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Förord 

Uppslaget till den undersökning som redovisas i föreliggande rapport 
fick vi när regeringen uppdrog åt Skolverket att föreslå mål att uppnå 
och nationella prov för årskurs 3. Vi fann det angeläget att göra en 
djupanalys av vad elever i årskurs 3 faktiskt presterar. I den hittills 
förda diskussionen har olika uppfattningar, dels om motsättningen 
mellan den ökande centrala styrningen och det lokala tolkningsut-
rymmet, dels om kraven är realistiska, gjort sig gällande. 

Vi har utnyttjat Medelsta-projektets rika grundmaterial för att på 
olika sätt kartlägga elevprestationer i årskurs 3 i relation till det kurs-
planeförslag som Skolverket lagt fram. Därmed önskar vi bidra med 
ett empiriskt underlag om förhållandet mellan lärokurser och elevpre-
stationer i matematik. 

Medelsta-projektet är begränsat till en kommun. Det är därför inte 
självklart att de resultat som vi funnit i Medelsta även är giltiga för ri-
ket i övrigt. Liksom andra empiriska studier bör Medelsta-projektet 
utsättas för granskning. Vår studie kan och bör replikeras så att studi-
ens resultat kan bekräftas eller avvisas. I dagsläget torde den dock 
vara en av de mest initierade studierna inom området som finns rap-
porterad. 

En tidigare version av detta arbete låg klart i november 2007. Det 
baserade sig på det förslag som Skolverket överlämnade till regering-
en på försommaren 2007. Skolverket hade under hela våren arbetat 
med att ta fram ett förslag. Sedan följde en lång tystnad från utbild-
ningsdepartementet. 

Den 22 november beslöt regeringen att ge Skolverket ett tilläggsdi-
rektiv. De föreslagna målen var inte tillräckligt tydliga. Det tidigare 
framtagna förslaget fick under kort tid omarbetas och reviderades 
högst väsentligt. Ett nytt förslag överlämnades sedan till regeringen i 
mitten av december 2007. 

Vi beslöt då att omarbeta vår rapport och basera analysen på det 
nya förslaget från Skolverket. Det nya förslaget har fått en annan ut-
formning och det kan förväntas att det blir stilbildande för kommande 
kursplanerevisioner i samband med att en ny läroplan arbetas fram. 

Vi vill här passa på att tacka professor emeritus Kjell Granström 
som noggrant granskat två tidigare versioner av manuset. Dessa ledde 
till omfattande revideringar av manuset. Ett tack också till universi-
tetslektor Joakim Samuelsson som har följt utvecklingen från den för-
sta till den sista versionen av manuset och bistått med många värde-
fulla kommentarer. 
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För eventuella fel och brister som kvarstår bär vi naturligtvis själva 
det fulla ansvaret. Vi hoppas att rapporten ska stimulera till en fortsatt 
diskussion om inte bara mål och prov för årskurs 3 utan också om frå-
gor som rör hur vi kan stimulera och utveckla grundläggande färdig-
heter i matematik hos eleverna under de första årens skolgång. 
 

 
 

Linköping och Malmö i mars 2008 
 
 
 
 
Arne Engström Olof Magne 
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1 Inledning 

I föreliggande rapport analyseras Skolverkets förslag till mål att uppnå 
i matematik för årskurs 3 (Skolverket 2007d). Analysen görs utifrån 
det empiriska forskningsmaterialet som tagits fram inom Medelsta-
projektet (Magne 1990, Engström & Magne 2003).  

En rad förändringar av skolans styrsystem är aviserade av stats-
makterna. Förändringar föranleder ofta en diskussion bland lärare, 
lärarutbildare, skolpolitiker och skoladministratörer. Inför beslut på 
olika nivåer i skolvärlden behövs ett empiriskt material som gör att 
besluten kan fattas på faktiska grundvalar. Den utbildningsvetenskap-
liga forskningen har här en viktig uppgift att fylla. 

Medelsta-projektet är en av de största forskningsstudierna som 
gjorts av grundskoleelevers matematikkunskaper under senare år. 
Under loppet av 25 år har kunskaperna hos alla grundskolelever i en 
genomsnittlig kommun undersökts. Under denna tid har tre olika lä-
roplaner varit i kraft. Därigenom kan utfallet av undervisning enligt 
tre sinsemellan olika läroplaner jämföras. Medelsta-projektet kan där-
med bidra till ett väsentligt faktaunderlag om förhållandet mellan lä-
rokurser och elevprestationer i matematik. 

 

Nationella mål för årskurs 3 

I slutet av november 2006 gav regeringen Skolverket i uppdrag att fö-
reslå mål att uppnå och nationella prov i matematik och svenska för 
årskurs 3 (Utbildnings- och kulturdepartementet 2006). Regelbundna 
obligatoriska kontrollstationer skapar ökad nationell likvärdighet och 
ger förutsättningar att minska variationen i elevernas resultat, skriver 
regeringen i sitt regeringsbeslut. Regeringen betonade att det var vik-
tigt att mål att uppnå i årskurs 3 blir så tydligt och distinkt utformade 
att de bidrar till en likvärdig bedömning. Det skulle vara möjligt att 
utifrån målen utforma nationella prov för att se hur den enskilde ele-
ven har uppnått målen.  

Redan den 9 februari 2006 hade regeringen uppdragit åt en särskild 
utredare att verkställa en översyn av grundskolans mål- och uppfölj-
ningssystem med mera. Som utredare utsågs Leif Davidsson. Denne 
slutförde uppdraget i april 2007. Utredarens uppdrag var tredelat, att 
visa på orsaker till att målsystemet inte genomförts, att ge förslag till 
ett tydligare målsystem samt föreslå förändringar i uppföljningssy-
stemet. Utredaren tillsattes av den förre socialdemokratiske skolminis-
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tern Ibrahim Baylan och det tycks råda en tämligen stor politisk enig-
het om motiven för utredningen. Avsikten var att öka måluppfyllelsen 
genom att skolans uppdrag görs tydligare. Bland annat skulle utreda-
ren överväga om de nuvarande två målnivåerna, mål att uppnå och 
mål att sträva mot, kunde ersättas med en målnivå. Målstyrning som 
styrsystem ifrågasattes inte, det handlade i stället om att åtgärda bris-
terna i det nuvarande styrsystemet genom ökad tydlighet och bättre 
uppföljning. 

Skolverket skulle i sitt arbete med att ta fram mål för årskurs 3 sam-
råda med den särskilde utredaren eftersom dennes förslag skulle kun-
na komma att påverka utformningen av bland annat kursplaner och 
målnivåer. Även om utredningen skulle komma med ett förslag med 
enbart en målnivå så ansåg regeringen det angeläget att mål att uppnå 
i svenska och matematik i årskurs 3 infördes så snart det var möjligt. 

Den särskilde utredaren överlämnade i april 2007 sitt betänkande 
(SOU 2007: 28), Tydliga mål och kunskapskrav i grundskolan. Förslag till ett 
nytt mål- och uppföljningssystem. Den omstrukturering av skolväsendet 
som genomfördes i början av 1990-talet har nu drygt ett decennium 
senare fått ett preliminärt bokslut. Det är en dyster bild av tillståndet i 
svensk skola som målas upp i utredningen. Dagens mål- och uppfölj-
ningssystem anses ha stora brister. Ungefär en fjärdedel av eleverna 
lämnar grundskolan utan fullständiga betyg och var tionde elev sak-
nar behörighet till ett nationellt program i gymnasieskolan. Betygssy-
stemets konstruktion bidrar till den brist på förståelse av mål- och re-
sultatstyrningen som man tidigare konstaterat. Kursplanernas otyd-
lighet och bristande styrning har lett till att skolan mer styrs av läro-
böcker och konsultprodukter än av kursplaner, anser utredaren. 

Staten anses ha brustit i implementeringsinsatser av såväl mål- som 
betygssystemet. Den ansvariga myndigheten, Skolverket, har gjort en 
egen tolkning av styrsystemet. Kursplaner har rensats från allt som 
har med ämnesinnehåll och arbetssätt att göra. Utredaren konstaterar 
att det inte finns något stöd för att kursplaner med ett framskrivet äm-
nesinnehåll skulle stå i konflikt med styrsystemet.  

Utredaren anser bland annat att kursplanerna bör utgöra en del av 
läroplanen. Detta skulle innebära en återgång till tidigare definitioner 
av styrdokument som fanns före Lpo 94. Det är också den innebörd av 
läroplan som ges i de övriga nordiska länderna. 

I den senaste sammanställningen från Skolverkets utbildnings-
inspektion (Skolverket 2007a) bekräftas i allt väsentligt den beskriv-
ning som görs i utredningen. Man konstaterar en lång rad av brister i 
dagens skola: 
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• Variationen i betygsresultat mellan skolorna är allt för stora ur 
ett likvärdighetsperspektiv. 

• Elever i behov av särskilt stöd får inte den hjälp de är berättiga-
de till.  

• Flickors och pojkars resultat är inte likvärdiga, och analyser till 
orsakerna saknas. 

