genomförande, menar jag argumenterar för en god validitet. 
 En god validitet förutsätter emellertid även en hög reliabilitet.40 I föreliggande studie skulle 
exempelvis en från tid till annan skiftande princip för tolkning äventyra studiens reliabilitet. Låt 
mig därför beskriva hur jag tänkt kring detta. 

                                                   
39 Lundin, Skolans matematik, s. 13. 
40 Se exempelvis: Esaiasson m.fl., Metodpraktikan, s. 70. 
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 Samtliga empiriska källor som har använts härrör från för mig bekanta kontexter, såväl i 
rummet som i tiden, vilket förstås har underlättat tolkningsarbetet. Inte heller har texternas 
genretillhörigheter varit sådana att de vållat problem. Såväl kursplanen i matematik som en i 
Nämnaren publicerad debattartikel, för att nämna två exempel, är skrivna med ett i stort sett 
otvetydigt språk. Därmed har texternas budskap gått att läsa på raderna. Särskilt manifesta har 
budskapen varit inom den politiska arenan. 



 

 13 

Resultat och analys 

I följande kapitel presenteras och analyseras studiens empiriska material. I ett första avsnitt 
kommer jag att visa på hur skolmatematiken under åren 1990–2006 lockat till sig 
uppmärksamhet och resurser. Därefter följer ett avsnitt om de sublima objekt som tagit alltmer 
plats i den skolmatematiska diskussionen sedan början av 1990-talet. Fokus ligger då emellertid 
inte på att ge en komplett beskrivning av dessa objekt utan snarare att påvisa den roll de spelat i 
skolmatematikens självkritik. 

Skolmatematikens högre mål 

Skola för bildning – så heter det betänkande som la grunden för stora delar av det 
genomgripande reformarbete som svenskt skolväsende genomgick under 1990-talet. Arbetet 
inleddes i februari 1991 då dåvarande skolminister Göran Persson fick i uppdrag av regeringen 
att tillsätta en kommitté med uppdrag att lämna förslag till mål, riktlinjer och modeller för det 
som sedermera skulle bli den målstyrda skola vi har i dag. Kommittén kom att ledas av 
Skolverkets generaldirektör Ulf P. Lundgren och antog namnet Läroplanskommittén. 
 Hösten 1991 blev det regeringsskifte och Beatrice Ask kom att efterträda Göran Persson som 
skolminister. Redan i december samma år lät hon komma med delvis nya uppdrag för 
Läroplanskommittén. I det nya kommittédirektivet skisserades några utgångspunkter för 
kommitténs arbete och i vilket matematiken kom att omnämnas explicit. En föränderlig värld, 
menade Beatrice Ask, behöver såväl en flexibel skola som ett ökat fokus på kunskaper 
beständiga över tiden – såsom kunskaper i språk och matematik.41 Vidare anslogs: ”Kommittén 
bör också rikta uppmärksamhet mot frågan hur olika intressen, t.ex. ett naturvetenskapligt eller 
humanistiskt, kan tas tillvara och stimuleras så tidigt som möjligt i skolan. Mycket tyder på att 
grundskolan misslyckats med att ta tillvara och utveckla det intresse för naturvetenskap och 
teknik som finns hos barn i tidig ålder, inte minst hos flickor.”42 
 Som vi strax ska se kom Asks tal om ökat fokus på kunskaper i matematik att resultera i en 
utökning av antalet timmar matematikundervisning i skolan. Mot bakgrund av att skolämnenas 
garanterade tid motiverades utifrån hur viktiga de ansågs vara för medborgarna kan man inte 
annat än tolka uttalandet som att vår dåvarande skolminister ansåg att matematik var ett av 
skolans viktigaste ämnen.43 Det senare citatet visar på att Ask tog frågan om ”naturvetarkrisen” 
                                                   
