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1 Inledning 

Flera undersökningar har det senaste året visat att matematikkunskaperna bland svenska 

elever har försämrats. Skolverket publicerade 04 12 13 ett pressmeddelande, ”Svenska elever 

har försämrat sina resultat i matematik och naturorienterade ämnen sedan 1995”. 

Pressmeddelandet handlade om att svenska elever försämrat sina resultat i matematik och 

naturorienterade ämnen mellan 1995 och 2003. I detta pressmeddelande slår skolverket fast 

att kraftfulla insatser behövs för att stärka svenska elevers kunskapsutveckling (Skolverket 

2004c). Skolverkets pressmeddelande utlöste en debatt bl.a. i Dagens Nyheter och redan 

samma dag publiceras artikeln ”Kunskaper i matte blir allt sämre” . Där berättas det om hur tre 

olika rapporter1 visar på samma nedåtgående trend för svenska elevers matematikkunskaper. 

Detta i jämförelse både med andra länder och med tidigare nationella utvärderingar:  

 
Svenska elevers matematikkunskaper har försämrats mer än i något annat jämförbart land, enligt 
den internationella undersökningen Timss. Under hösten har tre olika rapporter visat samma sak. 
De svenska eleverna har bristande kunskaper i matematik. (Person 2004).  

 
Några dagar senare publiceras ytterligare en artikel i Dagens nyheter, ”Lär av den finska 

skolpolitiken” . I denna artikel riktas kritik mot skolverket och den svenska skolan. Finland 

visar mycket bättre resultat än Sverige i de internationella undersökningarna. Detta förklaras 

med att den svenska skolan har ett för svagt fokus på kunskap och att det saknas disciplin i 

klassrummen (Bergström 2004).  Som de blivande matematiklärare vi är, ställer vi oss 

naturligtvis frågan vad det är som ligger bakom dessa resultat. Politikerna diskuterar bland 

annat om det kan vara en ny matematikpedagogik som behövs eller om det är mer arbetsro i 

klassrummet krävs. Försämringarna kan bero på flera faktorer men det vi närmast ser är det 

ansvar vi har som pedagoger. Ahlstöm och Wallin (2000) diskuterar konsekvenserna av det 

nya målstyrda styrsystemet och det lokala inflytandet som kom i och med Lpo 94. De menar 

att de centralt utarbetade lösningarna på skolans och undervisningens problem, ersattes med 

förväntningar och krav på både kommuner, skolor och lärare att finna egna lösningar inom 

läroplanernas ramar. För lärarnas del betyder detta att de i de lokala arbetsplanerna och i de 

innehållsval de gör i undervisningen, måste kunna stå för konsekvenserna som dessa får. 

Vikten av att vara didaktiskt kompetent som lärare har alltså ökat.  

Didaktik betyder undervisningslära (Säfström 2000) och ser till kunskapsinnehållet i 

skolan men också till de föreställningar om människan och hennes relationer till sig själv, till 

andra och till sin omvärld som följer av en bestämd kunskapssyn. Didaktikens centrala frågor 

                                                
1 TIMSS 2003, PISA 2003 och NU-03 
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vad, hur och varför är betydelsefulla i de reflektioner, som är nödvändiga för lärarna att göra 

över den egna verksamheten, dess innebörd och relationer till styrdokument. Enligt Tornberg 

(2000) är svaret på frågan om språkundervisningens ”varför”  vid en viss tidpunkt avhängigt 

av det skolsystem i vilket språkundervisningen ingår, vilket återspeglar de 

samhällsförhållanden som råder vid en tidpunkt. Samhällsförhållandena ger i sin tur upphov 

till vissa utbildningsbehov som tolkas politiskt – ideologiskt och uttrycks i styrdokumenten 

för skolan. Detsamma bör gälla för matematikundervisningen anser vi.  Då svaret på varför-

frågan är en del av den rådande kunskapssynen vore det intressant att försöka se vilken syn på 

kunskap som ligger bakom skolans styrdokument och utvärderingar i matematik i dag. Den 

kunskapssyn som dominerar undervisningen ligger till grund för flera didaktiska val och vi 

som pedagoger måste vara medvetna om att det har betydelse vilken syn vi har på hur 

eleverna tillägnar sig kunskap, vad kunskap är och var kunskapen finns. 

Vi har förstått att diskussionen om kunskap har en lång historia. Filosofer och 

vetenskapsmän har genom alla tider försökt reda ut vad kunskap är. I de olika pedagogiska 

filosofierna finns också olika kunskapsteorier med olika kunskapssyner som ligger till grund 

för pedagogers värderingar, tänkande om och genomförande av pedagogisk verksamhet. 

Dessa föreställningar kommer även till uttryck i olika mål- och styrdokument såsom 

läroplaner och kursplaner. Att som lärare vara didaktisk kompetent och kunna svara på frågan 

”varför”  i relation till ett visst innehåll i kursplanen är med andra ord komplicerat då 

kunskapssynen i sig är komplicerad. Vi kommer därför att inleda denna uppsats med en 

historisk studie av olika kunskapsformer och belysa vilken kunskapssyn som finns uttryckt i 

dem.  Syftet med detta är att få vetskap om hur kunskapsbegreppet utvecklats, och därmed 

påverkat dagens kunskapsdiskussion i skolämnet matematik. Denna belysning av 

kunskapsbegreppets framväxt kommer i sin tur leda till vår undersökning om vilken 

kunskapssyn som kommer till uttryck i skolans läroplaner, matematikämnets kursplaner och 

prov. Framförallt är kunskapssynen i matematikämnets nationella och internationella prov 

intressanta att studera närmare med tanke på den aktuella debatt som förts efter den negativa 

kunskapsutvecklingen i matematikämnet som förra årets rapporter visade.  

 

2 Syfte och frågeställning 

Syftet med denna uppsats är inledningsvis att utifrån ett historiskt perspektiv studera olika 

kunskapsformer. Denna allmänna analys av olika former av vetande och kunnande ger oss en 

bakgrund till dagens kunskapsdiskussion i skolan och i ämnet matematik. Med denna första 
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del får vi en teoretisk utgångspunkt till den diskursanalys som vi sedan genomför av 

läroplanskommitténs betänkande (SOU 1992:94), Lpo94, kursplanen i matematik (Skolverket 

2000), nationella provet i matematik (Skolverket 2004e) och rapporten TIMSS 20032 

(Skolverket 2004b, 2004d). Syftet med denna diskursanalys är att försöka se vilka 

kunskapsdiskurser som råder där och genom en jämförelse se om de skiljer sig åt. Vi vill 

framför allt se vad det är för kunskap som mäts när elevernas kunskap utvärderas i 

internationella undersökningar och nationella prov, då resultaten av dessa får stort inflytande i 

de politiska diskussionerna om matematikundervisningens kvalité i den svenska skolan. 

Uppsatsens syfte specificerar vi med följande frågeställningar: 

� Vilka kunskapsformer har utifrån ett historiskt perspektiv påverkat dagens 

kunskapsdiskussion i skolan i allmänhet och matematikämnet i synnerhet? Kan vi 

utifrån detta utveckla ett analysredskap för att gå vidare med vår textanalys? 

� På vilket sätt blir olika kunskapssyner synliga i läroplanen, betänkandet bakom denna, 

samt i kursplanen i matematik? 

� Vilka kunskapsdiskurser kommer till uttryck i nationella och internationella 

utvärderingar av elevers matematikkunskaper utifrån provuppgifter, 

bedömningsmallar och provsituation? Hur står dessa i relation till den kunskapssyn 

som eventuellt dominerar i styrdokumenten och de texter som ligger till grund för 

dessa?  

 

3 Teoretisk utgångspunkt 

Vår utgångspunkt är att kunskapen är historiskt och socialt bestämd. Enligt Englund (1986) 

kan det som uttrycks i läroplaner analyseras ur ett kunskapssociologiskt perspektiv eftersom 

skolans läroplaner och skolkunskapen kan ses som historiskt och socialt bestämda produkter. 

Detta är den teoretiska förankringen till vårt val att först göra en historisk studie av olika 

kunskapsformer. Innehållet i dagens kunskapsdiskussion och kunskapssyn har en förankring i 

historien. 

En diskurs är en språklig praktik. Den diskurs som påverkar en viss tid eller plats avgör 

vad som just då anses som sant och viktigt. Att kunna påverka diskursen innebär att ha makt 

över vad som uttrycks och vad som förblir outtalat (Cherryholmes 1999). Vi anser att de 

texter som vi kommer att analysera är diskursiva men även auktoritativa då texterna som 

tillkommit under en viss tid i ett specifikt syfte får makt. Östman (1995) menar att inte bara 

                                                
2 TIMSS-2003 står för Trends in International Mathematics and Science Study (2003) 
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det sagda, utan även det som utesluts i texter utgör en källa till diskursiv mening. Det sagda 

föregås av ett val, därför skapar det outsagda mening, eftersom det valts bort. Relationen 

mellan inklusion och exklusion skapar en diskursiv mening, en mening som finns inom den 

diskurs texterna är en del av. Vår definition av diskurs3 blir utifrån dessa resonemang att de 

kunskapssyner som dominerar i de texter vi kommer att analysera kan ge oss en bild av den 

rådande kunskapsdiskursen. Detta är viktigt för oss eftersom relationen mellan olika 

kunskapsdiskursers dominans får effekt på resultaten i utvärderingar av elevers kunskaper.  

Vilken kunskapsdiskurs som texterna förmedlar, belyser vi genom att undersöka vilka 

kunskapssyner som texterna inkluderar.  

 

4 Metod 

En syftesrelaterad textanalys är konstruerad för ett visst syfte och resultatet ska ses i 

förhållande till detta. Detta innebär att analysen kan bidra till ett fortgående samtal om de 

fenomen eller händelser som fokuseras (Säfström 1999). Utifrån detta resonemang väljer vi 

att göra en syftesrelaterad textanalys. Vi analyserar alltså texterna utifrån ett bestämt syfte och 

resultatet ska ses i förhållande till detta syfte. Vi är alltså medvetna om att vårt syfte färgar 

vårt resultat.  
 

4.1 Avgränsningar  och mater ial 

Redan i inledningen problematiserar vi vårt syfte med uppsatsen. Det som väckte vårt intresse 

för att analysera den rådande kunskapssyn var rapporten från den internationella 

undersökningen TIMSS 2003 som kom under 2004. Denna undersökning gjordes bland elever 

i årskurs åtta i syfte att mäta hur svenska elevers matematikkunskaper ligger i förhållande till 

andra länder. Vårt intresse för denna undersöknings resultat har gjort att vi anpassat våra val 

av övriga texter utifrån denna rapport. Vi har därför i vår analysdel av denna uppsats valt att 

analysera läroplanskommitténs betänkande Skola för bildning (SOU 1992:94), läroplanen Lpo 

94, kursplanen i matematik för grundskolans skolår 9 (Skolverket 2000), nationella provet i 

matematik skolår 9 (Skolverket 2004e) och TIMSS 2003 (Skolverket 2004b, 2004d). Dessa 

texter har vi valt eftersom de är aktuella i förhållande till vårt syfte och tidsmässigt till de 

provmaterial vi kommer att analysera. Eftersom texterna är framtagna i ett visst syfte, 

                                                
3 Ordet diskurs används i många olika sammanhang och har därmed fått många olika innebörder. I vår uppsats 
använder vi ordet diskurs i meningen kunskapsdiskurs, alltså vilka kunskapssyner som dominerar och därigenom 
har makt över texterna. De kunskapssyner som finns representerade i olika texter bidrar till den kunskapsdiskurs 
som råder i dagens skola.  
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försöker vi använda texter som har så likartat syfte som möjligt. Vi anser att dessa texter kan 

bidra till att finna vilka kunskapsdiskurser som dominerar i proven. I styrdokumenten har vi 

valt att begränsa oss till de delar som uttryckligen handlar om kunskap och då framför allt i 

ämnet matematik. I nationella provet och TIMSS-studien analyserar vi provuppgifterna, 

lärarinstruktionerna och bedömningsanvisningarna. TIMSS är gjort för skolår 8, men det 

nationella provet i matematik tillhör skolår nio (våren 2004), då det inte ges något nationellt 

prov i skolår åtta.   

 

4.2 Arbetsgång 

Först redovisar vi olika kunskapsformer i ett filosofiskt perspektiv och i ett 

utbildningsfilosofiskt perspektiv. Därefter fokuserar vi olika kunskapssyner i 

matematikämnet. Denna teoridel leder oss sedan fram till vår analysdel. Vi analyserar först 

skolans styrdokument där vi börjar med att koncentrera oss på SOU 1992:94. Det betänkandet 

ligger till grund för den rådande läroplanen Lpo 94. Därefter analyserar vi läroplanen och 

kursplanen i matematik för grundskolans årskurs 9. Till sist inriktar vi oss på analys av 

provmaterialet i nationella provet och den internationella undersökningen. Mellan de olika 

avsnitten gör vi kortare reflektioner och en längre diskussion får sedan avsluta vår uppsats där 

vi sammanfattar de resultat vi tycker oss kunna avläsa av vår analys. 

 

5 Olika kunskapsformer  

Gustavsson (2000) menar att tankar om kunskap har funnits lika länge som det har funnits 

människor. Kunskap speglar människors strävan att skaffa sig ett bättre liv, både individuellt 

och kollektivt. För att vår tids kunskapsdiskussion ska kunna förstås på ett meningsfullt sätt, 

är vi beroende av att förstå kunskapsdiskussionen som förts över årtusenden. Gustavsson 

beskriver vidare hur kunskapsbegreppet har utvecklats, med utgångspunkt i Platons definition 

av kunskap 500f.Kr. Platon skiljer säker kunskap (episteme) från att ha en åsikt (doxa). Denna 

definition av kunskap återfinns än idag i uppslags- och läroböcker. Platons lärjunge, 

Aristoteles breddade kunskapsbegreppet genom att knyta an till olika verksamheter. Den 

teoretiska kunskapen, episteme knöt han till den reflekterande och undersökande 

verksamheten. Vidare delade han in kunskapen i två praktiska former, techne och fronesis. 

Techne hör hemma i skapande verksamheter, med skicklighet i centrum. Fronesis är knuten 

till politisk och etisk verksamhet, med klokhet i centrum.  
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5.1 Den teoretiska kunskapen 

Ett av de kunskapsbegrepp som Gustavsson (2000) beskriver är episteme - den vetenskapliga, 

teoretiska kunskapen. Den utveckling som skett inom detta kunskapsområde har bidragit till 

flera perspektiv på vad kunskap är, de existerar samtidigt och bredvid varandra.  Under lång 

tid var denna kunskapsform dominerande, medan den praktiska kunskapen var 

marginaliserad. De idéströmningar som redovisas under denna rubrik ger en bild av 

bakgrunden till varför kunskapsdiskussionen ser ut som den gör idag.  

 

5.1.1 Kunskap som objektiv sanningssägare 

Gustavsson (2000) menar att en viktig utgångspunkt för den teoretiska kunskapssynen är 

naturvetenskapens uppkomst på 1500- och 1600-talet. Vetenskapsmän som Kopernikus och 

Galilei ändrade på människans världsuppfattning genom observationer, experiment och 

matematiska beräkningar. Utifrån denna tid växer två kunskapstraditioner fram: empirism och 

rationalism. Enligt empirismens kunskapssyn har kunskapen sin grund i erfarenheten. I 

rationalismens kunskapssyn sågs tänkandet och förnuftet ha avgörande betydelse för kunskap. 

En tredje kunskapssyn är positivismen. Den växte fram i början av 1900-talet och 

kännetecknas av att all kunskap ses som säker och exakt. Man tog avstånd från metafysiken4, 

eftersom man ansåg att den var spekulativ, vetenskapen var den sanna kunskapen. Denna 

kunskap ansågs kunna fastställas genom kvantitativa experiment och observationer av dessa. 