• Allt fler kommuner inrättar särskilda undervisningsgrupper i 
strid mot principen om en inkluderande undervisning. 

• Elever i behov av studiehandledning på sitt modersmål får inte 
det, vilket är anmärkningsvärt med tanke på att i många skolor 
anges en hög andel elever med utländsk bakgrund vara orsak till 
varför kunskapsresultaten är låga. 

• I många kommuner saknas en systematisk uppföljning och ana-
lys av de samlade kunskapsresultaten, särskilt bristfällig är re-
dovisningen av kunskapsresultaten i de lägre åldrarna. 

• Kommunernas kvalitetsredovisningar uppfyller ofta inte de krav 
som förordningen om kvalitetsredovisning ställer. 

• Kvalitetsarbetet i förskolan behöver förstärkas. 
• Barngrupperna inom skolbarnsomsorgen är anmärkningsvärt 

stora. 
 

Den mätbara skolan 

Regeringen har förutskickat ett antal förändringar av den förda ut-
bildningspolitiken. När det gäller målstyrningen och bristerna i da-
gens målsystem så torde enigheten mellan de politiska partierna vara 
stor – åtgärda bristerna, utveckla målstyrningen. 

Går den särskilde utredarens förslag igenom kommer antalet na-
tionella prov att kraftigt öka. Prov kommer att ges i årskurs 3 i svenska 
och matematik, i årskurs 6 blir det nationella prov i svenska, matema-
tik och engelska och i årskurs 9 i de teoretiska ämnena. 

Den ökande användningen av nationella prov är en del av det mål-
rationella styrsystem som dominerar dagens utbildningspolitik. Själva 
principen om en målstyrd skola förutsätter att verksamheten utvärde-
ras och följs upp. Likvärdigheten, en av den svenska skolans hörnste-
nar, garanteras av de nationella proven. Inom ramen för en målstyrd 
verksamhet är principen om resultatansvar, accountability, det som re-
glerar systemet. Avvikelser ska kunna korrigeras genom kontroll (na-
tionella prov) och uppföljning av verksamheten. 

Målstyrningens förespråkare brukar hävda att förekomsten av prov 
som utvärderar verksamheten också leder till att kvaliteten på verk-
samheten förbättras. Ett visst empiriskt stöd för en sådan uppfattning 
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finns också. Så har till exempel skolmyndigheterna i den tyska delsta-
ten Hamburg sedan slutet av 1990-talet använt sig av tester i läsning 
och matematik för alla fjärdeklassare (Hartun & Kerstan 2004). Skol-
myndigheterna har gett lärare och skolor återkoppling på resultaten. 
Uppföljning har sedan skett genom olika typer av information och 
fortbildningsinsatser för lärarna. På så sätt har man nått anmärknings-
värda framsteg av utfallet av undervisningen under de första skolåren. 

Den ökande användningen av tester för att utvärdera elever och 
undervisningen har naturligtvis också sina kritiker. Risken, finns häv-
das det, att standardiserade tester leder till att undervisningen snävas 
in och begränsas i riktning mot att eleverna ska klara sådana uppgifter 
som kommer på provet – teaching-to-the test.  

Det finns också kritiska röster mot statens ökande kontroll. Förre 
generaldirektören för Skolverket och professorn i pedagogik Mats Ek-
holm har i en debattartikel i Göteborgs-Posten (2007) gått till skarpt 
angrepp mot verkets utbildningsinspektion. Skolverkets utbildnings-
inspektioner har troligen ingen som helst inverkan på skolors resultat, 
menar han. Enligt en egen undersökning som Ekholm gjort så förbätt-
ras resultatet bara på 29 procent av skolorna efter inspektionens besök. 
I 71 procent av fallen förbättrades inte utvecklingen. De runt 170 mil-
joner som utbildningsinspektionen kostar borde i stället gå till mer 
verkningsfulla insatser, menar han.  

Det är uppenbart att frågan om statens ökande styrning av skolan 
inte är okontroversiell. Den ökande användningen av prov och tester 
av olika slag reser ett antal frågor om deras effekter på undervisningen 
och möjligheterna för en skola för alla.  

 

Syfte och avgränsningar 

Förslaget om mål att uppnå i svenska och matematik för årskurs 3 som 
Skolverket i december 2007 redovisat till regeringen är bara början på 
en mer genomgripande förändring av läroplan och kursplan. Vi ser 
det därför som angeläget att den diskussion bland lärare, lärarutbilda-
re och forskare som kommit igång om innehåll, mål och prov i mate-
matik fortsätter. En sådan diskussion bör föras utifrån den faktiska 
kunskapen om elevers kunskaper och färdigheter i matematik. 

Rapportens syfte kan beskrivas på följande sätt: 
 
• Det övergripande syftet är att analysera Skolverkets förslag till 

mål att uppnå i matematik för årskurs 3. 
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• Ett delsyfte är att beskriva matematikprestationerna hos elever-
na i årskurs 3. 

• Ett annat delsyfte är att relatera elevernas prestationer till Skol-
verkets föreslagna mål. 

• Ett tredje delsyfte är att pröva rimligheten i Skolverkets förslag. 
   

Det empiriska grundlaget för denna analys utgörs av Medelsta-
studien. Projektet har genomförts utifrån andra syften än det som an-
givits för denna rapport och det finns viktiga utbildningspolitiska di-
mensioner som inte har studerats i Medelsta, såsom förhållandet mel-
lan elevernas sociala bakgrund och deras matematikprestationer eller 
minoritetselevernas matematikprestationer. Den design som valdes för 
Medelsta-studien riktades mot att kunna studera de lägst presterande 
elevernas prestationer. Vissa begränsningar i utfallet finns därför när 
det gäller elever med mycket höga prestationer i Medelsta.  

Genom denna rapport hoppas vi kunna stimulera den fortsatta dis-
kussionen. Vi anser det viktigt att de beslut som myndigheter och poli-
tiker tar om skolan i olika sammanhang bygger på ett solitt underlag i 
forskning och utvecklingsarbeten. Förhoppningsvis kan vi därvid ge 
argument för att utbildningsvetenskaplig forskning åter ska ges en 
central roll i beslutsfattandet för svensk skola. 

 

Rapportens disposition 

I kapitel 2 ges en kort sammanfattning av Medelsta-studiens resultat 
samt redovisas Skolverkets förslag till mål att uppnå i matematik för 
årskurs 3. 

I kapitel 3 diskuteras förhållandet mellan lärokurser och elevpresta-
tioner. Den i Medelsta-studien använda Magne-Thörns kategorisystem 
kontrasteras mot traditionella taxonomiska modeller. 

I kapitel 4 redovisas delar av den design som användes för Medels-
ta-projektet. 

Den empiriska analysen omfattar två kapitel. I kapitel 5 presenteras 
en fördjupad redovisning av elevernas prestationer i årskurs 3. Här 
presenteras analyser av eleverna i årskurs 3 som inte tidigare har pub-
licerats.  

I kapitel 6 görs en jämförande redovisning av utfallet av elevpresta-
tioner i årskurs 3 till de olika delarna av Skolverkets förslag. Vi har 
därvid utgått från Magne-Thörns kategorisystem för den grund-
läggande matematikundervisningen och för in skolverksförslagets oli-
ka delar under kategorisystemets huvudområden. 
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I kapitel 7 redovisas våra slutsatser av analysen. I det avslutande 
kapitel 8 förs en diskussion om rapportens slutsatser. 
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2 Från Medelsta till Skolverket 

Inledningsvis ges en kort sammanfattning av Medelsta-studien och 
dess resultat. Därefter presenteras Skolverkets förslag till mål att upp-
nå i matematik för årskurs 3 i enlighet med det regeringsuppdrag ver-
ket haft. 

 

Medelsta-studien – en återblick 

På hösten 2003 presenterades resultatet av Medelsta-studien, en av de 
största undersökningar som gjorts på senare tid av grundskoleelevers 
matematikkunskaper (Engström & Magne 2003). Medelsta är pseudo-
nym för en svensk genomsnittskommun (hämtad från SCB:s värde-
ringar). Valet tillkom efter förfrågan hos SCB om lämplig kommun 
som skulle vara en approximativ representant för Sveriges genomsnitt 
ekonomiskt, befolkningsmässigt och kunskapsmässigt.  

Landets kommuner varierar i ett antal avseenden och man kan frå-
ga sig vad innebörden i en genomsnittlig kommun är. I en rapport har 
Sveriges Kommuner och Landsting (2007) redovisat jämförelser mel-
lan landets alla kommuner. Rapporten bygger huvudsakligen på 
Skolverkets och SCB:s officiella statistik. När det gäller andelen elever 
som är behöriga till gymnasieskolan ligger Medelsta bland de 50 pro-
centen i mittfältet av landets kommuner. När det gäller andelen elever 
som fått minst G på ämnesproven ligger Medelsta även här bland de 
50 procenten i mittfältet, förutom i matematik där kommunen tillhör 
de 25 procent bästa kommunerna. För andelen elever som uppnått må-
len i matematik tillhör Medelsta de 25 procent bästa kommunerna. 
När det gäller nettokostnaden per elev tillhör Medelsta återigen det 
50-procentiga mittfältet. Medelsta framstår i allt väsentligt som en ty-
pisk medelkommun. 