41 SOU 1992:94, Skola för bildning, Betänkande av läroplanskommittén (Stockholm, 1992), s. 
331. 
42 Ibid., s. 336. 
43 Se exempelvis: Skola för bildning, s. 265. 
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på allvar.44 Ett minskat intresse för naturvetenskap och teknik torde även leda till att färre söker 
till gymnasiets naturvetenskapliga program vilket i sin tur genererar färre matematiskt 
(ut)bildade.45 Givet att matematik är viktigt för medborgaren och samhället blir således 
naturvetarkrisen även en matematikens och samhällets kris. 
 När Läroplanskommittén väl utkom med sitt betänkande 1992 tolkade vissa bedömare 
förslaget till nya timplaner som att vissa ämnen fick en uppvärdering på bekostnad av andra. 
Professorn i idrottspedagogik vid Högskolan för lärarutbildning i Stockholm, Lars-Magnus 
Engström, skrev exempelvis i en artikel i Dagens Nyheter att nedskärningen av 
idrottsundervisningen var obegriplig och ställde sig frågan om de teoretiska ämnenas förstärkta 
ställning var så pass viktig att man var beredd att äventyra elevernas hälsa.46 Matematikämnet 
var således ett av de ämnen som udden riktades mot. I Skola för bildning föreslogs en ökning 
med 61 timmar, från Lgr 80:s 839 timmar till 900 timmar. Bland alla grundskolans ämnen 
föreslogs endast svenska få ett högre timantal.47 Som vi tidigare sett låg detta i linje med det 
kommittédirektiv som utredarna haft att arbeta efter. I betänkandet dök dock ytterligare 
argument upp. Förutom Asks tal om matematikens beständighet över tid hänvisade man nu 
dessutom till matematikämnets nödvändighet för att utveckla elevernas problemlösnings- och 
logiska förmåga. Det hade, menade man, blivit alltmer nödvändigt för alla att ha ”matematiska 
kunskaper för att sovra i och kritiskt granska information och olika slag av 
massmediebudskap.”48 
 Även den nya gymnasieskolan kom att medföra en uppvärdering av matematikämnet. I 
propositionen Växa med kunskaper – om gymnasieskolan och vuxenutbildningen föreslogs att 
varje elev, oavsett program, skulle vara garanterad minst 100 timmars lärar- eller handledarledd 
undervisning.49 I och med detta blev alltså matematiken ett obligatoriskt ämne även på 
gymnasiet. 
 Jag har nu visat på hur matematiken under 1990-talet fick en än starkare ställning. Ämnet 
fick en utökning av antalet timmar i grundskolan, matematik blev obligatoriskt ämne i 
gymnasieskolan och båda dessa uppvärderingar motiverades utifrån antagandet att kunskaper i 
matematik blivit alltmer av en nödvändighet för medborgaren. Annorlunda uttryckt tycks alla 

                                                   
44 Daniel Lövheim nämner i sin avhandling den ”naturvetarkris” som diskuterades under andra 
halvan av 1970-talet med anledning av det minskade söktrycket till gymnasieskolans 
naturvetenskapliga linje. Föreställningen om en sådan kris har sedan dess levt kvar och, menar 
Lövheim, åter växt sig stark under 1990- och 2000-talen. Se Lövheim, Att inteckna framtiden, s. 
194. 
45 För en aktuell rapport om den allvarstyngda naturvetarkrisen, se: Myndigheten för 
skolutveckling, Naturvetenskap och Teknik är kultur, utveckling och lärande. Slutrapport från 
NoT-projektet (Stockholm, 2004), s. 6: ”I de flesta västeuropeiska länder liksom i Japan, Kanada 
och USA har under det senaste decenniet skett en kraftig minskning av det antal ungdomar som 
väljer utbildningar med inriktning mot naturvetenskap och teknik. Detta förmodas skapa problem i 
framtiden [---] Någon motsvarande minskning av studerande inom NOT-området har emellertid 
inte kunnat observeras i Sverige.” 
46 Lars-Magnus Engström, ”Elevers hälsa äventyras”, Dagens Nyheter, 1992-12-13. För liknande 
missnöjesyttringar se: Peter Cornell, ”Caravaggio – är det en ost?”, Expressen, 1992-12-12; Peder 
Alton, ”Idiotisk nedskärning. Bevara bildämnet i skolan”, Dagens Nyheter, 1992-12-10. 
47 Skola för bildning, s. 269 & 343. 
48 Ibid., s. 266. 
49 Prop. 1990/91:85, Växa med kunskaper – om gymnasieskolan och vuxenutbildningen 
(Stockholm), s. 34. 
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nämnda aktörer utgå ifrån att matematiken – det vill säga uppfattningen om dess närvaro i 
verkligheten – kräver en skolmatematik. 
 Vad vi hittills sett är dock endast några få, om än talande och betydelsefulla, indikationer på 
vad jag vill visa på. Från och med slutet av 1990-talet och i och med dåvarande regeringens 
inrättande av Nationellt Centrum för Matematikutbildning kom det sätt på vilket Ask och 
utredarna talade om matematikens betydelse att bli än tydligare. I november 1999 gav 
utbildningsdepartementet NCM i uppdrag att utarbeta förslag till kompetensutvecklingsprogram 
och forskningsbaserade utvecklingsstudier. Uppdraget presenterades 2001 i och med rapporten 
Hög tid för matematik. I en inledande lägesbeskrivning kan man läsa att: ”Företrädare för 
utbildning, näringsliv och samhälle ger kraftfullt och enstämmigt uttryck för att 
matematikkunnande är viktigt och att goda, meningsfulla kunskaper är en förutsättning för 
självförtroende, demokrati, tillväxt och livslångt lärande.”50 
 Den tidigare nämnda ”nödvändigheten” får här en mer precis innebörd genom exemplen 
självförtroende, demokrati, tillväxt och livslångt lärande. Vidare är det med emfas som det slås 
fast att det är företrädare för såväl utbildning, näringsliv och samhälle som instämmer i att 
matematikkunnande är viktigt. På frågan varför det är viktigt ges dock inget svar. 
 Klart är likväl att det är genom matematiken som vår strävan efter de nämnda kampfrågorna 
kan bli realitet. Genom att låta exempelvis självförtroende och ekonomisk tillväxt reflekteras i 
matematikens utsida ter det sig som om de två har något slags abstrakt samband sinsemellan. 
Detta skenbara samband beror dock inte på någon särskild, inneboende egenskap hos 
matematiken utan snarast på att matematiken utgör den gemensamma reflektionsmöjligheten, 
för att tala med Lundin.51 
 Det är inte enbart NCM som i sin rapport reser dessa höga anspråk. Liknande tankar kommer 
även till uttryck i den av Högskoleverket utgivna rapporten Bildning och matematik: 