Det vi kan bekräfta med våra sinnen är sann vetenskaplig kunskap, allt annat såg 

positivisterna som metafysik. Anhängarna av positivismen ansåg att världen bestod av enkla 

fakta, som logiskt kan sättas samman och ge en exakt avbildning av världen. Sanningen fanns 

redan där, det återstod bara att upptäcka den. Sett i ett större perspektiv präglades 

positivismen av en stark framtidstro. Vetenskapen sågs som ett redskap, för att skaffa kunskap 

om världen och därmed föra civilisationen framåt. Detta sätt att betrakta vetenskap är starkt 

knutet till det industriella samhället och aktuellt även i våra dagar. Dessa tankar om kunskap 

stod i stort sett oemotsagda ända fram till 1960-talet, då det skedde en relativisering av 

vetenskapen.  

 

 

 

                                                
4 Metafysik har sitt ursprung i Platons och Aristoteles resonemang om den egentliga verkligheten, bortom alla 
sinnesintryck. Den sanna verkligheten fanns bortom den värld vi kan upptäcka med våra sinnen. Den sanna 
världen var gudomlig och omöjlig att komma åt i det jordiska livet.  
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5.1.2 Kunskap som föränder lig 

Gustavsson (2000) påpekar att ordet paradigm har fått spridning och används idag på flera 

olika sätt, i detta sammanhang har det betydelsen: den allmänt accepterade vetenskapliga 

kunskap som råder under en viss tid och står som modell för problem och lösningar för en 

speciell vetenskaplig gemenskap. Paradigmskiften har skett och sker hela tiden inom 

vetenskapen. Ett exempel är när relativitetsteorin utmanade det rådande paradigmet om bilden 

av verkligheten. Det innefattar också en revolution, ett nytt paradigm håller på att etableras. 

Konsekvenserna av detta blir att kunskap kan betraktas som relativ avseende tid och rum, 

detta leder till att teorin om kunskapen som objektiv hotas och därmed även positivisternas 

kunskapssyn.  

 

5.1.3 Kunskap som produkt av människa och samhälle 

Gustavsson (2000) redogör vidare för hur fenomenologins tankar har haft stor betydelse för 

kunskapsdiskussionen på 1900-talet. Det nya i denna inriktning var att världen ansågs ha sin 

utgångspunkt i den subjektiva erfarenheten. Tidigare hade man sett på kunskap som en 

sanning, bekräftad av vetenskapen, nu sågs kunskap som mångfald. Att välja en teori är att 

välja ett perspektiv, ett sätt att se på verkligheten.  Kunskapsprocessen har sin början i hur 

saker och ting uppträder i vårt medvetande och hänger samman med det som ger oss mening. 

Verkligheten är skapad av mänskliga tolkningar, genom mänskliga möten och 

kommunikation. Denna lära har haft stor betydelse för människans syn på kunskap genom att 

samhället ses som en mänsklig produkt.  

Rosengren (2002) bidrar också med ett perspektiv på kunskap som går emot den 

positivistiska kunskapssynen. Han hävdar att all kunskap är doxisk dvs. att kunskap utgår från 

vad vi tror om oss själva och världen. Meningen med ett doxologiskt sätt att se på kunskap är 

att beskriva kunskap som något mångsidigt och motsägelsefullt, precis som kunskap är och 

alltid har varit. Det bidrar också till att göra rättvisa åt både de praktiska och teoretiska 

sidorna av kunskap. Han vill förskjuta kunskapsbegreppet från objektiv kunskap till mänsklig 

kunskap. Doxisk kunskap är inte evig och konserverad, den är alltid bunden till en viss 

diskurs. Vetenskapliga förmågor som används vid framställningen av teoretisk kunskap är 

mänskliga, inte objektiva. Beslut som till exempel att urskilja intressanta argument, faktum 

eller påståenden, i förhållande till en viss fråga är kunskap som är svår att definiera. Den 

kunskap man når fram till har dock alltid sin grund i mänskliga val, därför kan aldrig kunskap 

ses som objektiv. Kunskap är bara intressant i förhållande till den kunskapssituation som den 

producerats i. 
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5.2 Den praktiska kunskapen 

Nästa kunskapsform Gustavsson (2000) resonerar kring är techne - den praktiska, produktiva 

kunskapen. Denna kunskapsform har diskuterats alltmer intensivt under de senaste årtiondena 

i Sverige. Det har inneburit att denna kunskapsform har fått ett språk och därmed blivit möjlig 

att kommunicera. Pragmatismens kunskapssyn har haft stort inflytande över 1900-talets 

diskussion om praktisk kunskap, till stor del genom dess frontfigur Dewey. 

 

5.2.1 Pragmatismen 

Englund (1999) menar att Dewey redan runt sekelskiftet hade grundat den progressivistiska 

utbildningsfilosofin som ville utveckla nya idéer om verksamhetsformen i den traditionella 

kunskapsöverföringsskolan. Redan då var Deweys idéer starkt kopplade till en praktisk 

utformning, ” learning by doing” . Den proggressivistiska teorin inriktades dock med tiden för 

mycket på individen, vilket fick Dewey att bli inspiratör för den rekonstruktivistiska 

utbildningsfilosofin, där utbildningens demokratifunktion betonas. I denna pragmatiska 

kunskapsteori framhåller Dewey (1916/1999) betydelsen av att vetandet sätts in i ett 

sammanhang, där själva handlandet gör att kunskap skapas på ett ändamålsenligt sätt. 

Pragmatismen kritiserar andra kunskapsteorier där åtskillnad görs mellan teori och praktik, 

veta och göra, förnuft och känsla, innehåll och metod. Likaså kritiseras skillnader i form av 

social uppdelning i samhällsklasser, då detta leder till att vetandet i de olika grupperna blir 

ensidigt. Ingen samhällsklass kunskaper ska nedvärderas och lärandet ska inte ses som en 

total summa som förmedlas av böcker eller en viss auktoritet. Det finns ingen fix och färdig 

sanning enligt denna kunskapsteori och lärandet är inte en samling kunskaper som eleverna 

ska tillägna sig. Pragmatismen menar att teori och praktik hör ihop. Praktik ger erfarenhet och 

det är kunskapens uppgift att ställa en erfarenhet till andra erfarenheters fria förfogande så att 

kunskapen blir växande. Kunskap sätts på detta sätt i rörelse vilket ger ökad mening. Denna 

kunskapsteori vill ge oss rätt till att känna en emotionell tillfredställelse som ges av att lägga 

tidigare oordnade, dunkla och förvirrande problemställningar till en ordnad kunskap. Till 

kunskap räknas bara det som vi tagit till oss och därefter kunnat anpassa till den situation vi 

lever i. I denna syn på kunskapen poängterar Dewey den kommunikativa synen på kunskap.  

Erfarenheten får inte isoleras hos en individ utan måste berika även andra som inte fått denna 

erfarenhet ännu. Utbytet måste vara ömsesidigt och fritt vilket betyder att den kunskap som 
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förärvas i skolan måste stå i samband med aktiviteter som utövas i en miljö där människor 

lever i gemenskap. 

 

5.2.2 Kunskap i handling 

Molander (1993) ansluter sig till Deweys pragmatiska syn på kunskap. Han sätter den levande 

kunskapen i centrum, denna kunskapssyn kallar han kunskap-i-handling. Molander är kritisk 

mot den teoretiska, västerländska kunskapstraditionen som anser praktiken enbart som en 

informationskälla för teoribyggande och en plats för tillämpning. Teorier behövs i handling, 

men bara i inledningsskedet. Han ser istället på kunnande som en form av uppmärksamhet i 

handling och exemplifierar detta med kunskapssituationen handledare-lärling. I 

handledningstillfället finns en dialog som präglas av Sokratesdialogen där det inte handlar om 

att få konkreta svar på en fråga, utan att själv ställa frågor och komma fram till svaren genom 

olika resonemang emellan handledare och lärling. Lärlingen behöver dock förförståelse för att 

kunna ställa en bra fråga. Viktigt i denna kunskapsteori är att kunskap ska vara öppen för 

kritisk bedömning. Om gränserna uppmärksammas kan rutiner och traditioner brytas. 

Kunskap-i-handling kan inte läras ut i någon teoretisk text utan kunskapen finns i själva 

handlandet och den dialogiska gemenskapen. På det viset kan man få del av den tysta kunskap 

som finns i praktiska verksamheter.  Kropp och själ är en helhet, känsla och kunskap är 

oupplösligt förenade. Det blir då viktigt att punktera den traditionella tudelningen av dessa 

och istället studera de intressanta mellanrummen.   

Gustavsson (2002) diskuterar om kunskap i praktisk verksamhet genom att knyta an till 

dagens kunskapssamhälle. I dagens kunskapsdiskussion talar man ofta om kunskapens nytta. 

Flera utbildningar anpassas till den praktiska verksamhet den ska användas i. Detta kan tolkas 

som att kunskap blivit ett medel för att öka produktiviteten i samhället. Denna nyttosträvan 

har blivit en motpol till kunskap för dess egen skull. Kunskap och lärande i praktiken har 

alltså fått en ekonomisk dimension i dagens samhälle. Dagens samhälle ställer krav på 

effektivisering och snabba vägar till kunskap. Gustavsson menar att kunskap har blivit en 

” färskvara” , att ta examen och klara betygen kan dock inte likställas med att det vi lär oss 

verkligen får betydelse för oss i hur vi ser på tillvaron, handlar för att förändra den och hur vi 

lever våra liv. I det situationsbundna synsättet på lärande, är lärande och kunskap helt 

kontextualiserat, man lär sig genom att delta i praktiken. Det finns ingen allmänkunskap, som 

kan förmedlas från en människa till en annan. Detta synsätt utmanar den traditionella 

undervisningen i skolan, där läraren förmedlar en allmänkunskap till eleverna.  
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5.2.3 Tyst kunskap 

Begreppet tyst kunskap dyker ofta upp i resonemanget om praktisk kunskap. Molander 

resonerar om detta under föregående rubrik och även Gustavsson (2002) ger ett bidrag till 

diskussionen om tyst kunskap. Han menar att den praktiska kunskapen ofta består av ” tyst 

kunskap” , det vi kan utan att kunna beskriva det med ord. Reflekterande praktik innebär att vi 

tänker när vi handlar och även att kunskap är situerad, bunden till praktik, sammanhang och 

situation. Detta gör han genom att visa på hur samhällsförändringar får konsekvenser för 

kunskapssynen i skolan. Gustavsson konstaterar att kunskap har betraktats som självklar och 

given i skolans värld. Först i 1994 års läroplan problematiseras kunskapsbegreppet. Kunskap 

beskrivs där i termerna: fakta, förståelse, förtrogenhet och färdighet. Kunskapsbegreppet 

vidgas, för att anpassa skolan till dagens samhälle, där kunskap får allt större betydelse. 

Avgörande för denna förändring var den forskning som startade på Arbetslivscentrum på 

1980-talet. Utgångspunkten där var att börja utveckla ett språk för den tysta kunskap, som 

fanns i olika praktiska verksamheter. Man kom att skilja på påståendekunskap, 

färdighetskunskap och förtroendekunskap. Det var nödvändigt att ge denna tysta kunskap ett 

språk, eftersom allt större vikt läggs vid lärande och kompetensutveckling i dagens samhälle. 

För att kunna motivera kompetensutveckling, så måste man kunna beskriva vilken kompetens 

man besitter. 

 

5.2.4 Praktisk klokhet 

Gustavsson (2000) beskriver också kunskapsbegreppet fronesis - praktisk klokhet. Denna 

kunskapsform svarar på frågor om meningen, syftet och ändamålet med olika verksamheter. 

Den bidrar med ett etiskt och politiskt perspektiv på kunskap och fokuserar på människors 

välbefinnande, utan att ha något annat syfte. Den centrala tanken är att människan utvecklas i 

en social gemenskap. Gustavsson (2002) kopplar begreppet praktisk klokhet till dagens 

skoldebatt. Han menar att denna typ av kunskap innebär att ha förmågan att möta olika 

situationer med förnuft, känsla och fantasi. Denna kunskap kan man bara tillägna sig genom 

egna erfarenheter och goda förebilder. Generella principer, förmedlade genom undervisning 

blir därmed meningslösa. Vi tillägnar oss kunskap, när det invanda kastas omkull. Först då 

gör vi en omtolkning av oss själva och världen. Intresse för kunskap skapas genom att det 

bekanta främmandegörs och det främmande blir mer bekant. Enligt detta resonemang är 

utgångspunkten för all kunskap subjektet. Denna syn på kunskap utmanar skolpedagogiken, 

som ofta ser kunskap som en produkt, färdig att förmedla till eleverna. Gustavsson belyser 

också kunskap ur ett etiskt perspektiv. Här ses kunskap som förmåga att skilja på lämpligt och 
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olämpligt handlande. Denna typ av klokskap kan bara förvärvas då vi deltar i verksamheter, 

som är av gemensamt intresse. Gustavsson anser att denna typ av kunskap också måste få 

plats i dagens skola, utmaningen ligger i hur detta ska ske. 

 

5.3 Kunskapsteor ins poler  

Ett sätt att tydliggöra skillnaderna mellan teoretisk och praktisk kunskap är att ställa dem mot 

varandra som två ytterligheter vilket Molander (1993) och Arfwedson & Arfwedson (2002) 

gör. Molander sätter den västerländska teoretiska kunskapstraditionen mot den praktiska 

kunskapstraditionen. Den teoretiska kunskapstraditionen utmärks enligt Molander av 

dualism5 och företräde för teoretisk kunskap. Som kontrast till detta samlar Molander den 

praktiska kunskapstraditionen under namnet kunskap-i-handling. Den utmärks av: 

avståndstagande från dualism, företräde för praktisk kunskap, deltagande och dialog med 

andra människor, övertygelsen om kunskap i handling och en förankring i levande traditioner. 

Klyftan mellan praktik och teori uppstod under upplysningstiden då modern vetenskap 

grundades på experiment och iakttagelser. Vetenskapen skulle finna den slutgiltiga sanningen 

genom ingrepp i naturen och därmed förändrades förhållandet mellan människa och natur, själ 

och kropp. Tidigare hade den grekiska vetenskapen grundats på förnuftet och det eviga 

kosmos som människan inte kan ingripa i. Molander menar att det moderna kunskapsgreppet 

från upplysningstiden med dess dualism fortfarande är i mycket hög grad levande, men att vi 

står mitt uppe i en process där förändring håller på att ske.  

Arfwedson & Arfwedson (2002) illustrerar olika kunskapsuppfattningar genom att sätta 

dem på en axel, där ändpunkterna betecknar två motsatta ytterlighetsståndpunkter för 

kunskapssyn. Det karaktäristiska för den ena kunskapssynen som de kallar materiella teorier, 

är att denna kunskap redan finns i samhället i färdigförpackad form. Den är resultatet av 

forskares, fackboksförfattare och andra personer tankemödor. Denna kunskapssyn är 

legitimerad, återfinns i böcker och betraktas som skolans kunskap. Den andra kunskapssynen 

som de har placerat som den andra ändpunkten på axeln har fått namnet formella teorier. Den 

har rötter långt bakåt i tiden och fick sitt genombrott under den tidiga humanismen med dess 

tankar om människans frihet att forma sig själv. Det karaktäristiska för denna kunskapssyn är 

inriktningen på den lärandes egen aktivitet och dess betydelse. Eleven ska här producera sin 

kunskap och inte reproducera den. Arfwedson & Arfwedson menar att till de formella 

teorierna hör reforminriktad pedagogik, progressivism, liksom de senare årtiondenas svenska 

                                                
5 Uppdelning mellan tanke och handling, teori och praktik, osv.  
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läroplaner. Denna kunskapsform står för process- och sammanhangskunskap och den 

konstruktivistiska lärandeteorin ger sitt fulla stöd till denna syn, då en konstruktivistisk 

undervisning utgår från att eleven använder sig av det han/hon redan vet för att utveckla 

meningsbärande lösningar. 