Undersökningen spänner över en period av 25 år. Vid tre olika 
tillfällen 1977, 1986 och 2002 har vi undersökt matematikkunskaperna 
hos alla grundskolelever i Medelsta. Elevernas kunskaper undersöktes 
med samma testinstrument vid de tre olika tillfällena. Under den här 
perioden har tre olika läroplaner varit i kraft. Vi har således kunnat 
studera utfallet av den matematikundervisning som skett enligt de tre, 
till sin karaktär mycket olika läroplanerna Lgr 69, Lgr 80 respektive 
Lpo 94.  

Undersökningarna har inriktats på den primära frågan hur ele-
mentära matematikkunskaper förhåller sig till lärokurser i folkskola 
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och grundskola. En annan fråga avsåg elever med exceptionellt låga 
prestationer. Andelen elever med låga prestationer i årskurstypiska 
uppgifter tycktes gradvis öka under skolgången genom att allt fler 
svårigheter tillkom från årskurs 1 till årskurs 9. 

Några av de frågeställningar som undersöktes i Medelsta-projektet 
var: 

 
• Hur utvecklas elevernas prestationer under grundskoletiden i 

förhållande till de uppgifter som behandlas i varje årskurs? 
• Hur utvecklas elevernas prestationsnivå över grundskoletiden? 
• Vilka skillnader finns mellan elevernas prestationer för de olika 

läroplanerna? 
• Hur utvecklas kunskaperna för de 15 procent lägst och de 15 

procent högst presterande eleverna? 
 
En hypotes som Magne ställde redan på 1950-talet kan anses bekräf-
tad. Det är en sjunkande trend av elevprestationer under grundskole-
tiden i relation till specifikationerna i läroplanen för respektive års-
kurs. Högst är prestationerna i årskurs 1, lägst är prestationerna de sis-
ta tre årskurserna i förhållande till årskurstypiska uppgifterna i kurs-
planen.  

Studerar man eleverna över och under medianen så framkommer 
att det framför allt är eleverna i den undre halvan som svarar för ned-
gången, och särskilt de allra svagaste eleverna. Här kan man tala om 
en gradvis utslagning av dessa elever. 

Studerar vi inom vilka områden bristerna finns hos den undre hal-
van av elevgruppen så finner vi följande: 
 

• Taluppfattning har acceptabla lösningsfrekvenser så länge det 
handlar om naturliga tal. Brister finns även i årskurs 9, framför 
allt för rationella tal (bråk och procent). 2002 års elever presterar 
här sämre än eleverna i de tidigare undersökningsåren. 

• Problemlösning och språkuppfattning har låga lösningsfrekven-
ser. 

• Geometri och mätningar uppvisar stora brister. 
• Aritmetik, det vill säga räkning med de fyra räknesätten, klarar 

eleverna bara så länge det rör sig om hela tal. 
 
Vår hypotes är att elevers misslyckande i matematikundervisningen 
beror på bristande kognitiv behärskning i ett för dem alltför krävande 
undervisningsstoff. 

Spridningen ökar från årskurs 1 till 9, framför allt för eleverna un-
der medianen. Spridningen är mycket stor i de sista åren. I årskurs 9 
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där eleverna hade sammanlagt 88 uppgifter att lösa är det lägsta resul-
tatet 6 rätt (en elev) och det högsta 86 rätt (tre elever). Det säger sig 
självt att med en sådan stor spridning av eleverna ställs det stora krav 
på lärarna att kunna individualisera undervisningen. 

När vi undersöker hur eleverna i olika årskurser löser samma upp-
gifter finner vi att elevernas kunskapstillskott ökar för varje år, men att 
ökningen avtar under de sista åren i grundskolan. Jämfört med folk-
skolan så innebär grundskolan ett kunskapstillskott som helhet efter-
som fler elever läser mer matematik än tidigare. 

Det är frapperande likheter i fråga om elevernas matematiska pre-
stationsnivå för de tre undersökningsåren. Detta trots de stora skillna-
der som finns mellan de olika läroplanerna. På de uppgifter som ele-
verna år 1986 hade höga lösningsfrekvenser, har även 2002 års elever 
det. På de uppgifter där 1986 års elever var svaga, där är också 2002 
års elever svaga. I niorna kan det vara drygt en tredjedel av eleverna 
som med användbar behållning når de studerade utbildningsmålen 
ungefär lika för alla åren. 

Vilken roll spelar då läroplanen för matematikundervisningens ut-
formning? Vår slutsats kan inte bli annat än att den spelar en högst 
försumbar roll. 

De 15 procent lägst presterande eleverna har särskilt studerats av 
oss. Denna elevgrupp uppvisar mycket låga prestationer i matematik 
under slutet av grundskoletiden. Den genomsnittliga prestationen för 
denna grupp elever i årskurs 9 motsvarar prestationerna för en ge-
nomsnittlig elev i årskurs 4. När de lägst presterande eleverna kom-
mer till årskurs 9 har de för länge sedan slagits ut från skolans mate-
matikundervisning. 

En berättigad fråga är naturligtvis i vilken utsträckning det är möj-
ligt att generalisera från Medelsta till hela Sverige. Bara analogivis kan 
man överföra fakta från Medelsta till andra kommuner. Icke desto 
mindre anser vi det berättigat att formulera ett antal hypoteser om 
svensk matematikundervisning. 

 
• Elevernas genomsnittliga kunskaper ökar stadigt från årskurs 1 

till årskurs 9. Grundskolan bör således ha medfört en kunskaps-
ökning i matematik. 

• Variationsbredden av elevernas matematikkunskaper är mycket 
stor. Det är samtidigt uppenbart att det är mycket stora variatio-
ner mellan skolor och klasser. 

• Det finns ingen anledning att misstänka att kunskapsstandarden 
har sjunkit eller är på väg att sjunka. 

• Det finns inga könsskillnader i elevernas matematikprestationer. 
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• Det finns inget som tyder på att andelen elever med särskilda 
utbildningsbehov i matematik vare sig ökar eller minskar. 

 
Undersökningen väckte berättigad uppmärksamhet i massmedia och 
gav bränsle till diskussionen om grundskoleelevers matematikkun-
skaper. Den första rapporten som redovisar 1977 och 1986 års under-
sökningar publicerades 1990 (Magne 1990). Vi har sedan presenterat 
en utvidgad analys av hur eleverna räknar i Medelsta (Engström & 
Magne 2006).  
 

Mål för årskurs 3 

Skolverket överlämnade i början av juni 2007 till regeringen sitt förslag 
till mål att uppnå för årskurs 3 i matematik, svenska och svenska som 
andra språk (Skolverket 2007b). I slutet av november 2007 beslutade 
regeringen om att ge Skolverket ett kompletterande uppdrag angåen-
de målen. Det kompletterande uppdraget innebar att Skolverket skulle 
förtydliga de tidigare föreslagna målen. I massmedia (Jällhage 2007-
11-28) framställdes beslutet som att utbildningsministern givit Skol-
verket en ”bakläxa”. Utbildningsministern betonade att kunskapsni-
våerna skulle vara mycket tydligare, uttryckas så att föräldrar skulle 
kunna förstå dem samt att resultaten skulle kunna mätas. I mitten av 
december lämnade så Skolverket ett nytt förslag (Skolverket 2007cd). 

Verket har arbetat med stor öppenhet och inbjudit forskare och lä-
rare att komma med synpunkter på det förslag som arbetats fram. 

 

Skolverkets förslag 
Matematik  
Mål som eleverna ska ha uppnått i slutet av det tredje skolåret  
Eleven ska ha förmåga att  

• tolka information som innehåller matematiska begrepp och symboler, 
tabeller och bilder,  

• uttrycka sig muntligt, skriftligt och i handling med hjälp av vardagligt 
språk, matematiska begrepp och symboler, konkret material, tabeller 
och bilder,  

• utföra beräkningar i form av huvudräkning, med skriftliga räkneme-
toder och med digitala verktyg,  
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• undersöka elevnära matematiska problem, pröva och välja lämpliga 
lösningsmetoder samt reflektera över lösningens rimlighet samt  

• i samtal med andra utbyta idéer och diskutera olika sätt att lösa pro-
blem genom att ställa frågor, motivera eller förklara.  

