
Myten om en forskningsbaserad utbildningspolitik: Regeringens 
matematiksatsning 
 
Vid en presskonferens måndag den 23 februari lade utbildningsminister Jan Björklund fram 
regeringens satsning på MNT-området för åren 2009-2011, då sammanlagt 525 miljoner 
kronor kommer att användas för att stärka utbildningen inom matematik, naturvetenskap och 
teknik i skolan. Som bakgrund presenteras det vanliga hotet om att tappa mark som en 
industrination tillsammans med en översikt av data från ”Trends in International Mathematics 
and Science Study” (TIMSS) från 1995 till 2007, där Sverige ramlat allt längre ner i 
serietabellen. Det är naivt att tro att en skillnad i rangordning i sådana internationella 
jämförelser skulle ha en direkt koppling till möjligheten att blomstra som industrination. På 
vilken kunskap bygger då denna satsning för ökad kunskap sina argument och sina förslag? 
 
Banala sanningar 
Björklund förklarar att Skolverket “tillsammans med några av Sveriges ledande matematiker” 
har upptäckt att många elever saknar ”fundamentala räknetekniker” och illustrerar detta med 
ett exempel för de närvarande journalisterna: 51 – 49 = 18. Denna typ av fel vid skriftlig 
räkning är välkänd: en jämförande studie om hur vanligt detta är och sätt att undervisa om 
subtraktion i olika länder gjordes redan 1977. Forskning har inte bara dokumenterat detta och 
andra systematiska fel utan också visat hur de kan bearbetas.  
Förutom sjunkande resultat och systematiska fel upptar ministerns lista på utmaningar “stor 
andel enskilt arbete i matematik” och “lärare med annan utbildningsbakgrund”. Vi får lära oss 
att det finns ett par enkla orsakssamband: problemen beror på några pedagogiska idéer (som 
ett elevaktivt arbetssätt) och politiska reformer (som lärarutbildningsreformen 1985).  
 
Lösningen? 
Den strategi som föreslås för att lösa problemen utgörs av ett program i 5 punkter: lärarlyftet, 
en ny lärarutbildning, en “läsa-skriva-räkna”-satsning, fler nationella prov samt en “MNT-
satsning”. Den enda nyheten vid presskonferensen var den sista punkten. Huvuddelen av de 
extra medlen där för 2009 ska gå till ”projekt” ute i skolorna: trots allt elände så vet Björklund 
att bland alla tiotusentals lektioner som genomförs varje dag finns det några som är mycket 
bra. Det gäller då att överföra de goda idéerna – ”best practice” – så att fler kan lära sig av 
dem. Nationellt Centrum för Matematikutbildning ska sedan hjälpa till att sprida dessa goda 
exempel. Enklare kan det inte bli. 
 
Som man frågar får man svar 
Statistiska data, som till exempel från TIMSS, kan bara visa var vi ska titta men aldrig vad vi 
ska leta efter eller hur vi ska titta på det. Forskare inom matematikens didaktik har under lång 
tid byggt upp ett kunnande om olika problem i samband med lärande och undervisning i 
matematik och hur dessa kan bearbetas. Man har också avslöjat vilka fallgropar som lurar 
bakom åtgärder genom snabba enkla lösningar (”quick-fix”) och goda exempel (”best 
practice”). Men det finns en mekanism som tystar ner dem som vet mest. Debatter i TV, radio 
och röster från enskilda individer som råkar få en chans att prata med politiker leder till 
förenklingar. De kan tillsammans skapa en falsk enighet om var de ”verkliga” problemen 
finns. Dessa blir då ofta ett lappverk av enkla frågor, sedan länge välkända och grundligt 
undersökta av seriöst engagerade forskare. Men det som kommer fram av denna forskning är 
mångfacetterat och motsäger ofta sunt förnuft. Forskning består av noggrann observation, 
detaljerade analyser av data, av teoretiska och praktiska ansatser. En seriös forskare som blir 
tillfrågad skulle börja med att säga att frågan egentligen är mer komplicerad. Inte för att 
problemet är för svårt utan för att frågan inte kan ställas på det förenklade sättet. 



Vetenskapligt kunnande byggs upp genom att bryta ner de ”stora problemen” i små delar. 
Men ingen är längre intresserad av att lyssna om det är för komplicerat.  
 
En kunskapsgrund eller kunskapsgrundad skolpolitik? 
Historien visar att denna politiska agenda, att lansera snabba förenklade lösningar på 
komplexa problem utan att bygga på existerande etablerade kunskap, tycks vara särskilt 
utbredd inom skolans värld vars komplexitet synliggjorts just genom forskning. Vi förstår att 
medierna gärna lyfter fram det sensationella: att kontinenterna rör sig märks bara om det blir 
en jordbävning. Men när det gäller jordbävningar är det ingen som ifrågasätter relevansen av 
resultat från forskning inom geologi och geofysik. Vi förstår också att det är 
utbildningsdepartementet som avgör vilken kompetens dess rådgivare bör ha. Vi vill ändå 
föreslå att försöka finna vägar att öka samarbetet mellan forskare och departement även om 
våra svar inte alltid är så enkla. Annars kan relevans av sådan kunskap som utvecklas av 
engagerade och seriösa forskare snart bli en myt. 
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