 

6 Kunskapsformer  i skolan 

För att knyta den allmänna och historiskt framvuxna synen på kunskap som vi hittills 

redovisat till skolan, redogör vi här för några kunskapsbegrepp som används för att beskriva 

den kunskapssyn som präglat skolan och dess styrdokument. Stensmo (1994) ger en översikt 

över dessa.  Epistemologiska frågor behandlar frågor om hur människan skaffar sig kunskap, 

om vad kunskap är och med vilken säkerhet hon kan veta något. Stensmo menar att 

epistemologin är viktig för pedagogiken, eftersom den uppfattning en pedagog har om vad 

kunskap är, hur den uppkommer, vilken giltighet den har och hur eleverna tillägnar sig denna 

blir avgörande för planering, genomförande och utvärdering i utbildningen. De 

rationalistiska, empiristiska och konstruktivistiska epistemologierna ger olika 

utbildningsupplägg. Empirism och rationalism hör till den historiskt traditionella 

uppfattningen om kunskap, medan den moderna kunskapsuppfattningen benämns 

konstruktivism och innehåller drag av både empirism och rationalism. Säljö (2000) bidrar till 

den senmoderna kunskapsdiskussionen i skolan genom det sociokulturella perspektivet. 

 

6.1 Epistemologier  

Stensmo (1994) menar att rationalismens syn på kunskap innebär att eleverna lär sig genom 

att med hjälp av förnuftet återkalla idéer som finns latenta i medvetandet. Det utredande 

samtalet sätts i centrum. Genom att analysera olika begrepp och genom logiska resonemang 

pröva hållbarheten i dessa, tillägnar man sig kunskap. Genom att analysera det egna 

tänkandet, kan vi med hjälp av förnuft, logik och matematik bilda begrepp och få kunskap. 

Empiristerna menar att kunskap förvärvas genom att den yttre verkligheten studeras, 

alltså genom sinnesintryck. Detta är en väsentlig skillnad i förhållande till rationalismen, där 

kunskap ses som något som uppstår i människans medvetande. Den sanna kunskapen erövras 

genom att prövas mot erfarenheten. Eleverna undersöker olika fenomen genom experiment 

och formulerar slutsatser utifrån sina observationer. I denna pedagogik står observationen i 

centrum, yttervärlden observeras och utifrån reflektioner över dessa observationer byggs 
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kunskap upp. Denna utgångspunkt har aktualitet i nutidens diskussion om vad kunskap är och 

hur man kan veta något. (Stensmo 1994). 

Konstruktivisterna menar att kunskap är ett mentalt redskap som människan använder 

för att förstå verkligheten. Verkligheten konstrueras i ett samspel mellan sinnesintryck och 

förnuft. Alltså har konstruktivismen drag av både rationalism och empirism. 

Kunskapskonstruktionen ses som en aktiv och kontinuerlig process, provisorisk och 

föränderlig. Enligt konstruktivisterna är människan av naturen nyfiken och hon har en naturlig 

drivkraft att utforska och lära sig förstå sin omvärld. Nyfikenheten bidrar till att hon hamnar 

inför fenomen som hon inte förstår, genom tänkande och konstruktion utifrån detta tillägnar 

hon sig ny kunskap. Konstruktivisterna menar också att människan alltid utgår från ett visst 

mått av förförståelse när hon stöter på nya fenomen och tillägnar sig nya kunskaper. (Stensmo 

1994). 

 Säljö (2000) problematiserar kunskap bland annat utifrån kommunikation och 

tillämpning i ett sociokulturellt perspektiv. Detta bidrar till en breddning av konstruktivismens 

och rationalismens kunskapssyn. I det sociokulturella perspektivet kan kunskap inte förstås 

som en bild skapad av en neutral observatör. Kunskap uppfattas här aldrig som något som 

ligger fast. I stället existerar olika sätt att förstå och förklara verkligheten sida vid sida och 

olika perspektiv ger olika kunskaper. Säljö ser västvärldens traditionella kunskapssyn där 

kunskap ses som något som kommer utifrån och in i människor som problematiskt. Att se 

kunskap som objektiv får nämligen konsekvenser för hur vi organiserar undervisningen. 

Kommunikationen blir ofta enkelriktad i klassrummen och läraren försöker hitta kraftfull 

metoder för att överföra information. I det sociokulturella perspektivet utgör hela samhället 

med dess vardagliga kommunikativa praktiker en pedagogik. Detta medför att de sätt på vilka 

vi lär och tar del av kunskap är beroende av vilka kulturella omständigheter vi lever i. 

Kunskap återskapas och förnyas ständigt i samhället genom samspel mellan människor. 

Denna kunskap tas sedan med till ett senare kommunikativt sammanhang eller byggs in i 

olika redskap. Den typ av kunskap som blir användbar ändras sedan ständigt beroende på 

omvärldens krav och möjligheter. Att lära sig läsa kan vara ett verktyg för att kunna ta 

mening av en text och för att kunna använda en text. Ett annat verktyg kan vara att använda en 

miniräknare som utför operationen åt oss. Rutinmässiga uträkningar passar enligt Säljö bättre 

i maskinen då vår mentala energi kan frigöras för annat. Dessa sociokulturella redskap där 

människan byggt in kunskap kan dock inte användas om vi inte förstår sammanhanget. Vi 

måste veta när och hur de ska användas. I ett kognitivistiskt och rationalistiskt perspektiv 

betraktas det som relativt oproblematisk att tillämpa det man redan kan. Detta behöver dock 
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problematiseras enligt Säljö då forskning visat att tankeformer och sätt att analysera 

verkligheten på komplicerade sätt är kopplade till olika sociala praktiker och verksamheter, 

samtidigt som de varierar mellan olika sammanhang. 

 

6.1.1 Reflekterande diskussion 

Under denna rubrik försöker vi koppla de olika epistemologierna till diskussionen om olika 

kunskapsteorier vi fört tidigare i arbetet. Rationalismen och empirism hör till den teoretiska 

kunskapssynen. I skolans kunskapsdiskussion finns det dock anledning att tala om dessa var 

för sig, eftersom de så tydligt går att återfinna i olika skolämnen. Rationalism och empirism 

har en hel del gemensamt. De ser på kunskap som objektiv, säker och exakt. Det som skiljer 

dem åt är synen på hur man når fram till kunskap. Enligt rationalismen når man kunskap 

genom teoretiska resonemang och logiska slutledningar. Här ser vi en koppling till skolämnet 

matematik. Att prova hållbarheten i olika matematiska resonemang genom logik är ett vanligt 

sätt att undervisa matematik än idag. Även empirismen har satt tydliga spår i dagens 

undervisning, här ser vi sambandet med de naturvetenskapliga ämnena: fysik, kemi och 

biologi. I dessa ämnen finns många laborativa inslag i undervisningen. Detta stämmer med 

empirismens kunskapssyn, eftersom den består i att göra observationer och utifrån dessa dra 

slutsatser och därmed inhämta kunskap.  

Till skillnad från empirism och rationalism ser konstruktivisterna kunskap som relativ. 

Vi tycker oss också se att konstruktivismen har drag från fenomenologins kunskapssyn. Båda 

ser på kunskap som subjektiv och en ständigt pågående mänsklig process, där kunskap ses 

som föränderlig. I fenomenologin finns också det sociokulturella perspektivet. Dessa har 

gemensamt att de ser mänskliga möten och kommunikation som viktiga ingredienser i 

kunskapsdiskussionen. Vi ser även tydliga likheter mellan det sociokulturella perspektivet och 

doxologin, där kunskap ses som en mänsklig, subjektiv företeelse, bunden till en diskurs. I det 

sociokulturella perspektivet finns samhörighet med pragmatismen som menar att kunskap 

utgår från praktisk erfarenhet och vetandet sätts in i ett sammanhang. Här blir även 

kopplingen till kunskap i handling tydlig anser vi, eftersom även denna kunskapsform har en 

pragmatisk syn på kunskap som innebär att kunskap blir till i kommunikationen mellan lärling 

och handledare. I denna kommunikation får även den praktiska, tysta kunskapen ett språk. 

Vidare går också det sociokulturella perspektivet att koppla till praktisk klokhet Där ser man 

på kunskap som något som utvecklas i en social gemenskap, genom egna erfarenheter och 

goda förebilder. Det sociokulturella perspektivet är alltså i högsta grad en praktisk 
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kunskapssyn. Efter denna diskussion går vi in på hur kunskapssynerna tagit sig uttryck i olika 

utbildningsfilosofier. 

 

6.2 Kunskapsbegreppet i skolans styrdokument 

Englund (1986) resonerar om de utbildningsfilosofier som dominerat utbildningsdiskussionen 

i Amerika och Europa under 1900-talet. Essentialismen, rationalismen, empirismen och 

konstruktivismen har fått betydelse för diskussionen om kunskap i skolans styrdokument. Han 

menar också att de olika utbildningsfilosofierna kan förklara olika ämnens roll i skolan och 

hur skolan är uppbyggd. 

Englund menar att essentialisterna var kritiska till den samtida progressivismen, som 

var centrerad till individen. Essentialisterna ansåg att lärande skulle inriktas mot långsiktiga 

mål och bortse från det som är intressant här och nu. Initiativet till lärande ligger inte hos 

individen, utan hos den auktoritära läraren. Tyngdpunkten i lärande ligger på grundläggande 

kunskaper och färdigheter. Essentialisterna ville få fram de olika ämnenas särart och såg dessa 

i relation till ämnets vetenskapliga karaktär. De ansåg att ämnets koppling till den 

vetenskapliga forskningen i ämnet behövde stärkas. Detta har satt spår i dagens resonemang 

om vilka läroämnen eller teman som är väsentliga (essentiella) i en läroplan.  

Perennialismen fokuserade mänsklighetens eviga, ständigt återkommande (perenna) 

frågor. Perennialismen hade liksom essentialismen en uppfattning om att det var skolans 

uppgift att överföra den sanna, objektiva kunskapen till eleverna. Skolans uppgift var också 

att utveckla elevernas förnuft. Enligt perennialismen finns det bestående sanningar och värden 

som måste ingå i en läroplan.  Det är skolans uppgift att förmedla ett kulturarv, genom 

allmänbildning främst i naturvetenskap och humanoria. (Englund 1986).  

Vidare menar Englund att progressivismen var en reformpedagogisk strömning som 

satte det lärande barnet i centrum, till skillnad från essentialismen och perennialismen som 

hade ämnet i fokus. Eleverna skulle genom skolan anpassas till det föränderliga samhällets 

krav och förespråkade en förändring av den traditionella ämnescentrerade skolan. Skolans 

förändring skulle ske i fas med den utveckling som tog rum i övriga samhället. Utbildningen 

skulle alltså anpassas till samhällsutvecklingen, inte ses som en isolerad institution utanför 

samhället. Proggressivismen hävdade att eleverna skulle arbeta ämnesövergripande med en 

problemcentrerad inriktning. Utbildningen skulle centreras till elevens förutsättningar och 

undervisningen skulle utgå från ämnesövergripande arbetssätt och problemlösning. 
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Enligt Englund var den samhälleliga förändringen mycket mer framträdande i 

rekonstruktivismen än i progressivismen. Rekonstruktivismen fokuserade samhälle, 

samhällsförändringar och utbildningens roll i ett socialt reformarbete. Rekonstruktivismen 

utvecklades ur progressivismen och speciellt utifrån Deweys Demokrati och utbildning 

(1916/1999). Skolans samhällsorienterade innehåll fokuserades i relation till skolans 

övergripande mål. Rekonstruktivisterna relaterade skolans arbete till bestämda mål för 

samhällsutvecklingen.  Denna utbildning skulle ha framtiden i fokus. Rekonstruktionisterna 

såg all kunskap som en social konstruktion och målet med all utbildning var att utbilda 

demokratiska medborgare som kunde skapa ett mer demokratiskt samhälle.  

Englund (2003) diskuterar vad dessa olika utbildningsfilosofier har haft för inverkan på 

den svenska läroplansutvecklingen. Han menar att essentialismens tankar är dominerande i 

Lgr 62. Huvuddragen i denna är att varje ämne har en essens som ska överföras till eleverna. 

Denna läroplan följer den traditionella skoltanken där utbildningen följer vetenskapen. Några 

år senare kom Lgr 69 där essentialismens tankar fortfarande finns med, men det har skett en 

förskjutning mot progressivismen. Det finns en starkare betoning på elevsamarbete och 

elevernas egna erfarenheter. Verkligheten ses inte längre som uppdelad i ämnen, utan det 

finns en förskjutning mot integration mellan ämnena. Lgr 80 är präglad av 

rekonstruktivismens tankar om medborgarfostran. Det handlar dock inte om en 

helomvändning, snarare en perspektivförskjutning. Problematisering och politik lyfts fram i 

denna läroplan. I dagens rådande läroplan, Lpo 94 finns enligt Englund en kraftig återgång till 

essentialismen. Återigen är ämnena utgångspunkten för utbildningen. Vetenskapen ska ligga 

bakom kunskapsmålen och kunskapsuppdraget. På bekostnad av detta har demokratifrågorna 

marginaliserats i dagens läroplan.  

 

6.2.1 Reflekterande diskussion 

Under denna rubrik vill vi koppla de olika utbildningsfilosofierna i skolans styrdokument till 

den kunskapsdiskussion vi fört tidigare i arbetet, eftersom dessa har tydliga drag av 

kunskapsteorierna och epistemologierna.  

Essentialismen har ämnet i centrum. Denna utbildningsfilosofi ser kunskap som en 

objektiv sanningssägare, fristående från människa och samhälle. Denna teoretiska 

kunskapssyn kopplar vi till rationalism, empirism och positivism, eftersom den står för en 

teoretisk kunskapssyn. I den essentialistiska kunskapssynen ses inget tydligt samband mellan 

skolan och övriga samhället.  
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Även perennialismen har ämnet i centrum och kan knytas till en positivistisk 

kunskapssyn, eftersom denna inriktning ser på kunskap som objektiv och oföränderlig. 

Perennialismen går emot kunskap som föränderlig, då kulturarvet ses som den sanna 

kunskapen. På grund av denna oföränderlighet ser vi hur perennialismen går emot 

fenomenologins grundtanke om att kunskap utgår från individen. Att elevernas förnuft ska 

utvecklas ser vi som en rationalistisk kunskapssyn, eftersom den knyter an till att tänkande 

och förnuft är grunden till kunskap. 

Vi ser vidare likheter mellan progressivismen och pragmatismen. I progressivismen ses 

eleven som en helhet i likhet med pragmatismen som är motståndare till all form av dualism 

(uppdelning). Dessa båda ser även skolan som en demokratisk plats, präglad av delad 

erfarenhet och ömsesidig kommunikation. Progressivismen har också likheter med det 

sociokulturella perspektivet där utbildningen ska vara meningsfull här och nu. Indirekt ser vi 

att progressivismen bildar en motpol till essentialism och positivism. 

Rekonstruktivismen har samhället i fokus. Skolans uppdrag är att fostra framtida 

samhällsmedborgare. Denna utbildningsfilosofi bedömer vi ha sina rötter i pragmatismen, 

som fokuserar demokratifrågan. Rekonstruktivismen ser också dialogen som viktig, detta 

kopplar vi till kunskap i handling, eftersom den kunskapsteorin har dialogen i centrum. Vi ser 

också ett tydligt samband med praktisk klokhet. Där ses kunskap som en produkt av människa 

och samhälle och samhället ses som en mänsklig produkt. Vi ser också att rekonstruktivismen 

har likheter med det sociokulturella perspektivet som ser skolan som en del av samhället, ett 

tydligt helhetstänkande. Detta till skillnad från essentialismen som snarare ser skolan som en 

verksamhet frånkopplad från samhället i övrigt.  

Den inverkan som utbildningsfilosofierna har haft på den svenska läroplansutvecklingen 

enligt Englund, gör att utvecklingen snarare går att följa i en cirkelkomposition, än en 

utveckling emot nya filosofier och idéer. Orsaken till återgången från att inte se på utbildning 

som en enkel avbild av vetenskaplig kunskap i Lgr80 till synen att vetenskapen ska ligga 

bakom kunskapsmålen och kunskapsuppdraget i Lpo94 kan vara att det som ligger i tiden just 

då får stor betydelse. Det är den för tiden omgivande diskursen som får makten i dessa 

styrdokuments texter.  