 
Detta innebär att eleven ska  
 
beträffande tal och talens beteckningar  
 

- kunna läsa och skriva tal och ange siffrornas värden i talen inom hel-
talsområdet 0–1000,  

- kunna jämföra och storleksordna tal inom heltalsområdet 0–1000,  
- kunna beskriva mönster i och fortsätta enkla talföljder till exempel 3, 

6, 9 eller 430, 410, 390 inom talområdet 0–1000,  
- kunna storleksordna enkla bråk till exempel en halv och en tredjedel 

med hjälp av konkret material eller bilder,  
 
beträffande räkning med positiva heltal  
 

- kunna beskriva additioner, subtraktioner, multiplikationer, divisioner 
och deras samband med hjälp av konkret material och bilder samt 
med matematiskt symbolspråk,  

- kunna skriva en räknehändelse utifrån ett givet uttryck till exempel 
54–26 eller 5 · 8,  

- kunna välja räknesätt för att lösa enkla och elevnära matematiska pro-
blem,  

- kunna räkna i huvudet med de fyra räknesätten när talen och svaren i 
uppgifterna ligger inom talområdet 0–20 samt enkla uppgifter inom 
talområdet 0–1000 till exempel 350+70, 715–7, 2 · 40 eller 800/2,  

- kunna räkna med addition och subtraktion med hjälp av skriftliga 
räknemetoder när talen och svaren i uppgifterna ligger inom talområ-
det 0–200,  

- kunna använda digitala verktyg till exempel miniräknare eller dator 
för att utföra beräkningar,  
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- kunna lösa enkla ekvationer inom talområdet 0–20 till exempel  

8+ _=15 eller 3 ·_=12,  
 

beträffande rumsuppfattning och geometri  
 

- kunna beskriva föremåls placering i rummet med hjälp av lägesbestäm-
ningar till exempel ovanför och under, höger och vänster,  

- kunna rita och avbilda tvådimensionella figurer samt bygga enkla tredi-
mensionella figurer utifrån instruktion med hjälp av till exempel klossar,  

- kunna beskriva och fortsätta geometriska mönster,  
- kunna känna igen, jämföra, beskriva och namnge två- och tredimensio-

nella geometriska figurer till exempel rektangel, triangel, kub,  
 
beträffande mätning  
 
- kunna jämföra längder, areor, massor, volymer och tider med hjälp av 

konkret material,  
- kunna uppskatta och mäta längd, massa, volym och tid med vanliga 

måttenheter till exempel meter, kilogram, liter, timme,  
- kunna avläsa klockan,  

 
beträffande statistik  
 
- kunna presentera enkel och elevnära information i tabeller och stapeldia-

gram samt  

- kunna tolka enkla tabeller och stapeldiagram (Skolverket 2007d, s 1–3).  

 

Skolverkets kommentarer till förslaget 
I en kommentar till sitt förslag skriver Skolverket att de reviderade 
mål som föreslås är starkt påverkade av det förslag som den särskilde 
utredaren Davidsson (SOU 2007:28) lade fram våren 2007. I det ur-
sprungliga uppdraget låg att de föreslagna målen med begränsade 
anpassningar skulle kunna kvarstå i en förändrad målstruktur. Skol-
verket har därför anpassat de föreslagna målen till denna utredning. 
Det finns dock väsentliga skillnader. I utredningen fanns inga mål en-
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bart för årskurs 3. Målen avser där ämnet som helhet och för årskurs 3 
anges ett huvudsakligt innehåll och kunskapskrav. För att möta kra-
ven på en förändrad kursplanestruktur måste målens första nivå flyt-
tas upp en nivå och anpassas till mål för undervisningen. På den 
andra nivån separeras och renodlas innehållsdelen och kunskaps-
kravsdelen. Man betonar vidare att målförslaget har en delvis oprövad 
målstruktur. Hur den kommer att förstås och tolkas är omöjligt att 
förutsäga. Skolverket bedömer det som helt nödvändigt att utarbeta 
ett kommenterande material till de föreslagna målen. 

Den största strukturförändringen i utredningens förslag är, enligt 
Skolverket, införande av ett huvudsakligt innehåll i kursplanerna. 
Skolverket har i anslutning till utredningens förslag gjort innehållsliga 
exemplifieringar för att illustrera nivån på det kunnande som eleverna 
ska ha utvecklat. 

Regeringens kritik mot det ursprungliga förslaget uppfattar Skol-
verket handlar om att de var otydligt formulerade och inte kan förstås 
av föräldrar. Det var inte heller den målgrupp som det ursprungliga 
förslaget vände sig till påpekar verket. I det omarbetade förslaget har 
man därför strävat efter ett enkelt språk och försökt undvika fackut-
tryck. De snäva tidsramarna har inte medgivit någon utprövning med 
representativa föräldragrupper. 

De mål som verket tidigare föreslagit var utbildningsmål vilket för-
utsatte att lärare/arbetslag/skola lokalt planerar och anger vilket 
innehåll man ska arbeta med och hur man ska arbeta så att utbild-
ningsmålen förverkligas. Det kompletterande uppdraget innebär, en-
ligt verkets bedömning, att det lokala handlingsutrymmet ska minska. 
Det innebär att målens karaktär nu förskjuts från att ha varit utbild-
ningsmål till att mer bli undervisningsmål. Kunskapsuppdraget är 
som helhet i princip oförändrat. 
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3 Lärokurser och prestationer i 
matematik 

Att mäta elevers matematikkunskaper 

Vi har i det inledande kapitlet diskuterat de brister i det nuvarande 
mål- och uppföljningssystemet som påtalats. De åtgärder som planeras 
av statsmakterna för att utveckla målstyrningen inriktas huvudsakli-
gen på en förbättrad uppföljning genom fler nationella prov i grund-
skolan, både till antalet ämnen som ska omfattas och antalet årskurser 
där proven ska göras. Den ökande fokuseringen på elevers prestatio-
ner ställer ökade krav på lärare att bedöma elevers kunnande i mate-
matik. Frågan om hur man mäter elevers matematikkunskaper blir 
därför högaktuell. 

Att kunna eller inte kunna matematik bestäms i hög grad av hur 
läro- och kursplaner utformas. Idag anses elever kapabla att lära sig 
färdigheter, till exempel multiplikationstabellen, vilket för några 
hundra år sedan uppfattades av även lärda människor som mycket 
svårt att lära sig (Liedman 1999). Samhällets ökande komplexitet stäl-
ler högre krav på elevernas matematiska kunnande. I stället för räkne-
färdigheter betonas förmågan att lösa problem, göra analogier, dra 
slutsatser, etcetera. 

Under 1960- och 1970-talens målrationella strävanden uppmärk-
sammades olika taxonomiska modeller för bedömning av elevers kun-
skaper. De stora förhoppningar som ställdes på dessa kan knappast 
sägas ha infriats. Innan vi redovisar de grundläggande tankarna bak-
om Medelsta-studiens testinstrument, de så kallade Medelsta-diagno-
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Blooms taxonomi  
Vi ska inledningsvis uppmärksamma Blooms taxonomi, den kanske 
mest kända av de taxonomiska modeller som togs fram under 1950-
talet och som blivit en given referenspunkt i diskussionen. Bloom för-
modar i sin taxonomi att kunskap är en hierarki från enkla komponen-
ter till mer sammansatta former. Han hävdar följande huvudnivåer: 
 

1.00 Kunskap 
2.00 Förståelse 
3.00 Tillämpning 
4.00 Analys  
5.00  Syntes 
6.00 Utvärdering 

 
På varje nivå görs sedan ytterligare kategorisering, till exempel kan 
kunskap delas in i: 
 

1.10 Faktakunskap (knowledge of specifics) 
1.20 Kunskap om tillvägagångssätt (knowledge of ways and me-

ans) 
1.30 Kunskap om universalia och abstraktioner på området 

(knowledge of universals and abstractions in a field) 
 
Dessa nivåer kan i sin tur delas in i undernivåer. En lägre nivå tillhan-
dahåller ett slags byggstenar för övre kunskapsnivåer. När man kon-
struerade taxonomin utgick man från erfarenheter av undervisning i 
litteratur, språk och samhällskunskap (civic education) och försökte be-
skriva en slags allmängiltig, det vill säga för alla ämnen gemensam, 
ordning. 

Blooms och andra närbesläktade taxonomier fick aldrig något stör-
re genomslag inom skolmatematiken. Visserligen gjordes en del försök 
men de blev ganska hårt kritiserade från olika håll (se till exempel 
Erlwanger 1975, Freudenthal 1978, 1979 och Skemp 1976). 

 

Hierarkihypotesen 
Gemensamt för de flesta äldre taxonomierna är hierarkihypotesen. 
Den kan illustreras med den så kallade småstegs-metoden, där stoffet 
ordnas i en linjär sekvens och styckas upp i avgränsade avsnitt som 
övas var för sig med systematisk konsekvens. Som det sägs i Lgr 80 får 
en elev ”inte börja med ett nytt moment utan tillräcklig grund från ti-
digare moment” (Lgr 80 s. 99). De på Skolverkets uppdrag framtagna 
så kallade Diamant-diagnoserna är ett annat uttryck för hierarkihypo-
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tesen. (Dessa diagnoser skulle enligt planerna publiceras under våren 
2007 på Skolverkets hemsida, men med anledning av de nya mål att 
uppnå för årskurs 3 som verket tagit fram har publiceringen skjutits 
fram.) 