Som en skön konst har matematiken ett egenvärde och som vetenskapens främsta verktyg 
har den en unik ställning i kunskapssamhället. För den enskilde medborgaren ger ett 
matematiskt kunnande ökade möjligheter till att fritt och aktivt kunna förstå och förhålla sig 
till såväl samhälle som natur. Som en del av vårt samlade kulturarv är matematiken en 
självklarhet med sina förbindelser till i stort sett all mänsklig verksamhet. Så visst är 
matematik ett ämne för bildning!52 

Nämnas bör att författaren Lars Mouwitz såväl då som nu är verksam vid NCM vilket sannolikt 
kan förklara en del av de retoriska likheterna rapporterna emellan. Den starka övertygelsen om 
att matematik är ett viktigt ämne finns dock inte enbart hos våra politiker och ämnesexperter 
som är verksamma vid exempelvis NCM. Som vi såg i bakgrundskapitlet tillsatte regeringen år 
2003 en särskild Matematikdelegation som fick i uppdrag att utarbeta förslag för att ”förändra 
attityder till och öka intresset för matematikämnet samt utveckla matematikundervisningen.”53 
Bland delegationens ledamöter återfanns såväl representanter från utbildningssystemet, det vill 

                                                   
50 NCM, Hög tid för matematik (Göteborg, 2001), s. 11. 
51 Lundin använder Žižeks begrepp nodpunkt då han beskriver denna funktion hos matematiken. 
En nodpunkt är ett ord som i sig själv saknar betydelse, men som genom att binda samman andra 
ord framstår som ett koncentrat av dem. Därför upplevs nodpunkten trots allt ha en innebörd. Se 
exempelvis: Lundin, Skolans matematik, s. 71. 
52 Lars Mouwitz, Bildning och matematik, Högskoleverkets rapportserie 2004:29 R (Stockholm, 
2004), s. 48. 
53 Att lyfta matematiken, s. 189. 
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säga lärare från olika stadier och forskare inom matematik, matematikämnets didaktik, fysik och 
kemi, samt skolledare och företrädare från näringslivet. Kort sagt – en delegation bestående av 
experter på högsta nationella nivå. I delegationens betänkande Att lyfta matematiken kan man 
läsa: 

Att satsa på matematik är också en investering i medborgarskap och demokrati. Matematik 
är ett av skolans kärnämnen och att ha tilltro till och förmåga att tolka och påverka sin 
sociala omvärld är oundgängligt för ett aktivt medborgarskap. Många	 viktiga	
samhällsfunktioner	 utformas	 med	 hjälp	 av	 matematiska	 modeller	 och	 allt	 fler	
ekonomiskt	 komplexa	 valsituationer	 hänskjuts	 till	 individen.	 Ett	 grundläggande	
matematikkunnande	 är	 därför	 en	 förutsättning	 för	 en	 reell,	 och	 inte	 bara	 formell,	
demokrati. 54	

Förutom att matematiken här framställs som en förutsättning för en reell demokrati och 
oundgängligt för ett aktivt medborgarskap betonas i betänkandet även det allvarliga i 
situationen. Som nämndes i bakgrundskapitlet uppskattade utredarna att det för genomförandet 
av den femåriga handlingsplanen skulle behöva skjutas till minst 2,5 miljarder kronor. Under 
rubriken Vad händer om inget görs? hävdas dessutom att de samhällsekonomiska utgifterna, 
”om inget görs”, kommer att bli ”avsevärt större än 2,5 miljarder kronor.”55 
 Delegationens uppdrag – att ta ett helhetsgrepp om den svenska matematikundervisningen 
från förskola till högskola – ska förstås mot bakgrund av det kommittédirektiv 
utbildningsdepartementet beslutade om 2003. Där kan man bland annat läsa följande under 
temat behov av matematik: 