Efter denna diskussion begränsar vi vårt arbete till kunskapssynen i skolämnet 

matematik och övergår till att se vilka olika kunskapsformer som diskuteras inom 

matematikämnet. 
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7 Några matematikdidaktikers diskussioner  om kunskap 

Inom matematikdidaktiken finns både ett praxisfält med den faktiska undervisningen och ett 

forskningsfält där olika teorier prövas. Forskningsfältet kan ta sin utgångspunkt i praxisfältet 

och forskningen kan i sin tur ge teoretiskt kunskap tillbaka till den faktiska undervisningen. 

För att få en inblick i olika kunskapsformer inom matematikämnet presenterar vi nedan några 

matematikdidaktikers diskussioner. 

Ett sätt att se på kunskap i matematik är att dela in den i tre delkunskaper: en 

matematisk kunskap, en teknisk kunskap och en reflekterande kunskap (Hedrén 2001). Denna 

indelning kan jämföras med indelningen: teoretisk kunskap, praktisk kunskap och praktisk 

klokhet. Den matematiska kunskapen är enligt Hedrén den man använder när man genom att 

tillämpa ett eller flera av de fyra räknesätten försöker lösa ett problem. Det är här alltså fråga 

om den teoretiska kunskapen där man använder vetenskaplig fakta. Den tekniska kunskapen 

använder man när man gör själva beräkningen med t.ex. hjälp av huvudräkning, 

överslagräkning, miniräknare eller dator. Här handlar det mer om den praktiska 

tillämpningen. Den reflekterande kunskapen används när problemet är löst och man behöver 

kontrollera rimligheten i svaret, jämföra med tidigare svar och se hur lösningen kan användas 

vid liknande problem. 

Eftersom det idag finns miniräknare och datorer till hjälp med räkningen anser Hedrén 

(2001) att tyngdpunkten i lärande av matematik kan förskjutas från ren tillämpad räkning till 

den reflekterande kunskapen, där reflektionen över det matematiska sammanhanget blir 

centralt. Här ser vi en klar koppling till det sociokulturella perspektivet där verktyg med 

inbyggd kunskap ses som ett hjälpmedel som människan ska utnyttja. Men den objektiva och 

teoretiska matematikkunskapen som lagras i miniräknaren kan inte användas om man inte 

förstår hur och när vi ska använda den anser vi. Denna förståelse kan då bland annat uppnås 

genom reflektion tillsammans med den sociala gruppen. Hur verktyget bäst ska användas 

beror på situationen. Den typ av kunskap som blir funktionell och produktiv i ett samhälle 

ändras beroende på omvärldens krav och möjligheter, vilket också Säljö (2000) påpekar. 

 

7.1 Objektiv kunskap i matematik 

Den positivistiska kunskapssynen har som vi tidigare skrivit den vetenskapliga metoden som 

sin tradition. Här söks den säkra och objektiva sanningen som likställs med den vetenskapligt 

säkra kunskapen. Objektiv kunskap inom matematik innebär en sammanställning av 
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matematikforskningens arbete under mer än tvåtusen år. En utgångspunkt för den objektiva 

kunskapen är att alla de uppfattningar som utgör grund för den typen av kunskap är logiskt 

försvarbara och allmänt accepterade (Pehkonen 2001). Matematiska sanningar är logiskt 

nödvändiga sanningar som inte kan liknas vid en berättelse eller en myt - tre gånger tre är nio, 

men när vi studerar det omfattande matematikämnet kan vi bara lära oss en del av området 

och vi lär oss det dessutom på vårt eget sätt (Engstöm 1998). Detta innebär att vi får en 

subjektiv kunskap baserad på individens erfarenhetsvärld och insikter, vilket inte 

överensstämmer med den positivistiska vetenskapssynen. En del av individens kunskap utgörs 

av dennes åsikter som inte behöver vara logiskt berättigade. Det finns dock många kopplingar 

mellan en individs subjektiva och objektiva kunskap menar Pehkonen. Individen kan å ena 

sidan studera matematiken som ämne (objektiv kunskap) och på så sätt vidga sin subjektiva 

kunskap. Å andra sidan kan en individs subjektiva kunskap presenteras offentligt, försvaras, 

debatteras och slutligen accepteras. Vi kan då konstatera att det i matematiken sker 

paradigmskiften genom att ny kunskap beroende på tid och rum tillkommer. 

Forskare inom matematikdidaktik menar att forskningen förespråkar konstruktivismen 

där lärandet utgår från individen, men att skolan fortfarande domineras av positivismens 

kunskapssyn där lärandet sker genom överföring av objektiv vetenskap. Enligt Glaserfeld 

(1998) är kunskapssynen i skolans matematikundervisning kvar i den positivistiska 

föreställningen om att kunskapen är en avbildning av världen oberoende av subjektet. Detta 

trots att tilltron till objektiv vetenskaplig kunskap under de senaste årtiondena har rubbats 

genom olika paradigmskiften. Någon ersättning av den objektiva kunskapssynen har dock inte 

blivit allmänt accepterad och undervisningen fortsätter med ämnet i fokus, oberoende av 

individen, menar Glaserfeld. Vi tolkar ovanstående diskussion som att forskare inom 

matematikdidaktiken vill hävda att det råder en skillnad mellan forskningens kunskapssyn och 

skolans kunskapssyn. 

 

7.2 Pragmatism och konstruktivism i matematik 

Pragmatismen framhåller betydelsen av att vetandet sätts in ett sammanhang där själva 

handlandet gör att kunskap skapas på ett ändamålsenligt sätt. Att sammanhanget blir centralt 

har också forskare i matematikdidaktik och matematiklärare blivit alltmer medvetna om 

(Engstöm 1998). Det är ganska meningslöst att försöka stoppa in kunskaper i eleverna och att 

försöka lära dem något som de inte ser mening och sammanhang i. De lär sig bäst när de 

själva får vara aktiva och får möjlighet att konstruera sin egen kunskap. Gamla beprövade 
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metoder kan vara en snabb väg till kunskap i matematik, men får eleverna själva pröva sig 

fram och tänka själv blir det också till deras egen kunskap. I Engströms diskussion ser vi en 

förskjutning i utbildningsfilosofin från essentialismen med ämnet i fokus till pragmatismen 

med eleven i centrum.  

Trots att undervisningen fortfarande har en positivistisk kunskapssyn har det inom 

forskningen vuxit fram en konstruktivistisk syn på kunskap som ett resultat av tidigare 

forskning menar Glaserfeld (1998). Det nya synsättet lämnar den gamla föreställningen om att 

kunskapen är en avbildning av en värld oberoende av observatören, till förmån för synen att 

kunskap ska vara införlivad i individens erfarenhetsvärld. Konstruktivism kan ses som en 

form av pragmatism och har samma inställning till kunskap och sanning som denna. 

Pragmatismen och konstruktivismen kan vara till hjälp att övervinna skolans konservativa syn 

på kunskapsbegreppet genom att argumentera för kunskap som en kartläggning av det som 

visar sig vara sannolikt i ljuset av mänsklig erfarenhet enligt Glaserfeld.. 

Den internationella matematikdidaktiken, både som forskningsfält och kunskapsområde, 

domineras idag av ett konstruktivistiskt paradigm för hur man ser på lärande och undervisning 

(Engstöm 1998). Även om idéerna börjar få genomslag i Sverige så präglas idag fortfarande 

undervisningen av essentialism, där kunskap ses som något som ska överföras till eleven. Den 

konstruktivistiska kunskapsteorin innebär dock att subjektet själv konstruerar sin kunskap och 

denna konstruktion görs utifrån de tidigare erfarenheter och konstruktioner som den lärande 

gjort. Dessa tankar utgår alltså från en progressivistisk kunskapssyn där elevsamarbete och 

elevernas egna erfarenheter är centralt. 

Ernest (1998) menar att det finns olika former av konstruktivism. Han tar bland annat 

upp social konstruktivism där subjektet och det sociala fältet är oskiljaktigt förenade och där 

människan lär sig i sin sociala omgivning. Vi ser här en tydlig koppling till det sociokulturella 

perspektivet där hela samhället med dess vardagliga kommunikativa praktiker utgör en 

pedagogik. Att enigheten ökar bland matematikdidaktiker om att matematik bör ses utifrån en 

social konstruktion anser också Engström (1998). Det är nödvändigt att tillsammans i gruppen 

medvetandegöra och reflektera över de egna uppfattningarna. Ett av de stora problemen i 

dagens skolmatematik är att tyngdpunkten på matematikämnet ligger på den objektiva, 

individuella kunskapen, fri från sociala sammanhang. Även om matematikämnet delvis består 

i att lära sig dessa objektiva kunskaper så finns det en mening i att sätta in matematiken i ett 

socialt sammanhang och göra den till en del av den sociala gemenskapen i gruppen. Engström 

poängterar att genom en social interaktion och diskussioner baserade på gemensamma 

erfarenheter skapas en socialt förhandlad matematisk verklighet som därmed skapar mening åt 
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den objektiva kunskapsformen. Som vi ser det så har matematiken en plats i den sociala 

konstruktivismens diskussion såväl som något annat ämne, eftersom en reflekterad matematik 

är en mänsklig verksamhet. 

 

7.3 Utvecklingen av matematikämnets innehåll 

Under 1960-talet påbörjades omfattande utbildningsreformer i västvärlden, framför allt inom 

matematik och naturvetenskap. Eleverna skulle göras förtrogna med det vetenskapliga sättet 

att arbeta och tänka genom att lägga ämnets struktur som grund i undervisningen. De skulle 

med andra ord ” lära sig att lära”  för att kunna konstruera sin egen kunskap. I Sverige blir detta 

tydligt under slutet av 1960-talet då skolmatematiken förnyades genom införande av bl.a. 

mängdlära och logik i undervisningen. I slutet av 1970-talet slog pendeln tillbaka från dessa 

progressiva idéer till krav på en satsning på basfärdigheter. Övning utifrån olika metoder, 

oberoende av individen var vägen till kunskap i matematik och ämnet stod återigen i centrum. 

Engström hävdar att tanken bakom 1960-talets reformsträvande var god då den ville komma 

bort från positivistiska undervisningsmetoder till en mer förståelseinriktad undervisning. 

Denna historiska beskrivning som Engström gör stämmer som vi ser det med Englunds 

beskrivning av Lgr 62 som essensialistisk och Lgr 69 som progressivistik. Tillbakagången till 

ämnet i fokus beskriver dock Englund inte förrän i och med Lpo 94. 

Den konstruktivism som vuxit fram på senare tid i matematikundervisningen har dock 

en del kvar av 60-talets reformmatematik, men i centrum har fortfarande en kunskapssyn stått 

där kunskap betraktas som given och en återspegling av verkligheten (Gjone 2001). Gjone 

menar att nyttoaspekten i matematikern har fått en stark framtoning i många sammanhang, 

inte minst när kritik fördes fram mot 60-talets ”nya matematik” . Många uppfattar 

matematiken som i huvudsak ett tillämpningsområde utan sammanhang. Argumentet att man 

skulle gå tillbaka till grunderna fick stöd av åsikten att eleverna måste lära sig de 

räknefärdigheter de hade nytta av i studierna och inte matematik som allmänbildning. Det var 

med andra ord tillämpning av den teoretiska kunskapen som efterfrågades och inte den 

praktiska klokheten. 

 

8 Sammanfattande kommentar  till vår  genomgång av olika  
kunskapsformer  

I denna första del av vår undersökning har vi genom att studera olika kunskapssyner gjort en 

” resa”  genom tiden. De olika texter vi läst har bidragit med olika perspektiv på begreppet 
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kunskap. Under resans gång har vi insett att kunskapsbegreppet inte är ett renodlat begrepp 

som är lätt att identifiera. Flera olika kunskapssyner existerar parallellt. Hela tiden tillförs nya 

aspekter på kunskap, vissa dominerar kunskapssynen under en tid, sedan kommer en 

paradigmförskjutning och tillför ännu ett perspektiv på kunskap. Detta bidrar snarare till 

mångfald, än en helomvändning i synen på kunskap. Den litteratur vi studerat har bidragit till 

att vi fått en grund att stå på och utifrån denna kan vi studera andra texter och se vilken 

kunskapssyn som finns representerad i dessa. Vi har alltså fått verktyg som vi kan använda 

vid analys av vilken kunskapssyn som ligger bakom läroplaner, kursplaner, utvärderingar och 

prov.  

En av svårigheterna med denna teorianalys har varit avgränsning. Vi insåg snart att det 

fanns obegränsat med material i ämnet kunskap. Allt vi har läst har varit intressant, men vad 

utav detta är relevant för vårt syfte? Vi bestämde oss dock för att vi behövde en historisk 

tillbakablick på kunskapssynen, vi ville veta vilka tankar som låg bakom den 

kunskapsdiskussion som finns idag. Här fick vi insikt om att matematikämnets struktur har 

sina rötter i Aristoteles resonemang om sann, vetenskaplig kunskap. De slutsatser vi tycker 

oss kunna dra utifrån de texter vi läst är att kunskapssynen rör sig mellan olika poler. Dessa 

poler är varandras motsatser och kunskapssynen vandrar mellan dessa. Ibland rör sig 

diskussionen i en viss riktning, för att sedan närma sig motpolen igen. Vi tycker oss se att det 

finns tre olika aspekter i kunskapsdiskussionen där de olika polerna finns: 

• Teoretisk eller praktisk kunskap. 

Dessa poler har blivit aktuella i den diskussion om kunskap som förts i frågorna vad 

kunskap är och hur man tillägnar sig kunskap. Lär man sig utifrån det vetenskapligt 

förankrade ämnet eller lär man sig i den praktik man deltar i? 

• Objektiv eller subjektiv kunskap. 

I förhållande till dessa poler handlar diskussionen om huruvida kunskap är objektiv 

vetenskap, en sanning oberoende av människan eller något som är förankrat hos 

individen. 

• Grupp eller individ. 

Mellan dessa poler handlar diskussionen om var kunskapen finns och till vilken nytta. 

Finns kunskapen hos individen eller inom en gemenskap? Ska kunskapen användas för 

individuell utveckling eller för gruppens bästa? 

Den förskjutning som vi kan se i kunskapssynen, är att den praktiska kunskapen har fått en 

större roll i kunskapsdiskussionen under senare hälften av 1900-talet, även aspekten om 

gruppen som kunskapsbärare har diskuterats i större utsträckning under denna period. 
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Demokratiperspektivet har också blivit mer synligt i kunskapsdiskussionen. Denna 

förskjutning går även att spåra i skolans kunskapssyn, men där har man i och med  

Lpo 94 gått tillbaka till en mer teoretisk och objektiv kunskapssyn. De läroplaner som funnits 

sedan grundskolans start på 60-talet har följt en utveckling från essentialism, vidare till 

progressivism och rekonstruktivism, för att åter komma tillbaka till essentislismen i den 

senaste läroplanen. Slutsatsen av detta blir att kunskapsdebatten som teoretiskt resonemang, 

inte alltid får genomslag i praktiken. Utifrån denna allmänteoretiska analys med diskussioner 

om olika kunskapsteorier kan vi nu övergå till vår textanalys av utvalda styrdokument och 

utvärderingsmaterial i skolämnet matematik. 

 

9 Analys av styrdokumenten 

Vi har nu uppnått vårt första syfte då vi fått en bakgrund till vad som har påverkat dagens 

kunskapsdiskussion. Utifrån vår genomgång har vi också kunnat arbeta fram analysredskap 

för vår textanalys. Med hjälp av de sex poler vi fann vill vi nu övergå till vår textanalys av 

läroplanen, kursplanen i matematik, nationella provet i matematik och TIMMS-

undersökningen. Detta för att försöka se vilken kunskapssyn som kommer till uttryck där och 

hur relationen mellan dessa är. Vi använder våra analysverktyg på följande sätt i texterna: 

Teoretisk – texten har ett synsätt där kunskap ses som något man får genom att studera fakta 

som är fastställd. Provuppgifterna består då av matematiska begrepp och termer utan någon 

förankring i verkligheten.  

Praktisk – texten förmedlar en syn där kunskap tillägnas genom att man får handla i en 

verklighet. Matematikproblemet sätts då in i en situation som finns i den vardagliga 

omgivningen. 

Objektiv – texten och bedömningarna värderar då en kunskap som en enda sanning utan 

motivering hur eleven kommit fram till svaret. 