Ett alternativ till ett linjärt perspektiv är att uppfatta undervisning 
som ett vektorrum, med ett ännu icke fastställt, stort antal dimensio-
ner. Kanske något i stil med fysikens världsbild där man väl kan ha 
något sådant som ett dussin tänkta dimensioner. Varför ska inte sko-
lan tänka på ett liknande sätt? I själva verket använder sig minnes-
forskningen av ett mångdimensionellt rum, likaså begåvningsforsk-
ningen. 

Låt oss alltså tänka oss undervisning som ett samspel mellan 
många disparata faktorer inom matematiken själv, den lärande männi-
skan och omgivningen samt mellan dessa faktorgrupper.  

 

Magne-Thörns kategorisystem 
Vår analys av Skolverkets förslag görs utifrån Magne-Thörns kategori-
system (Magne & Thörn 1987). En sammanfattning redovisas i bilaga 
2. Enligt kategorisystemet delas skolmatematikens stoff in i huvudom-
råden och dessa i sin tur i delområden (kategorier). Huvudområdena i 
kategorisystemet är: 
 

• P betecknar uppgifter som förutsätter språk (problem, benämn-
da uppgifter, etc.). 

• T betecknar taluppfattning (”talsinne”, ”talkänsla”). 
• G betecknar strukturer i fråga om form och rum (till exempel 

geometri, mätningar, med mera). 
• ASMD betecknar räknesätt och räknetekniker.  
• F betecknar funktionslära (till exempel elementär algebra, ekva-

tionslösningar). 
• B betecknar beskrivande statistik och sannolikheter. 

 
Låt oss introducera komplexitetshypotesen (Magne 1990). Den utsäger att 
eleverna har svårare att få höga lösningsfrekvenser på uppgifter med 
element  
 

• Sammansatta från flera olika huvudområden och delområden. 
• I komplexa uppgiftslösningar.  
• I autentiska problem. 

 
En uppgift som representerar flera än ett huvudområde betraktas som 
mer komplex än en uppgift kategoriserad som hänförlig till bara ett 
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huvudområde. Exempel: En geometriuppgift där ett område ska av-
bildas och områdets area ska beräknas. 

På samma sätt som för huvudområden kan komplexitetshypotesen 
tillämpas på delområden inom ett huvudområde. Om en uppgift är 
uppbyggd kring ett fåtal komponenter eller kategorier tenderar den 
att kännas lättare för eleven (och ha högre lösningsfrekvens) än en 
uppgift som innefattar ett stort antal kategorier. 

Detta synsätt kan tillämpas på P-området. En uppgift som har lätt-
förståelig språkdräkt och kräver ringa räknefärdighet, bör få högre 
lösningsfrekvens än en uppgift med mera invecklad uppbyggnad. 

Komplexitetshypotesen har tillämplighet på undersökningar av 
räknefel.  

Kategorisystemet bygger på inventeringar av grundskolelevers ma-
tematikkunskaper. Huvuddelen kommer från Medelsta-undersök-
ningen 1977. Sedan har liknande material studerats på andra orter, så-
som Göteborg, Jönköping, Karlskrona, Malmö och Stockholm. I regel 
handlar det om grupptestade elever från grundskolans alla årskurser. 
Antalet uppgår till flera tusen. I materialet ingår också individual- och 
gruppintervjuer med åtskilliga hundra elever, huvudsakligen genom-
förda i anslutning till specialundervisning. Det empiriska underlaget 
är sålunda mycket omfattande. 

Metoden för att ta fram kategorisystemet utgår från följande anta-
gande: Frånvaro av fel tolkas i allmänhet som god kunskap, men fel-
aktiga lösningar kan uppfattas som ett indicium på ofullständig eller 
felande kunskap. Genom att analysera felens natur, struktur eller kva-
litet kan man därefter bedöma kunskapens natur, struktur eller kvali-
tet. Vissa fel är primitivare, och därmed allvarligare, andra däremot 
kan företräda en högre nivå. Man väljer att studera felen, eftersom det 
är lättare att analysera fel än att undersöka hur eller varför en elev gör 
rätt.  

 

Räkning och felräkning 

Att studera skolbarns räknegrodor (”bugs” heter det i USA) var en 
mäktig specialitet under början och mitten av 1900-talet (se bland 
andra Magne 1960, 1973, 1990, 1998). Pionjären som i de flesta andra 
avseenden var den ungerske läkaren och psykologen Paul Ransch-
burg. Han gjorde kliniska observationer och pedagogiska experiment. 
Tidigt förklarade han att undervisningen i matematik/räkning måste 
följa elevernas egenart och stimulera deras skapande kraft. Det var 
han som började betrakta lärandets förutsättning utifrån en tredelad 
faktorindelning: matematiken, individen och omgivningen.  

 

 

  

24 

huvudområde. Exempel: En geometriuppgift där ett område ska av-
bildas och områdets area ska beräknas. 

På samma sätt som för huvudområden kan komplexitetshypotesen 
tillämpas på delområden inom ett huvudområde. Om en uppgift är 
uppbyggd kring ett fåtal komponenter eller kategorier tenderar den 
att kännas lättare för eleven (och ha högre lösningsfrekvens) än en 
uppgift som innefattar ett stort antal kategorier. 

Detta synsätt kan tillämpas på P-området. En uppgift som har lätt-
förståelig språkdräkt och kräver ringa räknefärdighet, bör få högre 
lösningsfrekvens än en uppgift med mera invecklad uppbyggnad. 

Komplexitetshypotesen har tillämplighet på undersökningar av 
räknefel.  

Kategorisystemet bygger på inventeringar av grundskolelevers ma-
tematikkunskaper. Huvuddelen kommer från Medelsta-undersök-
ningen 1977. Sedan har liknande material studerats på andra orter, så-
som Göteborg, Jönköping, Karlskrona, Malmö och Stockholm. I regel 
handlar det om grupptestade elever från grundskolans alla årskurser. 
Antalet uppgår till flera tusen. I materialet ingår också individual- och 
gruppintervjuer med åtskilliga hundra elever, huvudsakligen genom-
förda i anslutning till specialundervisning. Det empiriska underlaget 
är sålunda mycket omfattande. 

Metoden för att ta fram kategorisystemet utgår från följande anta-
gande: Frånvaro av fel tolkas i allmänhet som god kunskap, men fel-
aktiga lösningar kan uppfattas som ett indicium på ofullständig eller 
felande kunskap. Genom att analysera felens natur, struktur eller kva-
litet kan man därefter bedöma kunskapens natur, struktur eller kvali-
tet. Vissa fel är primitivare, och därmed allvarligare, andra däremot 
kan företräda en högre nivå. Man väljer att studera felen, eftersom det 
är lättare att analysera fel än att undersöka hur eller varför en elev gör 
rätt.  

 

Räkning och felräkning 

Att studera skolbarns räknegrodor (”bugs” heter det i USA) var en 
mäktig specialitet under början och mitten av 1900-talet (se bland 
andra Magne 1960, 1973, 1990, 1998). Pionjären som i de flesta andra 
avseenden var den ungerske läkaren och psykologen Paul Ransch-
burg. Han gjorde kliniska observationer och pedagogiska experiment. 
Tidigt förklarade han att undervisningen i matematik/räkning måste 
följa elevernas egenart och stimulera deras skapande kraft. Det var 
han som började betrakta lärandets förutsättning utifrån en tredelad 
faktorindelning: matematiken, individen och omgivningen.  



 

 

  

25 

 
1. Att matematik är svårt är ju allmänt godtaget, åtminstone bland ele-

ver i skolan. I någon mån förklaras detta som en följd av matemati-
kens abstrakta natur. Matematik i skolan är också mer stressfram-
kallande än övriga läroämnen (Magne 1973) och elever kan drabbas 
av en specifik matematikångest. 

2. Det är utan tvivel riktigt att individen förstår matematik till följd av 
begåvning och sin egen sociala eller emotionella kapacitet och 
utveckling. 

3. Omgivningen kan inverka på individens matematikinlärning. Indi-
viden är ju en produkt av sin natur och sin miljö. 
 

Med behaviorismen populariserades felsökandet, men blev också kri-
tiserat. I USA och Tyskland studerade man räknefel med särskild flit. I 
USA användes Watsons och Thorndikes läror och i Tyskland sökte 
man stöd för teorier om räknefel hos Aristoteles och psykologiprofes-
sorerna Wilhelm Wundt och G. E. Müller. Det blev mycket slit med 
metoder att drilla och träna på båda hållen. Lyckligtvis kom en mer 
mänsklig inställning från tyska gestaltpsykologer som Max Werthei-
mer, J. Seemann och Johannes Wittmann redan under 1920-talet, vilket 
innebar att felanalyser i stor utsträckning måste ta hänsyn till tänkan-
de och logik. 

På det hela taget är studiet av räknegrodor försummat i den mera 
väsentliga matematiken. Undervisningen har sannolikt påverkats 
mycket litet eller inte alls av felstudierna. 