Vikten	 av	 goda	 kunskaper	 i	 matematik	 är	 obestridlig.	 Det	 handlar	 om	 allt	 från	
vardagskunnande	 till	 förutsättningar	 för	 ett	 livslångt	 lärande,	 samt	 att	 förvärva	den	
kompetens	och	problemlösningsförmåga	som	krävs	för	lärande	i	andra	ämnen	och	för	
ett	aktivt	deltagande	i	samhälls-	och	yrkesliv	[---] Matematikkunskaper	hjälper	oss	att	
förstå	 komplexa	 sammanhang	 och	 är	 en	 förutsättning	 för	 såväl	 vår	 gemensamma	
välfärd	som	den	enskildes	möjligheter	att	t.ex.	kunna	granska	och	värdera	argument	i	
den	 politiska	 debatten	 om	 användningen	 och	 fördelningen	 av	 våra	 gemensamma	
resurser.56	

En jämförelse mellan de två statliga utredningarna – Skola för bildning och Att lyfta 
matematiken – och deras respektive kommittédirektiv ger stora likheter i sättet att tala om 
matematik. I själva verket visar min empiriska undersökning att retoriken inom den 
skolmatematiska diskursen i stort sett är densamma vart man än vänder sig.57 
 Strax före överlämnandet av betänkandet lät tidskriften Nämnaren publicera en artikel 
författad av delegationens ordförande, Said Irandoust. I artikeln behandlar Said den angelägna 

                                                   
54 Ibid., s. 165. 
55 Ibid., s. 172. 
56 Ibid., s. 189–190. 
57 Med den skolmatematiska diskursen avser Lundin, och således även jag här, ”det som 
skolmatematikens representanter säger om matematiken och skolan i t.ex. utredningar, rapporter 
och kursplaner.” Se: Lundin, Skolans matematik, s. 30. För fler exempel ur den empiriska floran, 
se exempelvis: NCM, Vuxna och matematik – ett livsviktigt ämne (Göteborg, 2002); Myndigheten 
för skolutveckling, Baskunnande i matematik (Stockholm, 2003). 
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frågan varför matematik är så viktigt. Utöver att hänvisa till den oomkullrunkeliga 
”nödvändigheten” som vi redan stött på, skriver han: 

Ett annat skäl att betona matematik för alla ser vi i social, etnisk och könsmässig 
segregering. Undersökningar visar att brist på förståelse för och kunnande i matematik 
spelar stor roll för uppkomsten av samhällsskikt, med sortering i de som kan och de som 
inte kan matematik – med allt vad det innebär för yrkesutbildning och politisktekonomiskt 
inflytande.58 

Att motivera ämnets starka ställning med hänvisning till den nämnda segregeringen är dock inte 
helt oproblematiskt. Som vi såg i litteraturöversikten kan man i ett sociologiskt perspektiv 
beskriva hur dagens skolmatematik har fått sin utformning just för att fylla dessa sociala 
funktioner.59 Det vill säga att den sociala, etniska och könsmässiga segregeringen är exempel på 
precis sådant som skolmatematiken egentligen är ämnad att leverera samhället. Effekten blir 
således att kritiken i själva verket bidrar till att förstärka, eller åtminstone upprätthålla, 
segregeringen, vilket kan tyckas mäkta anmärkningsvärt. Som vi senare ska se är detta blott bara 
en aspekt av en av skolmatematikens mer generella funktioner. 

Skolmatematikens sublima objekt 

Med införandet av de nya läro- och kursplanerna, som skedde successivt under 1990-talet, 
följde även en förskjutning beträffande matematikundervisningens viktigaste uppgift. Från att 
tidigare ha varit att bibringa eleverna kunnande i räkning kom begrepp så som problemlösning 
och matematiskt tänkande att ta allt större plats.60 I grundskolans läroplan skrevs exempelvis in 
att varje elev efter genomgången grundskola skulle behärska ”grundläggande matematiskt 
tänkande” och kunna ”tillämpa det i vardagslivet”.61 I den reviderade kursplanen från år 2000 
står att eleverna efter genomgången grundskola ska ha ”förvärvat sådana kunskaper i matematik 
som behövs för att kunna beskriva och hantera situationer samt lösa problem som vanligen 
förekommer i hem och samhälle och som behövs som grund för fortsatt utbildning.”62 För 
gymnasieskolans del kommer liknande tankar till uttryck: 

                                                   
58 Said Irandoust, ”Nya utmaningar i matematik”, Nämnaren, nr 2 2004, s. 2. 
59 Den uppenbara kopplingen i sammanhanget är den till Lundin och s. 5, men även Dowling talar 
om detta faktum (se s. 6). Han talar dock om det i termer av hur skolmatematiken upprätthåller 
samhällets hierarkiska uppdelning mellan de begåvade och de mindre begåvade. 
60 Skolverket, Kommentar till grundskolans kursplan och betygskriterier i matematik (Stockholm, 
1997), s. 6–7; Jan Unenge, Skolmatematiken i går, i dag och i morgon… med mina ögon sett 
(Stockholm, 1999), s. 109. 
61 Skolverket, Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet Lpo 
94, http://www.skolverket.se/ [2010-10-17], s. 10. 
62 Skolverket, Kursplan i matematik för grundskolan, http://www.skolverket.se/ [2010-10-17]. 
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Utbildningen i matematik i gymnasieskolan syftar också till att eleverna skall kunna 
analysera, kritiskt bedöma och lösa problem för att självständigt kunna ta ställning i frågor, 
som är viktiga både för dem själva och samhället, som t.ex. etiska frågor och miljöfrågor. 