Subjektiv – när det framgår av texten och matematikuppgifterna att eleven ska reflektera, 

diskutera och motivera sin matematikkunskap.  

Individ – då texten har en kunskapssyn som betonar vikten av att varje elev ska uppnå en viss 

kunskap och att provuppgifterna inte tillåter samarbete eller kommunikation. 

Grupp – då det framgår att det är viktigt att kommunicera och använda sig av den 

gemensamma gruppens kunskap. Provuppgifterna tillåter då samarbete och bedömningen 

visar att diskussion om olika lösningar är det väsentliga. 
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9.1 Bildning och kunskap 

I läroplanskommitténs betänkande Skola för bildning (SOU 1992:94) finns avsnitt med 

bakgrunds- och motivtexter till Lpo94.. Dessa avsnitt gavs ut av Skolverket på regeringens 

uppdrag i särtrycket Bildning och kunskap (Skolverket 2002). Bakgrunden för utgivningen av 

denna text var att riksdag och regering hade beslutat om nya läroplaner både för den 

obligatoriska skolan och för den frivilliga skolan. De nya läroplanerna skulle vara utformade 

för att svara mot ett nytt ansvars- och styrsystem och bygga på den kunskapssyn och det 

lärande som beskrivs i läroplanskommitténs betänkande. I vår textanalys har vi valt att 

begränsa oss till det avsnitt som uttryckligen handlar om kunskap och lärande.  

Vi har kommit fram till att denna text intar en pragmatisk syn på kunskap. Texten 

uttrycker en strävan efter att olika kunskapssyner ska samarbeta och existera samtidigt, inte 

konkurrera med varandra, vilket vi kopplar till Deweys syn på olika kunskapsformer som en 

helhet, inte en uppdelning. De kunskapssyner som diskuteras i texten är fakta, förståelse, 

färdigheter och förtrogenhet. Dessa kopplar vi till våra kunskapsbegrepp på följande sätt: 

Fakta är kunskap som information och förmedlar en objektiv, teoretisk kunskapssyn. 

Förståelse är kunskap som meningsskapande. Detta tolkar vi som att kunskapen är subjektiv, 

förankrad hos eleven. Färdigheter är kunskap som utförande. Denna kunskapsform ser vi som 

praktisk, eftersom den utövas i ett sammanhang, i handling. Förtrogenhet är kunskap som 

omdöme. Även detta är en subjektiv syn på kunskap anser vi, eftersom kunskapen etableras 

hos eleven, som sedan använder den utifrån sitt omdöme. Förtrogenheten kan också kopplas 

till begreppet praktisk klokhet, eftersom man utifrån de kunskaper man har ska handla klokt. I 

texten förespråkas ett samspel mellan dessa olika kunskapssyner. Dessa två kunskapssyner 

har traditionellt inte lyfts fram lika tydligt i skolans verksamhet.  

Texten ger uttryck för samspel mellan olika kunskapssyner även genom att uttryck för 

en teoretisk kunskapssyn konsekvent följs av uttryck för en praktisk kunskapssyn:  

 
Praktisk kunskap är inte tillämpad teori-det är en kunskap med egenvärde. Utan färdigheter och 
förtrogenhet kan vi inte behärska en praktisk verksamhet. Vid förändring av praktisk verksamhet 
krävs emellertid ofta teoretiska kunskaper. Dessa kan dock inte ersätta de praktiska kunskaperna 
utan måste knytas till dem (Skolverket 2002, s 34).  
 

Den praktiska kunskapssynen dominerar dock texten framför den teoretiska. Detta blir tydligt 

genom att uttryck för teoretisk kunskap hela tiden följs av uttryck för praktisk kunskap. 

Uttryck för den praktiska kunskapssynen finns dock självständigt uttryckt på ett flertal ställen. 

Texten ger också uttryck för att den teoretiska kunskapssynen tidigare dominerat 

undervisningen och att den praktiska synen på kunskap bör få större utrymme: 
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Skolämnen kan inte enbart ses som omfattande olika kunskapsformer utan också former för 
kunskapande. Flera av skolans teoretiska ämnen har setts som i huvudsak bestämda av de 
kunskaper de skall ge eleverna, medan den process som dessa kunskaper är ett resultat av inte har 
fått något större utrymme. Detta behöver förändras. Skolan måste ge eleverna praktiska 
erfarenheter av teoretiskt kunskapande arbete och de praktiska ämnena måste bli mer teoretiskt 
reflekterande (Skolverket 2002, s 34). 
 

Vidare uttrycker texten både objektiv och subjektiv kunskapssyn, men texten ger uttryck för 

att den objektiva kunskapssynen varit alltför dominerande, därför eftersträvas en mer 

subjektiv kunskapssyn i skolan: 

 
Kunskapen utvecklas i ett växelspel mellan vad man vill uppnå, den kunskap man redan har, 
problem man upplever med utgångspunkt i denna samt de erfarenheter man gör. Kunskapen fyller 
en funktion, löser ett problem eller underlättar en verksamhet. Kunskap fungerar som ett redskap, 
som en utvidgning av självet. Genom kunskaper vidgas vår kontaktyta med världen utanför oss 
och vår förståelsehorisont växer (Skolverket 2002, s 29). 
 

Ett annat uttryck för den subjektiva kunskapen i texten är att den tysta kunskapen lyfts fram. 

Det fanns enligt Gustavsson (2002) ett behov av att den tysta kunskapen fick ett språk, 

eftersom kompetensutveckling i arbetslivet förutsatte att arbetstagarna kunde sätta ord på de 

kunskaper de hade. Texten ger också uttryck för att förståelse ger mening åt kunskaper, även 

denna kunskapsform ser vi som subjektiv, eftersom förståelse bidrar till att kunskapen 

förankras hos individen. Texten uttrycker även grupp och sociala sammanhang som viktiga i 

kunskapsutvecklingen: 

 
”Skolan måste erbjuda ett socialt sammanhang där elevernas kunskapande blir meningsfullt”  
(Skolverket 2002, s 47).  
 

Även den individuella kunskapsutvecklingen finns nämnd i texten, men den får inte något 

större utrymme. Det som dominerar är istället en kunskapssyn som kan knytas till det 

sociokulturella perspektivet. Eleven ska ses som en helhet och de erfarenheter och kunskaper 

som eleven tillägnar sig utanför skolan ska användas i skolan och bearbetas för att ge 

förståelse för aktuella frågor utanför skolan. Texten formulerar också att det är viktigt att 

skolan tar hänsyn till elevens sociala och kulturella erfarenheter. Eleven ses också som en 

kommunicerande varelse, vilket tyder på att samvaron i en grupp ses som viktig för 

kunskapandet. Här placeras kunskapsdiskussionen i ett sociokulturellt elevperspektiv: 

 
Kunskaper är varken något yttre, utanför människan, eller något inre, inne i individen, utan snarare 
något som ” ligger mellan” individen och omgivningen. En viktig del av denna omgivning är andra 
människor, det sociala sammanhang där kunskapen kommuniceras genom språket (Skolverket 
2002, s 39). 
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Vid betraktelse av texten som helhet finns en mångfald av kunskapsformer representerade. 

Kunskap ses i förhållande till att den ingår i ett praktiskt, språkligt och socialt sammanhang. 

Det råder alltså en pragmatisk syn på kunskap i denna text. Detta tolkar vi som en intention att 

komma i balans mellan olika kunskapsformer och se dem samarbeta. Det tyder på en vilja att 

komma ifrån den objektiva synen på kunskap och istället sätta in kunskapen i ett meningsfullt 

sammanhang och se eleverna som en helhet. Skolan ses också som en del av elevernas sociala 

miljö och det är helheten som är viktigast.  

Efter att ha analyserat detta betänkande går vi in och studerar hur olika kunskapssyner 

finns representerade i den text som betänkandet lade grunden till, Lpo 94. 

 

9.2 Lpo 94 

Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet (Lpo 94) är den i dagsläget gällande läroplanen 

och omfattar det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet. Genom 

läroplanen anger regering och riksdag de grundläggande värden som ska prägla all 

verksamhet i skolan. Läroplanen är utgiven av utbildningsdepartementet och består av två 

delar. Den första delen beskriver skolans värdegrund och uppdrag. Den andra delen beskriver 

skolan mål och riktlinjer. Under den sistnämnda rubriken finns ett avsnitt om kunskaper. Vi 

väljer att begränsa oss till denna del av läroplanen. 

Läroplanen visade sig vara ganska svårtolkad. Det beror på att den är skriven i form av 

uppräkning av de mål och riktlinjer som ska uppfyllas. Vi kan dock se att även denna text 

rymmer flera olika kunskapsformer. Ett exempel på dessa är:  

 
Skolan skall ansvara för att eleverna inhämtar och utvecklar sådana kunskaper som är nödvändiga 
för varje individ och samhällsmedlem. Dessa ger också en grund för fortsatt utbildning  
(Lpo 94, s 11).  
 

Detta citat speglar olika kunskapssyner. Eleverna skall få praktisk kunskap som de kan 

använda sig av utanför skolan, men också teoretiska kunskaper som grund för fortsatt 

utbildning. De ska både bildas och förberedas för livet. Precis som i Bildning och kunskap ser 

vi ett samspel mellan praktiska och teoretiska kunskapssyner.  

De kunskapssyner som enligt vår tolkning dominerar denna text är de individuella och 

subjektiva kunskapssynerna. Att kunskap inhämtas i grupp, i kommunikation och i samspel 

med andra är endast uttryckt på ett par ställen. Detta uttrycks genom att de mål som skolan 

ska sträva mot och även de riktlinjer som läraren ska arbeta efter formuleras huvudsakligen 

mot den enskilde eleven. Ett exempel på detta är:  
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Skolan skall sträva efter att varje elev befäster en vana att självständigt formulera ståndpunkter 
grundade på såväl kunskaper som förnuftsmässiga och etiska överväganden (Lpo 94. s 11).  
 

I detta exempel framgår det att varje enskild elev självständigt ska inhämta kunskaper. Detta 

kan tolkas som att varje enskild elev har rättighet att få dessa kunskaper, konsekvensen av 

detta blir dock utifrån vårt perspektiv att läroplanstexten till stor del är individcentrerad med 

tonvikt på den subjektiva förankringen av kunskap.  

Vidare ska vi undersöka vilka kunskapsformer som finns representerade i kursplanen för 

ämnet matematik. 

 

9.3 Kursplan och betygskr iter ier  i matematik 

Kursplanen är en sammanhängande text som uttrycker vilka krav som ställs på utbildning i 

olika ämnen. Kursplanen ska bidra till att målen i läroplanen uppfylls på ämnesnivå. Bland 

annat ska kursplanen tydliggöra vilka kunskapskvaliteter som är väsentliga i ämnet. Detta ska 

utgöra en grund för planeringen av undervisningen. Kursplanen behandlar även vad som är 

ämnets kärna och vilka perspektiv som kan läggas på undervisningen i ämnet. Mål att uppnå i 

det nionde skolåret anger den miniminivå av kunskaper som alla elever ska ha uppnått vid 

denna tidpunkt (G-nivå). Kursplanen anger vad eleverna ska lära sig, dvs. vilka 

kunskapskvaliteter som undervisningen ska utveckla. Valet av stoff och arbetsmetoder 

överlämnas till lärare och elever. Betygskriterierna visar på vilka kunskaper som krävs för 

betygen VG och MVG. Det finns också en beskrivning av de kunskaper som ska bedömas 

oavsett betygssteg. Vi begränsar oss till den text i kursplanen som behandlar ämnet matematik 

och de mål som eleverna ska ha uppnått i slutet av det nionde skolåret. 

I inledningen av kursplanen i matematik formuleras en strävan efter en mångfald av 

kunskapssyner. De konkurrerar inte med varandra, utan existerar sida vid sida. Ett exempel på 

detta är hur teoretisk och praktisk kunskapssyn kompletterar varandra:  

 
Tillämpningar av matematik i vardagsliv, samhällsliv och vetenskaplig verksamhet ger 
formuleringar av problem i matematiska modeller. Dessa studeras med matematiska metoder 
(Skolverket 2000, s 27). 
 

 I det stycke som handlar om ämnets syfte och roll i utbildningen ges uttryck för både 

individuell, subjektiv kunskap och gruppens värde i kunskapsutvecklingen:  

 
Utbildningen i matematik skall ge eleven möjlighet att utöva och kommunicera matematik i 
meningsfulla och relevanta situationer i ett aktivt och öppet sökande efter förståelse, nya insikter 
och lösningar på olika problem (Skolverket 2000, s 26).  
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I den del av kursplanen som anger mål att sträva mot ser vi att den objektiva synen på 

kunskap dominerar något över den subjektiva kunskapssynen. Båda kunskapssynerna finns 

dock representerade. Vi ser även här en strävan efter att få dessa kunskapssyner att samspela: 

 
Skolan skall i sin undervisning i matematik sträva efter att eleven […] utvecklar sin förmåga att 
förstå, föra och använda logiska resonemang, dra slutsatser och generalisera samt muntligt och 
skriftligt förklara och argumentera för sitt tänkande (Skolverket 2000, s 26). 
  

Att använda logiska resonemang, men även kunna förklara och argumentera för dessa ser vi 

som att den objektiva kunskapen ska förankras hos eleven så att hon förstår dem och kan 

använda sig utav dem. Detta anser vi tyder på att dessa olika kunskapssyner ska fungera som 

en helhet. 

I mål som eleven skall ha uppnått i slutet av det nionde skolåret, vilket motsvarar vad 

eleven ska kunna för att få betyget godkänd specificeras vad eleverna ska kunna i olika grenar 

av matematiken. I inledningstexten poängteras vikten av att eleverna ska tillägna sig både 

teoretiska och praktiska kunskaper. I texten som följer blir det dock en uppräkning av olika 

matematiska färdigheter utan praktisk förankring som eleverna ska ha tillägnat sig. Detta 

anser vi tyder på en teoretisk, objektiv syn på kunskap, till största delen i form av 

beräkningsmetoder: 

 
Ha goda färdigheter i och kunna använda överslagsräkning och räkning med naturliga tal och tal i 
decimalform samt procent och proportionalitet i huvudet, med hjälp av skriftliga räknemetoder 
och med tekniska hjälpmedel (Skolverket 2000, s 29).  
 

I bedömningsdelen är det däremot mer generella kunskaper och förmågor som efterfrågas. 

Där lyfts den praktiska, subjektiva kunskapen fram. Det görs genom att förmågan att använda, 

reflektera över, utveckla och uttrycka kunskaper i matematik har betydelse för bedömningen 

av eleverna. Där poängteras också vikten av gruppen och det sociala sammanhanget i form av 

att eleverna ska kunna lyssna till, följa och kritiskt granska andras förklaringar och argument.  

Vikten av att kommunicera matematik och relatera denna till vardag och samhällsliv blir 

också tydlig här, vilket vi tolkar som en framskrivning av den praktiska nyttan av 

matematikkunskaperna. Det räcker alltså inte att lära sig hantera matematiken med teoretiska 

metoder, eleverna ska även kunna använda sig av dessa i ett kommunicerande sammanhang.  

I bedömningstexten för betyget väl godkänd och mycket väl godkänd krävs både objektiva 

och subjektiva kunskapskvalitéer. Eleven ska både förstå objektiva begrepp och metoder, men 

ska också utifrån sina kunskaper visa att hon kan följa och förstå olika matematiska 

resonemang. För betyget mycket väl godkänd krävs även reflektion, säkerhet och korrekthet i 

större utsträckning än för betyget väl godkänd. Detta tyder på att den egna förståelsen och hur 
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eleven använder den, får större betydelse i de högre betygsstegen. Det är alltså den subjektiva, 

reflekterande kunskapen som värderas högst i betygsskalan, medan den objektiva kunskapen 

dominerar för betyget godkänd. 

 

9.4 Sammanfattande reflektion 

Sammanfattningsvis är det intressant att ställa dessa styrdokument i relation till varandra. 