Magne och Thörn (1987) publicerade en omfattande översikt av oli-
ka lösningsvarianter i den elementära matematikundervisningen. Den 
ansluter sig främst till amerikanska kategoriförslag (se Magne 1960, 
1973, 1998). Andra svenska felanalyser har utförts av Arne Engström 
(1989, 1997) och Ebbe Möllehed (2001). 

 

Felgrupper 

Man kan resonera så här. En lösning kan uppdelas i en följd av olika 
moment. Först kommer uppgiftspresentationen, därnäst medvetande-
görandet av uppgiftens mening och sedan följer informationsinsam-
ling. Olika bearbetningsmetoder inventeras. Därefter bearbetas infor-
mationen. Resultatet kontrolleras och övervägs. Beslut fattas att an-
vända lösningen. Slut. Lösandet sker muntligt, skriftligt, och icke-
verbalt. 
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Exempel: 
1. Några lösningar är totalt automatiserade, till exempel multiplika-

tionskombinationen 6 · 2 besvaras ofta så ögonblickligen att Magne 
kallat lösningen ”direktsvar” (Magne 1998). 

2. Andra lösningar är bekanta och kräver ringa bearbetning. Exempel: 
Eleven utför ett (re-)konstruktionsarbete för att lösa kombinationen 
6 · 9 genom att räkna av nio fingrar i sex omgångar (eller sex fingrar 
i nio omgångar) och anländer till beslutet ”femtifyra”. Magne kallar 
denna lösning ”rekonstruktionssvar”. Också om eleven beslutat 
svara med ”grodan” 53, så hade det varit ett rekonstruktionssvar, 
fastän felaktigt. 

3. Upplever eleven lösningen som något främmande, krävs ett om-
sorgsfullt övervägande, varefter momenten tas i anspråk i större el-
ler mindre utsträckning. 

 
Det är nästan omöjligt att belysa vad den elev gör, som fullständigt 
bemästrar en uppgifts alla skiftande risker och stötestenar. Lösningens 
mekanism ligger i individens ”svarta låda”, och ingen har insyn i den. 
Det är först när stötestenarna hopar sig ovanför en kritisk nivå av 
hämmande barriärer som en elev i så hög grad aktiverar lösandets 
mera konstruktiva drivkrafter, att arbetet kan iakttas och studeras i 
detalj. Vanligen kan iakttagaren rekonstruera lösningsförloppet. Elev-
lösningar är oftast tolkbara. 
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kallat lösningen ”direktsvar” (Magne 1998). 

2. Andra lösningar är bekanta och kräver ringa bearbetning. Exempel: 
Eleven utför ett (re-)konstruktionsarbete för att lösa kombinationen 
6 · 9 genom att räkna av nio fingrar i sex omgångar (eller sex fingrar 
i nio omgångar) och anländer till beslutet ”femtifyra”. Magne kallar 
denna lösning ”rekonstruktionssvar”. Också om eleven beslutat 
svara med ”grodan” 53, så hade det varit ett rekonstruktionssvar, 
fastän felaktigt. 
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sorgsfullt övervägande, varefter momenten tas i anspråk i större el-
ler mindre utsträckning. 
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mera konstruktiva drivkrafter, att arbetet kan iakttas och studeras i 
detalj. Vanligen kan iakttagaren rekonstruera lösningsförloppet. Elev-
lösningar är oftast tolkbara. 
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4 Metod 

Nedan görs en redovisning av vissa aspekter av Medelsta-studiens 
metod. För en mer genomgående redogörelse av till exempel uppgifts-
analyser, reliabilitet, validitet och bortfallsanalyser hänvisas till Eng-
ström och Magne (2003). 

 

Medelsta-eleverna i årskurs 3 

I årskurs 3 prövades elevernas matematikkunskaper med en och sam-
ma serie av tre instrument, ingående i de så kallade Medelsta-diagno-
serna, i samtliga tre undersökningar. Diagnoserna togs fram i samar-
bete med lärarna i kommunen.   

Från 1977 och 1986 års undersökningar finns i stort samma infor-
mation i läroplanen om årskurs 3, men från och med 2002 års under-
sökning är informationen knapphändig om årskurs 3. Vi blir nödsaka-
de att begränsa analyserna på grund av bristande information i läro-
planen (Lpo 94). 

  

Konstruktionen av diagnoserna 

Förberedelser för Medelsta-undersökningen byggde på Magnes tidi-
gare studier. Ett första experiment härom gjordes 1956. Detta gjorde 
troligt att kurssvårigheter i folkskolans matematik ökade med stigan-
de årskurs. Det åtföljdes av två omfattande undersökningar 1953 och 
1954 som syftade till grundläggande information om elever med ex-
ceptionellt låga prestationer (Magne 1958, 1959, 1960).  

En grundlig designplanering företogs inför Medelsta-projektet. I 
Sverige definieras undervisning endast indirekt i skolförfattningarna 
som något som läraren gör. I Medelsta-projektet bestämde vi oss för 
att finna operationella definitioner för undervisningen. Analyserna 
gick ut på att konstruera uppgifter som representerade läroplansspeci-
fikationer i fråga om  
 

• Årskurstillhörighet.  
• Huvudområden i läroplanen. 
• Värderingskriterier som står för elevens behållning.  
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Undersökningarna bestod i att pröva elevernas kunskaper med prov. 
Metoden för att komma fram till dessa operationella definitioner var 
bedömning. Först diskuterade matematiklärarna hur de ville utforma 
uppgifterna. Därefter deltog en grupp av lärare i arbetet att konstruera 
lämpliga matematikprov. Avslutningsvis gjordes bedömningarna av 
två erfarna lärare och kursplaneanalytiker hur väl uppgifterna relate-
rade sig till läroplanens specifikationer. Efter en mycket grundlig 
genomgång av läroplanerna och deras förarbeten samt kommentarma-
terial analyserades kritiska formuleringar som hade tillämpning på 
uppgiftsspecifikationerna. Med detta utgångsmaterial genomförde 
bedömarna sina tolkningar oberoende av varandra (Magne 1990). Till-
vägagångssättet passade bra till alla årskurser i de båda tidigare Lgr 
69 och Lgr 80, men kunde bara tillämpas för två årskurser i Lpo 94, 
nämligen årskurs 5 och årskurs 9 (Engström & Magne 2003). 

Årskurstypisk kallas en uppgift (ÅTU) som tillhör lärostoffet enligt 
läroplanen i en given årskurs. Huvudområde är det skolmatematiska 
område enligt respektive kursplan som en uppgift tillhör. Värderings-
kriterier avser nivån på elevernas kunskaper, angivna i lösningsfre-
kvens. 

Vi bedömde de olika uppgifternas validitet i förhållande till kurs-
planetexterna i Lgr 69, Lgr 80 samt Lpo 94, det vill säga i fråga om 
årskurstillhörighet, huvudområde och lösningsfrekvens.  

Det finns olika klassifikationssystem för kunskapsmålen och i Sve-
rige har de tillämpats på varierande sätt i de olika ”normalplaner”, 
”undervisningsplaner” eller ”läroplaner” som utarbetats sedan folk-
skolan/grundskolan blivit till. För lärare har de alla visat sig svåra att 
tillämpa på grund av de otydligheter som vidlåder specifikationerna 
beträffande mål och medel. Det har av vissa tyska forskare (se Jahnke 
& Meyerhöfer 2006) antytts att i varje fall tyska läroplaner och bland 
annat den internationella PISA-undersökningen omfattar ett ”sammel-
surium av specifikationer” grundade på disparata förutsättningar. Så-
ledes hänför sig exempelvis formuleringarna i Lpo 94 till rätt skilda 
slag av lärostoff, vissa representerar matematiska begrepp, andra in-
nebär praktiska färdigheter, ytterligare några avser sociala vanor eller 
attityder.  

I elementarundervisningen klassificeras ofta de grundläggande 
skolmatematiska huvudområdena att vara aritmetik, främst ”talupp-
fattning” eller ”talsinne”, geometri, till exempel formuppfattning och 
formsinne, samt mätningar. Olika kursplaner för folkundervisningen 
har använt sig av skiftande klassifikationer. Lpo 94 föreslår för årskurs 
5 en lista på nio punkter: mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av 
det femte skolåret. Punkterna kan i korthet anges vara följande 
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• Lösa problem i elevens närmiljö. 
• Ha en grundläggande taluppfattning. 
• Använda begrepp som de fyra räknesätten. 
• Ha grundläggande färdigheter i att räkna med naturliga tal. 
• Ha en grundläggande rumsuppfattning. 
• Jämföra, uppskatta och mäta längder etc. 
• Använda skala för praktiskt bruk. 
• Ange tid med mera. 
• Avläsa och tolka data givna i tabeller med mera. 
 

Värderingen av elevens behållning.  
Om man förstår undervisning som en interaktion mellan lärare och 
elev innebär det att undervisarens mål och medel ska avspegla sig i 
elevens behållning av interaktionen. Man anlägger då ett betraktelse-
sätt som återfinns i minnes- och inlärningsforskningen. Vid genomfö-
randet av behållningsexperiment uppställs ett behållningskriterium. 
Man bestämmer exempelvis att undervisningen ska ha målet att varje 
försöksperson lär sig svara rätt på 95 procent av uppgifterna ännu en 
månad efter undervisningen. Alternativt ska en grupp av försöksper-
soner svara 95 procent rätt på en given uppgift. 