Utbildningen syftar även till att eleverna skall uppleva glädjen i att utveckla sin 
matematiska kreativitet och förmåga att lösa problem samt få erfara något av matematikens 
skönhet och logik.63 

Ett gemensamt drag hos citaten är antagandet att utbildning i matematik rustar eleverna för de 
problem som vardags- och samhällslivet inrymmer. För att tala med Dowling kan man säga att 
skolans styrdokument sprider såväl myten om referens som myten om delaktighet. Den första i 
talet om att matematiska kunskaper behövs för att kunna beskriva, analysera och kritiskt 
bedöma problem och situationer, medan den senare ger sig till känna då det talas om ett behov 
av matematik för att kunna hantera och lösa desamma. Enligt Dowlings resonemang bidrar 
kursplanerna således till att mytologisera verkligheten för alla skolans elever – såväl hög- som 
lågpresterande. 
 Medan problemlösningsförmågan i samtliga citat skrivs fram som något viktigt, 
eftersträvansvärt och till och med något som eleverna skall uppleva glädje genom, framställs 
räkningen däremot väsentligen annorlunda. I Skolverkets kommentarer till grundskolans 
kursplan kan man exempelvis läsa: 

Det är mycket viktigt att bryta den uppfattning av matematik som innebär att man lär sig 
ämnet genom att räkna ett antal uppgifter, som någon annan ställt upp. Att se på matematik 
som enbart träning av vissa färdigheter och procedurer är otidsenligt och hämmande. En 
sådan syn kan leda till att undervisningen får en slagsida mot att fostra och lotsa elever till 
formellt korrekta lösningar med fixering på facitsvar. Förståelse, begreppsbildning och 
problemlösning riskerar att hamna i bakgrunden.64 

Förståelse, begreppsbildning och problemlösning är alla exempel på vad Lundin kallar för 
sublima objekt – det vill säga önskvärda objekt som alla vill ha och tror sig behöva. Det är 
också i mötet med dessa objekt som skolans elever ska bli de medborgare som det så ofta talas 
om inom den skolmatematiska diskursen. Saken är dock den, vilket också indirekt påtalas i 
citatet, att dessa objekt i allmänhet inte infinner sig.  
 Detta sätt att tala om matematiska kompetenser i allmänheter och problemlösning i synnerhet 
står inte enbart att finna i skolans styrdokument. Det manifesteras i såväl artiklar i tidskriften 
Nämnaren som i statliga rapporter och utredningar. I den redan presenterade rapporten Hög tid 
för matematik kan man exempelvis läsa: 

Vardagslivet genomsyras allt mer av matematik och teknologi. De som har kunskaper i 
ämnet får på ett markant sätt ökade möjligheter att aktivt delta som medborgare i det 
demokratiska samhället. Matematiken har blivit allt mer oundgänglig i yrkesliv och för 
vidare studier. Att stärka medborgarnas matematiska kompetens har det dubbla syftet att 
stärka demokrati och bidra till att trygga ekonomiskt välstånd.65 