Enligt vår uppfattning så uttrycks kunskapssynen på liknande sätt i läroplankommitténs 

betänkande och i kursplanen i matematik. Flera olika kunskapsformer finns representerade 

och de diskuteras i förhållande till varandra. Det finns alltså ett pragmatiskt synsätt i dessa två 

texter, eftersom de olika kunskapssynerna till stor del uttrycks som en helhet, inte som 

konkurrerande. Det vi däremot har funnit som avvikande är att läroplanen är mer 

individcentrerad än betänkandet och kursplanen. Detta bidrar till att matematik som 

kommunikativt ämne i grupp och sammanhang marginaliseras. Detta kan tyckas märkligt, 

eftersom läroplan och kursplan ska komplettera varandra i samma syfte, att ange riktlinjer för 

skolans verksamhet. Vi har fört en diskussion om vad detta kan bero på. En förklaring kan 

vara att man med texten i läroplanen vill kvalitetssäkra utbildningen genom att tydliggöra 

vilka kunskaper varje elev har rätt till. En annan bidragande orsak kan vara att dessa tre texter 

författats av olika institutioner i samhället. Betänkandet som ligger till grund för läroplanen är 

skriven av en expertgrupp och kursplanerna är framtagna av skolverket. Däremot är 

läroplanen ett riksdagsbeslut. Skolverket i sig består av både experter och politiker vilket 

medför att det finns en diskursiv spänning i texterna. Att kunskapssynen skiljer och kan tolkas 

på olika sätt kan vara ett uttryck för en olöst konflikt. Hur stor betydelse detta har för texterna 

vill vi inte uttala oss om, vi menar dock att det är viktigt att benämna i vilken miljö texterna 

uppkommit. Vi vill också poängtera att vår tolkning bara belyser vårt perspektiv. Det finns 

naturligtvis andra möjliga tolkningar av textens innehåll.  

 

10 Analys av nationella provet i matematik 

Det nationella ämnesprovet i matematik för skolår 9 är obligatoriska och utarbetas på 

Skolverkets uppdrag av PRIM-gruppen6 vid Lärarhögskolan i Stockholm. I arbetet med 

uppgifter och bedömningsanvisningar deltar aktiva lärare, lärarutbildare, forskare och 

representanter från Skolverket. Provet är avsett att vara en konkretisering av läroplanens 

                                                
6 Forskningsgruppen för bedömning av kunskap och kompetens 
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kunskapssyn och kursplanens ämnessyn, vilket provkonstruktörerna visar i bilagor där utdrag 

ur läroplan och kursplanens övergripande mål redovisas. Det prov som vi valt att analysera är 

från vårterminen 2004 (Skolverket 2004e). Materialet består av information till lärare, 

bedömningsanvisningar samt de tre delproven A, B och C.  

 

10.1 Informationstexten 

I den allmänna informationstexten till lärarna beskrivs vissa uppgifter inbjuda till lösningar 

och resonemang där eleverna ges möjlighet att visa både bredd och djup i sina matematiska 

kunskaper. Ämnesprovet beskrivs omfatta olika delar för att eleven ska ges möjlighet att visa 

sina kunskaper på olika sätt. Detta anser vi tyder på en subjektiv kunskapssyn där eleven ges 

rätt att reflektera och motivera. I informationstexten anges det också att det är viktigt att 

eleverna får information om hur bedömningen går till i god tid före provet och att elever med 

funktionsnedsättning eller språksvårigheter har rätt till anpassning. Här finns en kunskapssyn 

som är riktad mot både individens rättighet och elevdemokrati, vilket gör att vi här ser både 

individ och grupp närvara. Ämnesprovet i matematik har enligt provkonstruktörerna delats 

upp i olika delar för att ge ett så brett bedömningsunderlag som möjligt. I materialet finns 

också en sammanställning för hur delarnas resultat ska vägas samman till ett provbetyg. Här 

beskrivs också vilka kunskapsområden som de olika delproven prövar: taluppfattning, 

mätning, rumsuppfattning och geometriska samband, statistik och sannolikhetslära, mönster 

och samband. Denna helhetssyn och sammanvägning inför provbetyget ger intryck av att flera 

olika kunskapsformer ligger till grund för bedömning av eleven. 

 

10.2 Delprov A 

Delprov A är ett muntligt prov och har till syfte att pröva elevens förmåga att muntligt 

framföra matematiskt grundade idéer samt förmåga att lyssna till, följa och pröva andras 

förklaringar och argument. Provet genomförs i grupper om 3-4 elever och instruktionerna 

säger att de bör sitta runt ett bord så att ett samtal blir naturligt. Diskussionsfrågor finns att 

tillgå som stöd för lärare och eleverna. Denna provsituation där matematik kommuniceras 

muntligt, ger en kunskapssyn där en gemensam kunskap i grupp är det väsentliga. Eleverna 

får studera olika utdelade elevlösningar som de sedan får redovisa och motivera för varandra 

varför de är godtagbara eller inte. Här tillåts med andra ord egen reflektion över 

matematikuppgifternas lösningar och inte bara om de är rätt eller fel, vilket ger en subjektiv 

kunskap. Uppgifterna i delprov A bedömer vi som praktiskt förankrade då de består av bland 
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annat procenträkning som förekommer i vardagliga situationer. Exempel på en sådan uppgift 

är:  

 
Priset på et par skidor sänks med 40 % så att de kostar 1800 kr. Hur mycket kostade skidorna före 
sänkningen? Läs igenom uppgiften Du behöver inte lösa uppgiften, bara försöka förstå den. Du 
kommer att få en elevlösning till uppgiften. 
- Tycker du att det är ett bra sätt att lösa uppgiften på? Motivera? 
- Hur tror du eleven, som löst uppgiften, har resonerat? 
När dina kamrater har redovisat sina lösningar får du ha synpunkter även på de andra lösningarna. 
(Skolverket 2004e, delprov A, s 23). 
 

Delprov A bedöms med hjälp av en bedömningsmatris där de aspekter som bedöms är 

förståelse, språk och delaktighet. Här värderas det högst att eleven förstår och jämför olika 

lösningsmetoders för- och nackdelar, vilket tyder på en subjektiv kunskapssyn. Den objektiva 

kunskapen kommer dock till uttryck i bedömningen för det matematiska språket, då det anses 

finnas ett korrekt sådant. Att eleven är delaktig i diskussionerna och tar del av andras 

argument ger ett högre betyg, vilket tyder på kunskap i gruppen är det viktigaste i denna del. 

 

10.3 Delprov B 

Delprov B består av två olika delar: B1 och B2. Del B1 består av 20 kortsvarsuppgifter som 

ska lösas utan miniräknare. Syftet med denna del är att pröva elevens taluppfattning, räkning 

med naturliga tal, tal i bråk- och decimalform och procent samt grundläggande algebra, 

geometri och statistik. I del B1 dominerar som vi ser det den objektiva kunskapen där svaret 

är rätt eller fel utan motiveringar för hur uppgifterna har lösts. Här ska eleven endast skriva in 

svaret i provhäftet. En uppgift ur del B1 ser ut som följer: 

 
En motorcykel kör 18 km på 15 min. Beräkna motorcykelns medelfart i km/h 
Svar:________km/h (Skolverket 2004e, del B1, s 3). 
 

Här handlar det inte heller om att lösa något i grupp utan här är det individens kunskap som 

värderas. Att inte miniräknare får användas förstärker detta intryck. Uppgifterna är 

dominerande teoretiska där beräkningar och bestämning av värden skall utföras. 

Bedömningsanvisningarna anger att det är korrekt svar som gäller för G-poäng i de första 

tretton uppgifterna eller VG-poäng för de sista sju uppgifterna 

 Del B2 prövar elevens förmåga att lösa problem, reflektera över och tolka sina resultat. 

Här poängteras det att det är viktigt att eleven utförligt redovisar hur de har löst uppgiften. 

Det ska vara ganska omfattande lösningar med motiveringar och miniräknare är här tillåtet 

som hjälpmedel. Utifrån detta bedömer vi denna del uttrycka en mer subjektiv kunskapssyn 

än B1-delen, vilket grundar sig bland annat på en sådan här uppgift: 
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Rita en kvadrat som har arean 10 cm2  på prickpappret nedanför. Kvadratens fyra hörn ska alla 
ligga på någon prick. Visa hur du vet att din kvadrat är 10 cm2 . Redovisa genom att rita figur och 
skriva här:. 
(Skolverket 2004e, del B2, s 5). 

 
Uppgifterna tolkar vi som teoretiska då de handlar om geometriska figurer på prickpapper 

utan någon anknytning till någon speciell situation. I bedömningsanvisningarna anges det att 

läraren ska ta hänsyn till vilka matematiska kunskap eleven visat, d.v.s. rena objektiva 

faktakunskaper, men även till hur väl eleven motiverat sina slutsatser. Det senare visar alltså 

att kunskap som är förankrad hos eleven med hjälp av egna reflektioner, d.v.s. subjektiv 

kunskap bedöms med högre poäng. Till B2-delen har läraren dessutom en bedömningsmatris 

med vars hjälp de kvalitativa nivåerna för förståelse och metod, genomförande och analys 

samt redovisning och matematiskt språk, kan tolkas. Sammanfattningsvis för den matrisen 

kan sägas att om man både har visat egen förståelse och använt korrekt metod och 

matematiskt språk så ger det max-poäng. Detta visar på att en kombination av subjektiv 

kunskap och objektiv kunskap efterfrågas. Vi kan också konstatera att denna del liksom B1 är 

inriktad på den enskilda individens kunskap då inget samarbete i grupp förekommer. 

 

10.4 Delprov C 

I syftestexten för delprov C står det att denna del har till syfte att pröva elevens förmåga att 

lösa problem samt reflektera över och tolka sina resultat och bedöma deras rimlighet. Här 

tillåts miniräknare som hjälpmedel. Delprovet består av 10 uppgifter samlade kring ett 

gemensamt tema, Åshöjdens IF. Här finns varierande uppgifter om idrottsföreningens 

medlemsantal, fotbollsmatcher och friidrottsresultat. I ett tal ges en redan uppställd ekvation 

som eleven ombeds förklara vad den uttrycker i verkligheten. Denna verklighetsförankring 

gör att vi ser uppgifterna som mer praktiska än teoretiska. Ett exempel på en sådan uppgift är:  

 
En fotbollsmatch varar 2� 45 minuter. Efter en tredjedel av matchen görs ett spelarbyte. Cecilia 
hoppar in istället för Hanna. Hur länge får Cecilia spela? 
(Skolverket 2004e, delprov C, s 4). 
 

Bedömningsanvisningarna poängterar att eleven ska lämna fullständiga lösningar så att även 

en annan person ska kunna läsa och förstå vad eleven menar. Detta tyder på en att 

matematikkunskapen ska vara reflekterad hos subjektet och inte bara presenterad som 

faktakunskap. I meningen ”För maxpoäng krävs klar och tydlig redovisning av korrekt 

tankegång med korrekt svar.”  (s 16) reagerar vi dock mot att ordet korrekt används. Ordet 

korrekt ger intryck av att bara ett sätt att tänka anses vara det rätta, vilket enligt vår modell 
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tyder på en objektiv kunskapssyn. I de allmänna bedömningsanvisningarna anges det dock att 

positiv bedömning ska tillämpas, så att eleven får poäng om han/hon har kommit en bit på 

väg, men därefter gör räknefel. Som vi tidigare såg i B2 ger en kombination av faktakunskap 

och reflekterad kunskap den högsta poängen. Delprov C prövar bara den enskilda individens 

kunskap då inget samarbete tillåts. 

 

10.5 Sammanfattande reflektion 

Sammanfattningsvis kan sägas att det nationella provet i matematik tack vare dess olika delar 

och varierande uppgiftsuppbyggnad ger uttryck för flera former av kunskap. Det finns 

uppgifter som är praktiskt förankrade i verkligheten även om de teoretiska uppgifterna 

dominerar. Trots att matematiken ofta räknas till objektiv kunskap där det bara finns en 

tänkbar lösning, tycker vi oss här kunna se en syn på kunskap där den subjektiva, 

reflekterande kunskapen bedöms vara den som ger bestående kunskap. Vi finner kunskap i 

gruppen i delprov A, medan kunskap hos individen gäller i delprov B och C. Det tolkar vi 

som en förskjutning mot en individcentrerad kunskapssyn, eftersom de delar som eleverna 

löser individuellt dominerar. Att vårt analysredskaps motpoler teori/praktik, individ/grupp och 

subjektiv/objektiv tycks samarbeta i vår analys av det nationella provet i matematik tolkar vi 

som att det här finns en diskurs som domineras av en pragmatisk kunskapssyn. Pragmatismen 

enligt Dewey (1916/1999) förespråkar just samarbete mellan olika kunskapsformer för att 

kunskap ska växa. Teorin ska stå i praktikens tjänst som i sin tur leder till handling. Detta blir 

synligt i texten genom att kommunikation i grupp ses som en nödvändighet och även inbyggd 

objektiv kunskap i artefakter som t.ex. miniräknare får användas i det nationella provet.  

 

11 Analys av den internationella undersökningen TIMSS 2003 

Innan vi med hjälp av vårt analysverktyg går in på själva analysen av den internationella 

undersökningen ger vi en bakgrund till TIMSS-undersökningen. Här finns också en kort 

redovisning av det svenska resultatet. Därefter följer analysen av ramverket, genomförandet, 

provuppgifterna med bedömningsanvisning. 
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11.1 Vad är  TIMSS-undersökningen? 

TIMSS 2003 (Skolverket 2004d) står för Trends in International Mathematics and Science 

Study och är en internationell undersökning av elevers kunskaper i matematik och 

naturvetenskap som gäller elever i skolår 8. Den drivs av den internationella organisationen 

IEA7 som redan 1964 genomförde den första matematikundersökningen, FIMS 1964. Sverige 

var med redan från starten och har sedan även deltagit i den andra, SIMS 1980, och den tredje, 

TIMSS 1995. En andledning till varför jämförande studier mellan länder genomförs är att en 

faktor som anses viktig för att förklara ett lands ekonomiska utveckling är kvalitén hos dess 

utbildningssystem. IEA vill också bilda underlag för vidare forskning och konkreta åtgärder 

för att förbättra undervisning och förutsättningar för elevers lärande i världen.  

Dessa internationella studier har fått kritik av olika slag. Studierna kommer allt oftare 

och innehåller en ofantlig mängd data, vilket är en tillgång för forskare men innebär en risk 

för att man drunknar i empiri. Framförallt har det hävdats att studierna har en kulturell 

snedvridning där anglosaxiska skolkulturer får en alltför stor tyngd på bekostnad av andra 

kulturer (Skolverket 2004a). 

 

11.1.1 Vilka deltar? 

Allt fler länder uppfyller de generella förutsättningarna som fodras för att få delta, som t.ex. 

att det finns en grundläggande likhet i målsättningen med undervisningen och en någorlunda 

likhet i organisationen. I TIMSS 2003 deltog Sverige som ett av femtio länder i studien. För 

vissa av dessa finns jämförbar data även från 1995, vilket i rapporten ger en grupp på 20 

länder8 som oftast används vid resultatredovisningen. Sverige deltar med elever från skolår 8 

vilket också är det huvudsakliga året för de andra länderna. Den internationella 

genomsnittsåldern är 14,5 och Sveriges genomsnittsålder är 14,9. Urvalet av elever i Sverige 

skedde slumpmässigt, vilket resulterade i att 160 skolor och totalt 4300 elever runt om i landet 

deltog. 

 

11.1.2 Varför deltar Sverige? 

Sveriges syfte med deltagande i dessa studier är bland annat att få ett mått på hur svenska 

elever presterar i ett internationellt perspektiv (Skolverket 2004d). Internationella studier kan 

också ses som ett komplement till de nationella uppföljnings- och utvärderingsinstrument för 

                                                
7 IEA står för International Association for the Evaluation of Educational Achievement. 
8 Australien, Belgien, Cypern, Estland, Italien, Japan, Lettland, Litauen, Nederländerna, Norge, Nya Zeeland, 
Ryska fed., Singapore, Skottland, Slovakien, Slovenien, Sverige, Sydkorea, Ungern och USA. 
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att se om våra mål och krav ligger i linje med andra skolsystem. Jämförande studier anses 

som särskilt aktuella i Sverige efter den senaste reformeringen av skolan med den mål- och 

resultatstyrda läroplanen. Som ett övergripande syfte anges att tillhandahålla underlag för 

politiska beslut inom utbildningsområdet. Utöver syftet att mäta och jämföra elevers 

kunskaper i olika länder erbjuder undersökningen möjligheten att jämföra med tidigare 

resultat. För att möjliggöra detta användes en del av uppgifterna från 1995 även 2003. Detta 

innebär att vissa uppgifter är sekretessbelagda för att kunna återanvändas och vår analys 

begränsas till de uppgifter som är offentliga i rapporten. 