En fråga som man bör ta upp då man diskuterar operationella defi-
nitioner av undervisningen, är betydelsen av lösningsfrekvenser och 
matematiska fel. Elevens behållning av undervisning kan anses svara 
mot uppgifternas lösningsfrekvenser. Vissa uppgifter företräder syn-
nerligen enkla uppgiftslösningar. Andra uppgifter löses genom en se-
rie av operationer. Det första gäller för de flesta elever exempelvis 1 + 
1 = 2, 2 · 2 = 4, 1 cm = 10 mm. Detta är en triangel 
 

Den andra typen av uppgiftslösningar visas i bland andra flertalet 
redovisningar av problem, till exempel förut okända gåtor, benämnda 
uppgifter samt autentiska problem, geometriska eller aritmetiska be-
vis. Lösningen sker på en högre tankenivå, beroende på större genera-
lisering och mer sofistikerad logisk struktur, kort sagt lösningen inne-
bär ökad eller större komplexitet. 

Om elevens behållning ska vara effektiv, krävs hög säkerhet eller, 
med andra ord, uppvisar hög lösningsfrekvens. 

Vår uppfattning om behållningskriterier i den elementära matema-
tiken är följande. Ska elevens kunskap vara meningsfull ur det prak-
tiska livets synvinkel, bör man hävda en hundraprocentig lösningsfre-
kvens för vissa prioriterade uppgiftsslag vid tiden för grundskolans 
slutbetyg (årskurs 9). Vi bortser från snabbhetsfaktorn och begränsar 
kriteriet till tillförlitlighet och noggrannhet. 
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Man kan föreslå följande värdering: 
 

1. Enkla operationer 
a. Talskrivning och talläsning: För årskurstypiska uppgifter 

inemot 100 procent säkerhet 
b. De enkla kombinationerna (tabellkunskap i addition, mul-

tiplikation, enheter) bör ha en nära hundraprocentig sä-
kerhet. 

c. Centrala termer bör anges med nära hundraprocentig 
säkerhet. 

2. Beräkningar i de fyra räknesätten bör efter kontroll uppnå nära 
hundraprocentig säkerhet. Detta gäller i skolans lägre stadium 
åtminstone huvudräkning och räkning med räknemaskin (dator, 
miniräknare) med naturliga tal, därefter med tal skriva i deci-
malform och bråkform. Överslagsräkning bör approximera 100 
procent korrekt lösning. Eftersom förbiseendefel uppstår bör 
eleven behärska kontrollmetoder.  

3. För övriga uppgiftstyper varierar kravet på säkerhet. Bestämda 
kriterier kan formuleras. Benämnda uppgifter med ett litet antal 
tankesteg bör förslagsvis kunna lösas med en säkerhet på cirka 
90 procent lösningsfrekvens. För lösning av autentiska problem 
ska eleven planera alternativa metoder. 
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5 Elevernas prestationer i 
årskurs 3 

I den empiriska analysens första del presenteras en fördjupad redo-
visning av elevernas prestationer i årskurs 3.  

 

Medelsta årskurs 3 

Som redovisas i Tabell 5.1 är skillnaderna små mellan de olika under-
sökningsåren 19771, 1986 och 2002 i Medelsta. Ett undantag utgörs av 
diagnoserna 6 och 7, där 2002 års elever presterade sämre än vid de 
tidigare undersökningarna. I tabellen redovisas medelvärde och stan-
dardavvikelser för de olika undersökningsåren. 

Tabell 5.1. Medelvärden (m) och standardavvikelse (s) för  
Medelsta-diagnoserna i årskurs 3 för de olika undersökningsåren 

_________________________________________________ 
År        Diagnos Totalt  Pojkar  Flickor 
    m (s)  m (s)  m (s) 
_________________________________________________________ 
1977  5  18,8 (3,0) 18,6 (3,2) 19,0 (2,9) 
1986  5  18,7 (2,8) 18,3 (2,8) 19,1 (2,8) 
2002  5  18,8 (2,9) 19,2 (2,5) 18,2 (3,2) 
 
1977  6  21,0 (6,0) 21,0 (6,1) 21,0 (5,8) 
1986  6  21,3 (5,5) 21,0 (5,6) 21,6 (5,4) 
2002  6  18,6 (5,6) 19,8 (5,2) 17,4 (5,7) 
 
1986  7  16,6 (6,3) 15,6 (6,5) 17,5 (6,2) 
2002  7  14,6 (5,9) 14,6 (5,9) 14,2 (5,9) 
__________________________________________________________ 

 

Spridningen mellan höga och låga prestationer är stor i alla Medelstas 
klasser och årskurser (se Magne 1990, 2006; Engström & Magne 2003, 
2006). I Figur 5.1 redovisas spridningen för årskurs tre i Medelsta 2002. 
 

                                         
1 Sammansättningen av diagnoserna för 1977 avviker från de senare 
undersökningarna för årskurs 3. I 1977 års undersökning ingick inte diagnos 7. 
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Figur 5.1. Fördelning av prestationer för årskurs 3 Medelsta år 2002. 

Som framgår av Figur 5.1 är spridningen från 9 till 73 rätt av 76 upp-
gifter. Man kan här tydligt identifiera en ”svans” av elever med myck-
et låga prestationer.  

I Medelsta har vi gjort studier av prestationerna dels för hela popu-
lationen, dels elever över och under medianen, dels för de 15 procent 
högst och de 15 procent lägst presterande eleverna. Vi har också stu-
derat uppgifter med olika behållningsnivå och deras lösningar. 
 

Årskurs 2, 3 och 4 i årskurstypiska uppgif-
ter 

En jämförelse mellan årskurs 3 och angränsande årskurser ger svar på 
hur mycket elevernas kunskaper förändras mellan dessa år. I Tabell 
5.2–5.12 återger vi de årskurstypiska uppgifterna som är gemensamma 
för årskurs 2 och 3 (Tabell 5.2–5.4) samt årskurs 3 (Tabell 5.5–5.8) och 4 
(Tabell 5.9–5.12). Kategoriseringen är fiktiv. 

Årskurstypiska uppgifter (ÅTU) återfinns i samtliga diagnoser som 
används för en viss årskurs. Således finns för årskurs 2 sådana i dia-
gnoserna 3, 4 och 5. Årskurs 3 har sina årskurstypiska uppgifter i dia-
gnoserna 5, 6 och 7 och årskurs 4 i diagnoserna 6, 7 och 8.  

Vill vi jämföra ÅTU i två årskurser decimeras antalet uppgifter så 
som vi ser i Tabell 5.2–5.12. För jämförelsen mellan årskurs 2 och 3 
finns ÅTU tillgängliga bara i diagnos 5. ÅTU i diagnos 6 och 7 är till-
gängliga för motsvarande jämförelser mellan årskurs 3 och 4. 
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Jämförelserna kan göras med skilda metoder. Vi väljer att ta ett dis-
kriminationsindex till hjälp. Metoden bygger på förutsättningen att en 
av två elevgrupper haft längre skolgång än en jämförelsegrupp och 
följaktligen förväntas ha större behållning av undervisningen. Vår me-
tod går ut på att mäta frekvensen av korrekta svar av samtliga elever i 
vardera årskursen och beräkna item-test-korrelationen mellan elever-
na i de två årskurserna.  

Tabell 5.2–5.4 visar lösningsfrekvenserna för årskurs 2 och 3 i ÅTU 
för årskurs 2. Tabellen visar, på något undantag när, att tredjeklassar-
na har högre lösningsfrekvenser än andraklassarna. Diskriminations-
värdena håller sig dock på en så överraskande låg nivå som under 
0,30. Man brukar ange värden över 0,30 som diskriminativa. Detta an-
tyder att kunskapsstandarden, baserad på andraklass-ÅTU i diagnos 
5, ligger bara obetydligt högre i årskurs 3 än 2. Det är huvudsakligen i 
addition och subtraktion som det är påtagliga skillnader mellan 
årskurs 3 och årskurs 2. 