                                                   
63 Skolverket, Kursplan i matematik för gymnasieskolan, http://www.skolverket.se/ [2010-10-23], 
mina kursiveringar. 
64 Kommentar till grundskolans kursplan och betygskriterier i matematik, s. 27. 
65 Hög tid för matematik, s. 44. 
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Stycket är hämtat från ett avsnitt med rubriken Mål och visioner. Några tiotal sidor tidigare är 
tongångarna dock annorlunda och situationen för svensk matematikutbildning målas upp i 
dystra ordalag. Bland annat påtalas avsaknaden av ett riktat matematikstöd till lärarna vid 
införandet av Lpo 94 och Lpf 94 vilket, enligt rapporten, fick allvarliga konsekvenser för 
matematikundervisningen under 1990-talet: ”Skolor och lärare förmådde inte svara mot de nya 
kursplanernas mål och en stor andel ’enskild räkning’ har lett till allt fler utslagna elever.”66 
Samtidigt betonas i rapporten att bilden ur ett utvecklingsperspektiv är allt annat än dyster: 
”Lärare och lärarutbildare i Sverige kan med säkerhet vända den negativa trenden och 
åstadkomma en utveckling av undervisningen i matematik om de ges tid, stimulans och stöd.”67 
I analogi med det ovan citerade stycket ur Skolverkets kommentarsmaterial till grundskolans 
kursplan i matematik, blir även här den ”enskilda räkningen” det negativa tillståndets orsak. 
 Mot bakgrund av att rapportens övergripande syfte är att formulera förslag till 
kompetensutvecklingsprogram för lärare i matematik går det här att knyta an till den retoriska 
figur som jag talade om i uppsatsens bakgrundskapitel, ty trots vetskapen om det dystra läget 
med den svenska skolmatematiken ges ändå utrymme för höga mål och visioner. Författarna ger 
dessutom sken av att de sitter inne på den analys och de lösningar som, om den fick realiseras, 
skulle kunna vända den negativa trenden. Det är emellertid inte enbart i denna text som samma 
aktörer såväl bygger upp problemdiskursen kring matematikämnet, som är med och konstituerar 
dess höga status. 
 Även i Nämnaren tog detta spörsmål plats. Låt mig exemplifiera med en artikel av Ingemar 
Rosén, som då, år 1994, var informationschef vid Kronofogdemyndigheten i Göteborgs och 
Bohus län. Artikelns budskap kommer till uttryck redan i ingressen: ”Bristande 
matematikkunskaper kan bli förödande i vardagsekonomin.”68 Enligt Rosén fanns det i början 
av 1990-talet nästan en halv miljon personer i myndighetens register och anledningen till detta 
var, enligt honom, bland annat avsaknaden av den rätta matematiska kompetensen, eller 
närmare bestämt: ”förmågan att applicera sina matematikkunskaper på den egna verkligheten.”69 
I artikeln argumenterar Rosén även för att det är inom privatekonomin som de flesta människor 
möter matematiken och att hela samhället skulle tjäna på att i matematikundervisningen 
konkretisera de abstrakta matematiska problemen med konkreta ekonomiska frågeställningar: 

Patrik har sett en stereo till rabatterat pris – förr 14 995 kronor – nu 10 995 kronor. Patrik 
står inför ett val. Ska han köpa stereon kontant? Ska han betala den på två år eller på 5 år 
genom ett kontokortslån? Eftersom Patrik vill att månadsavgiften ska vara låg väljer han att 
betala stereon på 5 år. Det innebär att han betalar 391 kronor varje månad. När stereon är 
betald efter 5 år har Patrik betalat 23 460 kronor. Detta räknade Patrik inte ut innan han tog 
lånet. En kompis till Patrik sparade och köpte sin stereo något senare men han kunde å 
andra sidan köpa fler CD-skivor. Detta exempel borde väl vara en utmärkt räkneuppgift 
någon gång under högstadiet?70 

                                                   
66 Ibid., s. 12–13. 
67 Ibid., s. 13. 
68 Ingemar Rosén, ”Problem med pengar”, Nämnaren, nr 1 1994, s. 14. Se även: Karin Danielsson, 
”Vardagslivets problemlösning”, Nämnaren, nr 1 1991. 
69 Rosén, ”Problem med pengar”, s. 14. 
70 Ibid., s. 15. 
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Denna typ av vädjan efter mer vardagsnära matematikundervisning är det dock inte alla som 
instämmer i.71 Matematikprofessorn Dan Laksov gick exempelvis i en artikel i början av 90-
talet till hårt angrepp mot just räkning. Enligt honom har den matematiska teorins plats i 
matematikundervisningen förpassats till förmån för ett ökat fokus på räkning. ”Det de fleste 
kaller matematikk i dag er i virkeligheten mekanisk manipulasjon med tall, geometriske 
objekter eller funksjoner, hvis opprinnelse er uklar og hvis mål er å nå et uttrykk som finnes i 
fasit.”72 Även om Rosén med exemplet ovan inte uttryckligen förespråkar den ”mekaniska 
talmanipulationen” blir den likväl en komponent i själva lösningsförfarandet och exemplet blir 
därmed till föremål för Laksovs kritik. 
 Inte någonstans i Laksovs artikel tangerar han det sätt att tala om matematiska kompetenser 
som jag tidigare omnämnt. Det är dock föga överraskande med tanke på hans bakgrund och att 
han i sin kritik tar fäste på just själva matematiken, eller mer korrekt, avsaknaden av vad han 
menar är matematik. Med Lundin kan man förklara detta faktum med att Laksovs matematik 
inte är densamma som skolans matematik. Laksov ser så att säga matematiken ”i fullt dagsljus”, 
som Žižek skriver. 
 Likväl uttalar sig båda dessa artiklar om den skolmatematiska praktiken och samtidigt som 
de argumenterar för klart motstridiga ståndpunkter förenas de ändå i sin strävan efter någonting 
annat än det rådande. De manar båda till handling och till förändring. 
 Poängen är att det tycks finnas någonting i matematiken som ger skolmatematiken en 
mening. Ett ”någonting” som får politiker, forskare och experter att fortsätta tala om 
matematikens potential trots att de är fullt medvetna om det kritiska läget. Detta ”någonting” är 
givetvis vad vi valt att kalla för skolmatematikens sublima objekt. 