 

11.1.3 Vad har man för avsikt att mäta? 

IEA har i förväg upprättat ett dokument som fungerar som ett ramverk som skulle kunna 

kallas kursplanen för skolår 8 i TIMSS 2003. Där beskrivs vad man avser att mäta i fråga om 

elevernas kunskaper och huvudlinjerna för genomförandet av undersökningen. Faktorer som 

man beaktade vid utformningen av ramverket var bland annat att de kunskaper och färdigheter 

som prövas ingår i många av de deltagande ländernas läroplaner och kursplaner, att 

bedömningen är lämplig för årskursen och att bedömningen är lämplig för en storskalig 

internationell studie. Man tittade också på provets balans och täckning utifrån ämnesområden 

och kognitiva områden. Ramverket innehåller dock en rad kompromisser och få av eleverna i 

de deltagande länderna har fått en undervisning som helt motsvarar beskrivningen. 

 
Inget enskilt land eller skolsystem har dock kursplaner som precis motsvarar den beskrivning av 
kursen i det åttonde skolåret som fastlagts i ramverket. Den vikt som tillmäts de enskilda huvud- 
och delområdena i undervisningen i de olika deltagande länderna kan i vissa fall skilja sig 
väsentligt (Skolverket 2004d, s 20). 
 

Ämnesområden för matematikundersökningen är aritmetik, algebra, mätningar geometri och 

statistik. Till dessa finns angivet vad eleverna ska förstå och kunna. Provet är indelat i dessa 

områden och det är inom dessa vi genomför analysen nedan. De kognitiva områden som 

provet sägs täcka kommer vi också att analysera och kommentera. 

 

11.1.4 Sveriges resultat på kunskapsproven 

När det svenska resultatet från TIMSS 2003 presenterades i december 2004 visade sig att 

prestationsnivån hade sjunkit, vilket orsakade en debatt om den svenska 

matematikundervisningens kvalité. I TIMSS 1995 hade de svenska eleverna ett genomsnittligt 

resultat i matematik på 540 skalpoäng, vilket var bättre jämfört med 1980 (Skolverket 2004a). 

Det svenska resultatet för 2003 var 499 skalpoäng och hade alltså minskat med 41 poäng, men 
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Sverige var fortfarande bättre än den internationella genomsnittsprestationens 467 poäng. 

Toppar listan gör Singapore följd av Sydkorea och Japan. I botten befinner sig Norge (skolår 

7) och Cypern. Sverige och Norge är de länder som indikerar en markant nedåtgång. Det 

huvudområde som visade sig gå bäst för Sverige var statistik, medan geometri och algebra 

drar ner resultatet. Framför allt visar geometrin mycket svaga resultat för Sverige. I TIMSS 

1995 var dock detta mönster för huvudområdesresultaten detsamma som i TIMSS 2003. 

 

11.2 Analys av kunskapssynerna i TIMSS ramverk 

Ramverket som utarbetats och som fungerar som en kursplan för TIMSS 2003, innehåller 

förutom beskrivning av delområdena i matematik också en beskrivning av de kategorier av 

kunskap som ska ligga till grund för undersökningen. Detta sägs här utgå från en föreställning 

om hur den typiske eleven tänker och utnyttjar sina kunskaper då en viss fråga besvaras. De 

kategorier som gjorts i matematik är känna till fakta och procedurer, använda begrepp, lösa 

rutinuppgifter och resonera och dessa har används som utgångspunkt då provuppgifterna 

konstrueras. Med vår analysmodell tolkar vi den första kategorin som teoretisk och objektiv 

kunskap, eftersom den kunskap som efterfrågas innebär att känna till definitioner, terminologi 

och matematiska konventioner. I den andra är det frågan om att använda begrepp, vilket 

kräver en teoretisk och en subjektiv kunskap i kombination. Den tredje kategorin, att lösa 

rutinuppgifter innebär att ha kännedom om den matematiska teorin men reflektionen som 

sedan görs om svarets rimlighet är enligt oss en subjektiv kunskap. Den fjärde kategorin som 

omfattar förmågan att kunna resonera och spekulera i möjliga orsakssamband, kräver en 

subjektiv kunskap och kan också ses som en förmåga att sätta in problemet i en praktisk 

situation. När vi studerade dessa kunskapskategorier såg vi en koppling mellan de fyra 

kunskapsformerna som Lpo94 grundar sin kunskapssyn på: fakta, förståelse, färdighet och 

förtrogenhet. Likheter mellan kunskapssynerna i den svenska läroplanen och TIMMS 2003:s 

kursplan finns alltså att utläsa här.  

 

11.3 Analys av hur  undersökningen genomfördes 

Alla elever gör inte alla uppgifter vilket innebär att en enskild elev prövas endast på delar av 

den aktuella kursplanen. Varje elev fick ett i förväg slumpvis utvalt provhäfte som var märkt 

med elevens namn och ett unikt ID-nummer. Som vi ser det tyder detta på att kunskap ses 

finnas hos individen och inte i en grupp. Det var dessutom inte tillåtet att arbeta grupp inom 

något av delområdena.  
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Provet innehåller 237 uppgifter av flervalstyp där eleven ska välja ett av fyra eller fem 

presenterade färdiga svarsalternativ. 151 uppgifter är sådana uppgifter där eleven själv 

utformade ett svar det vill säga egenformulerade svar. En del av dessa kräver dessutom bara 

ett beräknat värde. Detta sätt att redovisa svar på gör att vi bedömer detta som en dominans av 

objektiv kunskap, eftersom elevens motivering och reflektion inte ligger till grund för 

bedömningen.  

För att uppgifterna skulle vara anpassade till de enskilda ländernas speciella uttryckssätt 

och kulturella förhållanden, skapades ibland en något mer verklighetsfrämmande än 

verklighetsförankrad modell. Ett exempel på detta är när den påhittade valutan zed i landet 

Zedland används. En sådan uppgift tenderar att bli teoretisk förankrad, trots bemödandet att 

vara verklighetsnära anser vi.  

Provet genomfördes under två 45 minuters pass där miniräknare endast fick användas 

under det andra passet. Att inte ha tillgång till en miniräknare under hela provet kan tyda på 

en kunskapssyn där teoretisk kunskap värderas högt. I en praktisk kunskapssyn som bland 

annat finns i det sociokulturella perspektivet ses det som naturligt att människans kunskap 

byggs in ett verktyg som sedan tillåts som hjälpmedel.  

Samtliga provuppgifter vi analyserat är hämtade ur Matematikuppgifter i TIMSS 2003 

(Skolverket 2004b). Rapporten innehåller de matematikuppgifter som inte är sekretessbelagda 

från TIMSS-undersökningen.  

 

11.4 Analys av provuppgifterna i området ar itmetik 

Inom området aritmetik9 ska eleverna visa sina grundläggande räknefärdigheter. Till 

delområdet finns en text som uttrycker att eleverna ska förstå och kunna använda de fyra 

räknesätten men det står inget om att de ska motivera, diskutera eller reflektera över sina 

lösningar. Svarsalternativ finns till större delen av uppgifterna, vilket visar en objektiv 

kunskapssyn där inga visade uträkningar krävs. Endast ett fåtal uppgifter kräver 

egenkonstruerade svar. Till dessa finns en bedömningsmall som visar att i endast ett fall kan 

delpoäng ges, i andra fall ges bara poäng för rätt eller fel. Detta gör att uppgifterna med de 

egenkonstruerade svaren också har en dominans av en objektiv kunskapssyn enligt vår 

analysmodell.  

                                                
9 Aritmetik är läran om de fyra räknesätten. 
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Vid en genomgång av uppgifterna inom detta område fann vi att det fanns en blandning 

av praktisk förankrade uppgifter och rent teoretiska uppgifter. Antalet teoretiska dominerade 

dock något över de praktiska. Exempel på en uppgift som vi bedömer som teoretisk är: 

 
Vilket av dessa är det största talet om n är ett negativt heltal? 
A. 3 + n 
B. 3 · n 
C. 3 - n 
D. 3 ÷ n  
(Skolverket 2004b, s 28) 
 

Att vi gör denna bedömning grundar sig i att uppgiften är väldigt abstrakt utformad. Det finns 

ingen förankring i någon situation som kan skapa mening för eleven som ska lösa uppgiften. 

Den kunskap som mäts är inriktad på om eleven behärskar en teoretisk räkneregel eller inte. 

En praktisk förankrad uppgift är enligt vår analys: 

 
Vid början av ett möte är två tredjedelar av de närvarande personerna män. Ingen lämnar mötet, 
men ytterligare 10 män och 10 kvinnor kommer till mötet. Vilket av följande påstående är sant? 
A. Det är då fler män än kvinnor på mötet 
B. Det är då lika många män som kvinnor på mötet 
C. Det är då fler kvinnor än män på mötet 
D. Det går inte att avgöra utifrån den givna informationen om det är fler kvinnor eller män på 
mötet. (Skolverket 2004b, s 17) 
 

Att vi bedömt denna uppgift som praktisk beror på att den är förankrad i en praktisk situation. 

Det ger eleverna möjlighet att lösa uppgiften på olika sätt, eftersom eleverna själva får ställa 

upp problemet utifrån sina egna matematikkunskaper. En notering vi gjorde var att det var 

förvånansvärt få procenttal i dessa uppgifter. I stället såg vi bråktal och decimaltal, vilket vi 

menar inte är lika vanligt i vardagliga situationer. Att problem sätts in i tänkbara situationer är 

av betydelse i det pragmatiska synsättet på hur människan tillägnar sig kunskap, eftersom den 

kunskapssynen går ut på att kunskapen är förankrad hos människan och knuten till 

meningsfulla sammanhang. 

 

11.5 Analys av provuppgifterna i området algebra 

Nästa område är algebra10 där eleverna ska kunna utvidga mönster, se samband, använda 

formler och lösa ekvationer. Det anges också att eleven ska kunna använda algebraiska 

modeller för att lösa verklighetsanknutna problem. Denna verklighetsanknytning var dock 

väldigt marginaliserad då vi analyserade uppgifterna med hjälp av vår analysmodell. Vi fann 

                                                
10 I algebra anges mönster med hjälp av bokstavsräkning 
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bara en uppgift som var insatt i ett praktiskt sammanhang. Övriga var teoretiska med en 

ganska hög abstraktionsnivå som t.ex.: 

 
Samuel vill finna tre på varandra följande jämna tal vars summa blir 84. Han ställer upp 
ekvationen  k + ( k + 2) + (k +4) = 84. Vad representerar bokstaven k? 
A. Det minsta av de tre jämna talen 
B. Det mittersta jämna talet 
C. Det största av de tre jämna talen 
D. Medelvärdet av de tre jämna talen (Skolverket 2004b, s 50) 
 

Ännu en gång ser vi hur matematikkunskaperna som prövas är teoretiska och saknar 

förankring i ett sammanhang. Tonvikten läggs på att eleven ska lösa en ekvation och sedan 

avgöra vilken storlek talet k har i förhållande till de andra talen. Flera moment krävs av eleven 

i uppgiften, men poäng ges endast om eleven kommer fram till ett korrekt svar, vilket vi 

tolkar som att en objektiv kunskapssyn dominerar denna uppgift. Endast en av 

provuppgifterna i området algebra värderar den subjektiva kunskapen, där en poäng utdelas 

för bara svaret, medan svar med visad lösning ger två poäng. Det är dock enligt vår 

bedömning den objektiva kunskapen som värderas högst i det algebraiska området.  

 

 

11.6 Analys av provuppgifterna i området mätningar  

Att det finns ett speciellt område som kallas mätningar förbryllade oss en aning. Dessa 

uppgifter anser vi liknar mer traditionella geometriuppgifter med längd och area, utifrån vår 

erfarenhet av den svenska skolan. I inledningstexten står beskrivet att eleven här bland annat 

ska kunna använda rätt metod och enhet för at mäta längd, omkrets, area, volym. 

Inom detta område fann vi både uppgifter som visar en teoretisk kunskapssyn och en 

praktisk kunskapssyn. Men vi ser dock en förskjutning åt det teoretiska hållet trots att 

rubriken mätningar ger intryck av en praktisk förankring. Exempel på en uppgift som anser är 

insatt i en praktisk sammanhang är: 

 
Kristina börjar med sin hemläxa klockan 18.40. Vad är klockan när hon är klar med läxan om det 
tar henne trekvarts timme att göra den? 
Svar:________ (Skolverket 2004b, s 85) 
 

Här är matematiken insatt i ett sammanhang som eleverna kan relatera till sin egen situation, 

vilket tyder på att man försökt skapa mening i uppgiften. Eleverna kan också lösa uppgiften 

på valfritt sätt och komma fram till ett egenproducerat svar.  

En uppgift som vi däremot bedömer som teoretisk är: 
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Vilket av följande skulle kunna vara arean av en triangel?  
A. 2 cm 
B. 3 m 
C. 5 cm2 

D. 8 cm3   (Skolverket 2004b, s 84) 

 
Denna uppgift ska visa om eleven behärskar vilken enhet som area mäts i. Att arean ska vara 

just en triangel är alltså ovidkommande för uppgiften. Här måste alltså eleven avslöja detta 

för att inte bli vilseledd.  

En annan uppgift anser vi har ett felaktigt svarsalternativ då en dag anges som en 

tidsperiod tillsamman med andra alternativ som 90000 sekunder, 1800 minuter och 20 

timmar. Eleven ska svara på vilken av dessa som anger den kortaste tidsperioden. Som vi ser 

det är en dag ett godtyckligt begrepp som kan variera mellan olika länder och kulturer. 

 

11.7 Analys av provuppgifterna i området geometr i 

Inom området geometri11 finns det inga uppgifter om area och volymberäkning, vilket vi 

utifrån vår erfarenhet vill placera inom geometrin. I svenska läroböcker finns ofta inslag av 

mer konkreta uppgifter medan det i dessa provuppgifter krävs mer abstrakt tänkande. Det 

språk som används här för att beskriva vilken vinkel som avses, menar vi utifrån vår 

erfarenhet, överensstämmer dåligt med det sätt som elever i Sverige möter i sina läroböcker. 

För att studera denna skillnad krävs en analys av läroböcker vilket vi dock inte har för avsikt 

att göra i denna undersökning. 

I de uppgifter som kräver egenkonstruerade svar är det endast två som kan ge delpoäng, 

utifrån matematiskt resonemang. Är eleven en bit på väg i sitt resonemang ger alltså detta 

oftast inga poäng alls, vilket vi tolkar som att det är en objektiv kunskap som efterfrågas och 

inte kunskap som är förankrad hos subjektet. Uppgifterna domineras av en teoretisk syn på 

kunskap men det finns några uppgifter där eleven får geometriska brickor att konkret använda 

för att upptäcka olika mönster. Det är den enda del i provet som helhet där eleverna får arbeta 

laborativt, vilket vi bedömer som inslag av ett praktiskt arbetssätt. Däremot saknar denna 

laborativa del praktisk förankring i uppgifterna. Ett teoretiskt geometriproblem kan se ut som 

följer: 

 
En rät linje går genom punkterna (2,3) och (4,7). Vilken av följande punkter ligger också på 
linjen? 
A. (0,2) 
B. (1,2) 
C. (2,4) 

                                                
11 av grekiskan ge, jord och metrein, mäta 
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D. (3,5) 
E. (4,5) (Skolverket 2004b, s 100) 
 

Här bedöms elevernas kunskaper i räta linjers ekvationer. Att vi bedömer denna uppgift som 

teoretisk beror på att uppgiften saknar verklighetsförankring.  

 

11.8 Analys av provuppgifterna i området statistik 

I området statistik ska eleven veta hur man visar och drar slutsatser av insamlade data i 

tabeller och diagram. De ska även kunna uppskatta sannolikhet för olika händelser. Detta var 

det området som de svenska eleverna presterade bäst i. Inte heller i denna avlutande del fick 

eleverna jobba i grupp, utan det är bara kunskapen hos den enskilda individen som mäts. Vid 

en genomgång av dess uppgifter fann vi till skillnad från de övriga områdena en dominans av 

praktiskt förankrade problem. En uppgift inleds med en tabell över telefonabonnemang och 

samtalsavgifter. Därpå följer den praktiskt förankrade frågan: 

 
Hanna pratar i telefon mindre än 2 timmar per månad. Vilket abonnemang skulle vara billigast för 
henne? 
Billigaste telefonabonnemanget________________ 
Motivera ditt svar både utifrån månadsavgiften och antal avgiftsfria minuter.  
(Skolverket 2004b, s 129) 
 

Uppgiften är hämtad från en vardaglig situation och motivering till svaret krävs. I 

bedömningsmatrisen anges att eleven kan få delpoäng för en delvis korrekt lösning, vilket vi 

tolkar som att en subjektiv kunskap värderas. De egenkonstruerade svaren gav här 

genomgående delpoäng. 

  

11.9 Reflekterande diskussion 

Sammanfattningsvis kan vi utifrån den analys vi har gjort av TIMSS 2003, konstatera att det 

genomgående är den enskilde elevens kunskap som mäts. Det finns inga inslag av 

kommunikation mellan elever i provets genomförande. Det resonemang som anges viktigt 

utifrån undersökningens ramverk innefattar inte kommunikation mellan elever, utan snarare 

att eleverna enskilt ska kunna generalisera genom att använda olika resultat generellt i andra 

typer av uppgifter och analysera sina kunskaper individuellt. Vi har också sett att den 

subjektiva synen på kunskap marginaliseras medan den objektiva kunskapssynen dominerar. 

Detta har blivit tydligt genom att eleverna till största delen bedöms utifrån om de angivit rätt 

svar eller inte. Vilka kunskaper som eleverna använt i sina tankegångar och i sina uträkningar 

av uppgifterna ger oftast inte några poäng, undantaget var området statistik där eleverna på de 
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flesta uppgifterna fick poäng för redovisade uträkningar. Till största delen tillämpas också 

svarsalternativ på frågorna. Tankarna bakom detta system går inte att utläsa ur det material vi 

haft tillgång till. Utifrån vårt perspektiv tolkar vi även detta som en objektiv syn på kunskap, 

eftersom inte eleverna behöver redovisa några lösningar som motiverar det svar de angett. Det 

finns heller inte något krav på att eleverna ska reflektera över sina svar på uppgifterna. Vad 

det gäller kunskapssynerna praktisk och teoretisk kunskapssyn såg vi att det var ganska stor 

skillnad mellan olika delområden i dessa kunskapssyner. Den teoretiska kunskapssynen 

dominerade i områdena algebra och geometri. Det kan vara intressant att uppmärksamma att 

detta är samma delområden som Sveriges ungdomar presterade sämst i. I områdena aritmetik 

och mätningar fanns det gott om både teoretiska och praktiska uppgifter, vi såg dock en 

dominans av teoretiska uppgifter. Denna dominans var dock inte lika stor som i algebra och 

geometriområdena. Provuppgifterna i statistik dominerades däremot av praktiskt förankrade 

uppgifter. Detta område avviker alltså från de andra genom att spegla en dominans av praktisk 

kunskapssyn. Noterbart är att detta var det delområde som svenska elever presterade bäst i 

jämfört med andra länder. I detta område låg kunskapsnivån hos svenska ungdomar ganska 

högt över genomsnittet.  

 Ramverket för TIMSS 2003 beskrev de kunskapskategorier som låg till grund för 

provuppgifterna i undersökningen. Dessa kunskapskategorier gav uttryck för att flera olika 

kunskapssyner skulle prägla provuppgifterna. Utifrån vår analys kan vi dock se att den 

teoretiska kunskapen har fått större utrymme än den praktiska. Det är viktigt att notera att vi 

inte haft tillgång till samtliga matematikuppgifter i TIMSS-undersökningen, eftersom en del 

av dem är belagda med sekretess för att kunna användas vid flera tillfällen. Vi har i vår analys 

dock utgått från att de uppgifter vi har ger en godtagbar bild av hur provuppgifterna var 

konstruerade.  

 

 

12 Diskussion 

Vi har nu kommit till den avslutande delen av vår uppsats där vi ska försöka sammanfatta och 

diskutera de resultat vi fått utifrån vår analys. Vårt arbete består av två delar, en del som 

belyser olika kunskapsformer och en del där vi gör en textanalys. Den första delen var en 

genomgång av olika kunskapsformer som gav svaret på vår första fråga i vår frågeställning. 

Vid sammanfattningen av den första delen fann vi att kunskapsbegreppet innefattat en 

mångfald av olika kunskapssyner. Flera olika syner på kunskap har existerat och existerar 
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fortfarande parallellt. Den förskjutning vi har sett i kunskapsdiskursen är att den praktiska 

synen på kunskap har fått en större roll under 1900-talet. Tidigare har den teoretiska 

kunskapssynen dominerat och därmed haft makten över kunskapsdiskursen. En annan 

förskjutning vi sett är att gruppen som bärare av gemensam kunskap har fått större betydelse i 

kunskapsdiskussionen under andra hälften av 1900-talet. Det innebar att uppfattningen om att 

kunskap endast fanns hos enskilda individer utmanades och ett annat perspektiv på var 

kunskap fanns blev synligt. Första delen av vårt arbete har bidragit till att vi fått kunskap som 

vi i vårt yrke kan ha användning för i resonemanget om varför undervisningen ska se ut på ett 

visst sätt i relation till de övergripande mål som styrdokumenten anger. Studiet av olika 

kunskapsformer gav oss också de analysredskap vi behövde när vi sedan arbetade med den 

diskursiva textanalysen. Analysinstrumenten bestod av tre olika aspekter på kunskap utifrån 

sex olika poler: teori-praktik, objektiv-subjektiv och individ-grupp. Genom att använda 

polerna i analysen av olika texter ville vi få en bild av vad texterna uttrycker i frågorna om 

hur eleverna tillägnar sig kunskap, vad kunskap är och var kunskapen finns. Analysen skulle 

ge oss en bild av vilka poler som dominerade eller åt vilket håll förskjutningar fanns och 

utifrån detta försökte vi finna den rådande kunskapsdiskursen. 

De problem vi till en början stötte på när vi skulle använda polerna var framför allt hur 

polen praktik skulle tolkas i texterna. Det berodde på att vi först försökte hitta praktiska 

moment i matematikuppgifterna i den mening att eleven verkligen skulle få göra något 

praktiskt experimenterande i form av t.ex. mätning. Eftersom detta var ytterst sällsynt i 

texterna bestämde vi oss i stället för att analysera texterna utifrån ett annat perspektiv på 

praktisk kunskap. Den praktiska polen stod hädanefter för att styrdokumenten och 

provuppgifterna efterfrågade att eleverna skulle ha kunskaper som kunde användas utanför 

skolan, i det dagliga samhällslivet. Vår pol grupp som vi från början hade tolkat utifrån att 

kunskap finns förankrat i samhället, övergick då till att belysa om texterna och 

provuppgifterna visade att det är samarbete och kommunikation mellan elever som 

efterfrågas. Efter denna revidering av våra poler löpte analysen smärtfritt och det visade sig 

att vårt verktyg var användbart för vårt syfte. 

Resultatet av vår analys har visat att olika kunskapsdiskurser dominerar i en jämförelse 

mellan den svenska skolans styrdokument, de nationella proven i matematik och den 

internationella matematikundersökningen. I vissa fall är det bara en förskjutning åt något håll 

i andra fall är det en tydligare dominans. Detta förtydligar vi i följande tabell: 
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Kunskapspoler Styrdokumenten Nationella prov TIMSS 

Teori-Praktik Kunskapssynerna i 
läroplanen och 
kursplanen existerar 
sida vid sida och 
samarbete mellan 
dessa förespråkas. 

Båda 
kunskapssynerna 
finns representerade. 
En förskjutning mot 
den teoretiska polen. 

Teoretisk 
kunskapssyn 
dominerar områdena 
algebra och geometri. 
I områdena aritmetik 
och mätningar finns 
båda 
kunskapssynerna 
representerade, med 
en förskjutning mot 
den teoretiska polen. 
Området statistik 
domineras av 
praktiska uppgifter. 

Objektiv-Subjektiv Båda dessa 
kunskapssyner finns 
uttryckta i texterna. 
Samspelet mellan 
dem uttrycks genom 
att de objektiva 
kunskaperna ska 
förankras hos eleven. 

Ett tydligt samspel 
mellan dessa 
kunskapssyner finns. 
Den objektiva 
kunskapen ska vara 
förankrad hos 
individen. Den 
subjektiva 
kunskapssynen 
dominerar för 
betygen VG och 
MVG. 

En tydlig dominans 
av den objektiva 
polen. 

Individ-Grupp Bildning och 
kunskap, samt 
kursplanen i 
matematik ger 
uttryck för att båda 
dessa kunskapssyner 
ska finnas 
representerade i 
skolan. I Lpo 94 
dominerar den 
individuella polen. 

Båda 
kunskapssynerna 
finns representerade i 
texterna. 
Förskjutning mot den 
individuella polen. 

Inga inslag av 
samarbete eller 
kommunikation. Den 
individuella polen 
dominerar helt. 

 

Resultaten i tabellen ska ses som ett perspektiv på kunskap i texterna och inte som någon 

fastlagd sanning. Det vi kan konstatera utifrån vårt perspektiv är att de finns skillnader i 

kunskapssynen mellan dessa texter. Eftersom styrdokumenten är de texter som reglerar den 

svenska skolan väljer vi att utifrån dessa jämföra kunskapssynerna i det nationella provet och 

TIMSS-undersökningen. Vi har sett att kunskapssynen i det nationella provet stämmer bra 

överens med kunskapssynen i styrdokumenten. Olika kunskapssyner existerar sida vid sida 

och en pragmatisk kunskapssyn råder. Den förskjutningen mot individuell kunskap som vi 
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sett kan eventuellt förklaras med att syftet med de nationella proven är att vara 

betygsstödjande och betyg sätts inte i grupp, utan individuellt.  

Vid en jämförelse mellan kunskapssynerna i styrdokumenten och TIMSS-

undersökningen kan vi konstatera att skillnaderna är mer påtagliga här. Det kan ha sin 

förklaring i att nationella proven är anpassade till den svenska skolan, medan TIMSS används 

i 50 olika länder, vilket naturligtvis får konsekvenser för utförandet. I TIMMS-

undersökningen som helhet ser vi att teoretisk, objektiv och individuell kunskapssyn 

dominerar, i synnerhet den objektiva och den individuella. Utifrån detta kan vi konstatera att 

olika kunskapsdiskurser råder i styrdokumenten och i TIMSS-undersökningen. I synnerhet vid 

en jämförelse mellan områdena algebra och geometri, där svenska elever presterade sämst och 

området statistik där svenska elever presterade bäst i jämförelse med andra länder, ser vi att 

kunskapssynen skiljer sig åt.  Utifrån vår analys präglas den svenska skolan av en mer 

pragmatisk kunskapssyn än den kunskapssyn som dominerar undersökningen. Vi anser att 

denna skillnad får betydelse i tolkningen av undersökningens resultat, eftersom 

kunskapssynen som ligger bakom undervisningen får konsekvenser för vad eleverna lär sig i 

skolan. De kunskapsformer som styr innehållet i matematiken, beroende på aktuella 

kunskapsdiskurser får konsekvenser för undervisningen. Med andra ord, som man sår får man 

skörda. Det skulle kunna vara så att eleverna i den svenska skolan inte har så undermåliga 

kunskaper som undersökningen visar, utan andra kunskaper än de som prövas i TIMSS-

undersökningen. Frågan är om vi är beredda att ändra på undervisningen i syfte att uppnå 

toppresultat i internationella undersökningar i matematik.  

Forskarna i matematikdidaktik tycker sig kunna se att det finns spår kvar av den 

positivistiska kunskapssynen i undervisningen. Styrdokumenten och det nationella provet 

visar i vår analys upp en kunskapsdiskurs där våra poler teori-praktik, objektiv-subjektiv och 

grupp-individ samarbetar. Detta tolkar vi som att det är en pragmatistisk och konstruktivistisk 

kunskapssyn som dominerar där. Det är dock viktigt för oss att poängtera att det som 

förefaller vara ett samarbete mellan olika kunskapssyner i texterna också kan bero på 

spänningar mellan olika syner på kunskap, där texterna speglar en slags kompromiss. 

 Trots eventuella konservativa drag som lever kvar i matematikundervisningen är det 

tydligt att skolan har en kunskapssyn där kunskap ska få växa och utvecklas. Om vi ska visa 

toppresultat i ett internationellt perspektiv kanske den positivistiska synen på kunskap åter 

kommer att dominera. Efter att ha gjort den historiska belysningen av olika kunskapsformer 

anser vi att detta skulle vara att ta ett steg tillbaka i utvecklingen. 
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Den debatt som följde, efter det att Sveriges resultat av den internationella 

undersökningen visade kraftig prestationsnedgång har varit intressant. Resultaten av prov, 

såväl nationella som internationella får ofta stort inflytande på den politiska diskussionen. Det 

är naturligtvis av vikt att orsaken till den aktuella nedgången följs upp, men vi anser också att 

det i detta samanhang är viktigt att ställa frågan om vilken kunskapssyn vi vill ha i den 

svenska skolan. En följdfråga kan också vara att studera vilken kunskapssyn som dominerar 

undervisningen i länder som Ungern, USA och Singapore som toppar resultatlistan. Noteras 

kan också att lärare i den enkätundersökning som också ingår i TIMSS 2003, talar om att de 

olika delområdena i matematik inte stämmer överens med fördelningen i den svenska 

undervisningen av dessa områden. Denna enkätundersökning innefattas dock inte i vår 

undersökning, men som vi ser det kan det finnas fler skillnader mellan TIMSS ramverk och 

svenska styrdokumentet än kunskapssynen. Ytterligare ett perspektiv på resultaten är att de 

visar en nedgång jämfört med undersökningen som gjordes 1995. Eftersom vi inte har 

analyserat den undersökningen kan vi inte uttala oss om huruvida dessa undersökningar 

skiljer sig åt. Det vi dock tyckte oss se är att de uppgifter som användes 1995 verkar ha en 

mer praktisk inriktning än de uppgifter som användes 2003. Vi har också sett att de höga 

resultaten i TIMSS-undersökningen 1995 är ett undantag, eftersom Sverige visat resultat under 

genomsnittet i undersökningarna före 1995.  

Vår förhoppning är att vår undersökning kan bidra till den aktuella 

kunskapsdiskussionen i ämnet matematik. Sverige har inbjudits till ett efterarbete till TIMSS 

2003 där det ingår en fördjupad analys av den kognitiva kategoriseringen d.v.s den 

kunskapssyn som ligger till grund för den internationella undersökningen. Den rapporten 

väntas komma under 2005 och blir för vår del intressant att ta del av. Motivet till vårt arbete 

var att vi som blivande lärare, genom att studera olika rådande kunskapssyner, skulle förstå 

problemet med att besvara didaktikens varför. Att problematisera och söka svar på varför vi 

undervisar på ett visst sätt är av stor betydelse för att vi sedan ska kunna göra valet av vad 

som ska ingå i undervisningen, och hur vi ska genomföra den. Efter att vi med hjälp av 

polerna teori-praktik, objektiv-subjektiv och individ-grupp funderat kring vad kunskap är, hur 

eleven tillägnar sig kunskap och var kunskap finns känner vi oss stärkta i vår profession där 

didaktisk kompetens krävs. Som vi ser det har arbetet gett oss ledning inte bara i 

matematikämnet utan också i skolans kunskapsdiskussion i allmänhet.  
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