                                                   
71 Exempelvis Ulf Persson, professor i matematik vid Chalmers Tekniska Högskola, som i artikeln 
”Lärarens betydelse för undervisning i matematik och naturvetenskap” i Inger Enkvist (red.), 
Skolan – ett svenskt högriskprojekt (Hedemora, 2003) vänder sig mot en alltför vardagsnära 
matematikundervisning och i stället menar att undervisningen ska fokusera på sådant som eleverna 
inte på egen hand kan lära sig i vardagen. 
72 Dan Laksov, ”Problemløsning eller matematiske idéer i undervisningen?”, Nämnaren, nr 4 
1993, s. 43. Se även: Arnos Rusek, ”Vem vill införa vardagsmatematiken?”, Nämnaren, nr 4 1999. 
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Diskussion 

Syftet med föreliggande studie är att blottlägga hur olika aktörer inom och utom den 
institutionaliserade skolmatematiken under åren 1990–2006 bidragit till att upprätthålla 
motsättningen mellan matematikens axlade samhällsansvar och skolmatematikens problembild. 
Analysens första steg bestod i att visa vilka höga värden som i den offentliga diskussionen ofta 
kopplats samman med och låtit sig reflekteras i matematiken, men även hur dessa använts som 
motiv för att stärka matematikens ställning. Analysens andra del visar hur skolmatematiken 
genom sina sublima objekt fått sin mening, vilket spelar stor roll i förståelsen av hur 
skolmatematikens självkritik fungerar. 
 I detta kapitel är ambitionen att diskutera de i studien framkomna resultaten på basis av 
studiens teoretiska ramar. Om föregående kapitel främst kretsade kring mina två 
underfrågeställningar ämnar denna diskussion föra analysen vidare för att därmed besvara 
studiens huvudfrågeställning gällande hur motsättningen upprätthållits. 

Självkritikens mekanismer 

Vi har nu sett hur flertalet åberopade källor har gjort klart gällande att matematikämnet är ett av 
skolans viktigaste ämnen. Dessutom har vitt skilda aktörer inom och utom den skolmatematiska 
diskursen fått komma till tals för att delge sina motiv för att en stärkning av matematikämnet 
tycks nödvändig. De höga värden som vi sett explicit knytas till matematiken är självförtroende, 
demokrati, tillväxt, välfärd och livslångt lärande. Vi har också noterat hur en satsning på 
matematiken har likställts med en satsning på just dessa. Denna retorik tycks ha imponerat på 
åtminstone våra beslutsfattare som under den studerade perioden av allt att döma fortsatt att 
omsorgsfullt satsa på matematiken och fortsatt sätta en hög tilltro till vad matematiken kan göra 
för samhället. 
 Relativt klart är således att matematikens ställning i samhället stärks i och med att 
skolmatematikens förespråkare fortsätter att tala om matematik i dessa positiva ordalag. 
Retoriken medför även att fokus ständigt flyttas från det negativa kring skolmatematiken och 
mot allt det goda matematiken kan och borde medföra. Därmed inte sagt att skolmatematikens 
problembild lyser med sin frånvaro i det offentliga talet. Vi har emellertid sett flera exempel på 
hur kritiken mot det rådande läget snarast använts i syfte att ge skolmatematiken positiv 
uppmärksamhet. Frågan vi nu ska ställa oss är alltså hur kritiken kan lyckas tala till 
skolmatematikens fördel snarare än att underminera den. 
 Till att börja med har vi antagandet att kunskaper i matematik är av stort värde för samhället 
och dess medborgare. I syfte att bibringa alla dessa nödvändiga kunskaper anordnar samhället 
obligatorisk undervisning i matematik – skolmatematik. Problemet är dock att denna 
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undervisning inte lever upp till de mål som samtidigt formulerats. Detta faktum är vida känt och 
anledningen sägs ligga i själva utförandet varför en reformering tycks vara påkallad. 
 Enligt Lundin hör dock till saken att dessa mål – eller mer precist skolmatematikens sublima 
objekt – aldrig kommer att uppstå hos eleverna ty ”det bortom som skolmatematikens sublima 
objekt tycks hänvisa till, bara existerar som en effekt av deras funktion inom skolmatematiken. 
Det är alltså inte så att de skolmatematiska praktikerna misslyckas med att generera dessa 
objekt, och att prestationsmätningarna ’missar målet’. Tvärtom hör det till de sublima objektens 
natur att de bara kan existera i egenskap av ’missade’.”73 
 Ställd inför denna analytiska poäng inser vi att kritiken inte fullt ut kommer att lösa de 
utmaningar man tycker sig se utan troligen enbart resultera i ännu en fruktlös kraftsamling. Det 
som manar till dessa kraftsamlingar är således glappet mellan å ena sidan det ideal vi känner 
som matematik och, å andra sidan, den brist som gång på gång låter sig påtalas; och det är alltså 
här som skolmatematiken finner sin uppgift.74 
 Vad vi ser är alltså hur skolmatematiken bidrar till att konstituera problemdiskursen kring sin 
egen praktik. Vad gäller de höga anspråken som våra politiker, forskare och experter reser i 
matematikens namn är även de, sett ur samma perspektiv, en effekt av skolmatematiken själv. 
Genom att vi alla tagit del av skolmatematikens myter, för att tala med Dowling, i minst nio år 
av våra liv har den skolmatematiska praktiken fått oss att tro på matematiken styrka och 
potential. 
 De sublima objekten bidrar inte bara till att upprätthålla motsättningen i fråga. De lyckas 
också ofta dölja skolmatematikens sociala funktioner. Vi såg dock exempel på det motsatta, när 
Matematikdelegationens ordförande tog upp den sociala, etniska och könsmässiga 
segregeringen. Genom att ange dessa som argument för att satsa på matematik lyckades han 
dock således också vända dessa till skolmatematikens fördel. Även här lyckades de sublima 
objekten – ”förståelse för och kunnande i matematik” – dölja själva det faktum att segregeringen 
är en av skolmatematikens funktioner. 

                                                   
73 Lundin, Skolans matematik, s. 69. 
74 Ibid., s. 67. 
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Konklusion 

Redan i uppsatsens första kapitel restes den kritiska frågan hur matematikämnet å ena sidan kan 
upprätthålla sin starka ställning i samhället, samtidigt som det, å andra sidan är föremål för så 
massiv kritik. Borde inte kritiken med tiden ha underminerat ämnets status eller medfört en 
offentlig, kritisk metadiskussion om ämnets egentliga mål och syften? 
 Vad jag velat beskriva och förklara i denna uppsats är hur skolmatematiken tvärt om lyckas 
vända kritiken till sin egen fördel. Hur matematiken lyckas upprätthålla sin höga ställning tack 
vare den tilltro som vi alla, efter mångårig matematikundervisning, hyser till matematiken. Och 
hur vi alla vet att samma matematikundervisning har sina tillkortakommanden, hur ämnet inte 
lyckas entusiasmera och hur resultaten sjunker. 
 Även om empirin är hämtad ur två knappa decennier menar jag att studiens resultat mycket 
väl går att generalisera till att gälla även dagens och morgondagens skolmatematiska situation. 
Det finns, som jag ser det, inga synliga tendenser på att varken kritiken eller den höga tilltron 
skulle mattas av inom en snar framtid, utan snarare tvärtom. I Staffan Stenhags nyligen 
publicerade doktorsavhandling Betyget i matematik. Vad ger grundskolans matematikbetyg för 
information? kan man läsa: 

Matematikämnet har alltså en särställning i skolan som urvalsinstrument och framgång i 
matematik har under lång tid ansetts vara förknippat med hög status i samhället. Detta är 
något som gäller än idag i den svenska skolan.75 

Från och med hösten 2010 har också de nya meritpoängen för kurser i moderna språk, engelska 
och matematik för första gången kunnat användas vid ansökningen till högre utbildning, vilket 
ytterligare lär stärka ämnets roll som högstatusämne.76 
 Även om denna studie tagit fäste på matematikämnet finns det med all sannolikhet inslag av 
sociala funktioner även bland andra skolämnen.77 I ett pressmeddelande från 
utbildningsdepartementet sommaren 2010 kunde man exempelvis läsa utbildningsminister Jan 
Björklund uttala följande angående de omdiskuterade spetsutbildningarna på högstadiet, som 
berör betydligt fler ämnen än enbart matematikämnet: ”Även studiebegåvade elever har rätt att 
utvecklas i sin egen takt. Ingen ska behöva rulla tummarna i skolan. Det är dags att vi lämnar 
den socialdemokratiska jantelagen bakom oss i skolpolitiken”.78 Kanske är detta en indikation 

                                                   
75 Staffan Stenhag, Betyget i matematik. Vad ger grundskolans matematikbetyg för information? 
(Uppsala, 2010), s. 35. 
76 Se exempelvis: Meritkurser och meritpoäng – studera.nu, 
https://www.studera.nu/studera/4075.html [2011-01-03]. 
77 Nämnas bör dock att Staffan Stenhag i sin avhandling Betyget i matematik (s. 170) drar 
slutsatsen ”att ett högt matematikbetyg fungerar som en god markör för generell studieframgång” 
vilket därmed delvis sätter skolmatematiken i en särställning gentemot skolans övriga ämnen. 
78 Utbildningsdepartementet, ”Spetsutbildningar på högstadiet”, 
http://www.regeringen.se/sb/d/12468/a/150578, 2010-08-17. 
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på att skolans förespråkare i framtiden kommer att tala om skolans sociala funktioner med en 
helt annan öppenhet? 
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