 

Tabell 5.2. Lösningsfrekvens (%) för årskurs 2 och 3 samt diskriminationsindex  
avseende årskurstypiska uppgifter för årskurs 2 (P- och G-området)  

______________________________________________________ 
P-området     G-området 
—————     ————— 

Item Åk 2 Åk 3 D-index  Item Åk 2 Åk 3 D-index 
_______________________________________________________________ 
5F 88 95 0,25   5E 96 99 0,30  
5G 77 88 0,28   5J 50 58 0,20 
5H 80 94 0,42   5K 68 80 0,23 
5I 64 71 0,15   5Q 51 64 0,23 

5R 71 83 0,18 
______________________________________________________ 
 

Tabell 5.3. Lösningsfrekvens (%) för årskurs 2 och 3 samt diskriminationsindex  
avseende årskurstypiska uppgifter för årskurs 2 (T- och F-området) 

______________________________________________________ 
T-området     F-området 

 ————     ————— 
Item Åk 2 Åk 3 D-index  Item Åk 2 Åk 3 D-index 
_______________________________________________________________ 
5L 90 90 0,00   5S 93 96 0,15 
5M 81 90 0,29   5T 80 91 0,27 
5N 68 82 0,24   5U 96 98 0,10 
5O 61 76 0,27   5V 83 92 0,25 
______________________________________________________ 
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Tabell 5.4. Lösningsfrekvens (%) för årskurs 2 och 3 samt diskriminationsindex  
avseende årskurstypiska uppgifter för årskurs 2 (ASMD-området, addition och subtrak-
tion) 

______________________________________________________ 
ASMD-området, addition   ASMD-området, subtraktion 
————————————  ————————————— 
Item Åk 2 Åk 3 D-index  Item Åk 2 Åk 3 D-index 
________________________________________________________________ 
5A 82 96 0,47   5C 70 90 0,47 
5B 79 91 0,32   5D 63 89 0,40 
_______________________________________________________ 
 
Övergår vi till jämförelsen mellan årskurs 3 och 4 (Tabell 5.5–5.8) i frå-
ga om de för årskurs 3 årskurstypiska uppgifter, så har bilden ändrat 
sig väsentligt. Här kommer urvalet mestadels från diagnoserna 6 och i 
mindre omfattning från diagnos 7. Inga uppgifter i urvalet härrör från 
diagnos 5. Skillnaderna mellan årskursernas diskriminationsindex 
ökar. Det betyder också att prestationerna ökar. Det är särskilt i räkne-
sätten som den högre årskursen blir överlägsen. Detta antyder vad 
som har hänt. Eleverna i fjärde årskursen har lärt sig åtskilligt som 
tredjeklassarna ännu är okunniga om. Undervisningen om de mer 
krävande numeriska uppgifterna med tiotalsövergång har fått effekt. 

 

Tabell 5.5. Lösningsfrekvens (%) för årskurs 3 och 4 samt diskriminationsindex  
avseende årskurstypiska uppgifter för årskurs 3 (P- och G-området) 

____________________________________________________ 
P-området     G-området 

 —————     ————— 
Item Åk 3 Åk 4 D-index  Item Åk 3 Åk 4 D-index 
_____________________________________________________________ 
6M 44 71 0,40   7O 53 81 0,45   
6N 87 94 0,25   7P 78 91 0,35  
6Ä 83 93 0,30    
6Ö 48 79 0,42     
____________________________________________________ 
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Tabell 5.6. Lösningsfrekvens (%) för  
årskurs 3 och 4 samt diskriminationsindex  
avseende årskurstypiska uppgifter för  
årskurs 3 (T-området) 

________________________ 
T-området 
—————    

Item Åk 3 Åk 4 D-index  
____________________________ 
6Q 78 92 0,35   
________________________ 

Tabell 5.7. Lösningsfrekvens (%) för årskurs 3 och 4 samt diskriminationsindex  
avseende årskurstypiska uppgifter för årskurs 3 (ASMD-området, addition och 
subtraktion) 

_____________________________________________________ 
ASMD-området, addition   ASMD-området, subtraktion 
————————————  ————————————— 
Item Åk 3 Åk 4 D-index  Item Åk 3 Åk 4 D-index 
______________________________________________________________ 
6C 48 69 0,32   6E 96 98 0 
7K 64 76 0,20   6F 94 98 0,20 
7L 53 75 0,35   6G 93 98 0,20 

6H 89 97 0,40 
7A 51 95 0,80 
7B 31 88 0,84 
7D 65 97 0,80 

______________________________________________________ 

Tabell 5.8. Lösningsfrekvens (%) för årskurs 3 och 4 samt diskriminationsindex  
avseende årskurstypiska uppgifter för årskurs 3 (ASMD-området, multiplikation 
och division) 

_____________________________________________________ 
ASMD-området, multiplikation  ASMD-området, division 
——————————————  ———————————— 
Item Åk 3 Åk 4 D-index  Item Åk 3 Åk 4 D-index 
______________________________________________________________ 
6U 92 98 0,30   6X 83 96 0,60 
7V 75 94 0,50   6Y 83 93 0,35 
7R 46 97 0,85   6Z 74 92 0,47 
7S 43 88 0,75   6Å 62 91 0,63 

7V 50 82 0,53 
7X 66 89 0,50 

______________________________________________________________ 
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Tabell 5.9–5.12 utgår från ÅTU i årskurs 4.  Mot den förutsättningen 
jämför vi årskurs 3 med årskurs 4. Mer än hälften av diskriminations-
värdena befinner sig på nivån 0,40–0,90. Den större svårighetsnivån i 
diagnos 7 framstår tydligt i relation till diagnoserna 5 och 6. Detta tol-
kar vi som att undervisningen nu hunnit ifatt elevernas fattningsför-
måga och blivit effektiv på det lärostoff som svarar mot diagnos 7. 
Återigen är det räknesätten som visar störst framsteg. De svårare upp-
gifterna inom de övriga huvudområdena utmärker sig också för tydli-
ga prestationstillskott. Lösningsfrekvenserna inom T-området ligger 
ännu rätt lågt i årskurs 3 (oftast under 90 procent), men närmar sig 
hundraprocentig kunskap i årskurs 4. Fortfarande har G-området 
mycket låga lösningsfrekvenser. De är rätt låga i både årskurs 3 och 4. 

Tabell 5.9. Lösningsfrekvens (%) för årskurs 3 och 4 samt diskriminationsindex 
avseende årskurstypiska uppgifter för årskurs 4 (P- och G-området) 

_____________________________________________________ 
P-området     G-området 
—————     ————— 

Item Åk 3 Åk 4 D-index  Item Åk 3 Åk 4 D-index 
______________________________________________________________ 
7Å 36 59 0,85   7O 53 81 0,50  
7Ä 32 60 0,45   7P 78 91 0,33 
       7Q 52 79 0,46 
_____________________________________________________ 
 

Tabell 5.10. Lösningsfrekvens (%) för  
årskurs 3 och 4 samt diskriminationsindex 
avseende årskurstypiska uppgifter för  
årskurs 4 (T-området) 

_______________________ 
   T-området  

    ————— 
Item Åk 3 Åk 4 D-index  
___________________________ 
6O 89 94 0,20 
6P 84 96 0,30 
6R 78 92 0,35 
6S 65 92 0,85 
6T 71 92 0,80 
7G 81 86 0,10 
7H 92 100 0,30 
7I 81 92 0,30 
7J 79 91 0,32  
_______________________ 
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Tabell 5.11. Lösningsfrekvens (%) för årskurs 3 och 4 samt diskriminationsindex  
avseende årskurstypiska uppgifter för årskurs 4 (ASMD-området, addition och  
subtraktion 

______________________________________________________ 
ASMD-området, addition   ASMD-området, subtraktion 
————————————  ————————————— 
Item Åk 3 Åk 4 D-index  Item Åk 3 Åk 4 D-index 
_______________________________________________________________ 
6D 57 69 0,15   7A 51 90 0,70 
7L 53 75 0,35   7B 31 81 0,71 

7C 27 77 0,70 
7D 65 87 0,43 
7E 50 84 0,58 
7F 36 75 0,60 

______________________________________________________ 
 

Tabell 5.12. Lösningsfrekvens (%) för årskurs 3 och 4 samt diskriminationsindex  
avseende årskurstypiska uppgifter för årskurs 4 (ASMD-området, multiplikation  
och division) 

_____________________________________________________ 
ASMD-området, multiplikation  ASMD-området, division 
——————————————  ———————————— 
Item Åk 3 Åk 4 D-index  Item Åk 3 Åk 4 D-index 
______________________________________________________________ 
7R 46 97 0,87   7V 50 82 0,53 
7S 43 88 0,71   7X 66 89 0,50 
7T 23 77 0,75   7Y 49 75 0,40 
7U 17 32 0,76   7Z 48 74 0,40 
_____________________________________________________ 
 
Sammanfattningsvis skiljer sig den högre årskursen starkt från den 
lägre årskursen i alla jämförelser. Detta visas av att huvuddelen av 
diskriminationsindexen är högre än 0,30, mer än cirka tre fjärdedelar 
av uppgifterna. Undervisningen har gett effekt. F-områdets höga pla-
cering är kanske en överraskning för många.  

Å andra sidan tycks behållningskriterierna för Medelstas tredje-
klassare vara lägre än vad vi ansett vara önskvärt. Det är noterbart att 
färdigheten i räknesätten utvecklas så långsamt. Ännu i årskurs 3 räk-
nar eleverna bara varannan uppgift med korrekt svar i uppgifter som 
landar något ovanför den allra enklaste uppgiftsnivån (utan tiotals-
övergång). 
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Uppgifter där eleverna har höga respektive 
låga lösningsfrekvenser 

Vi ska nu redovisa uppgifter med varierande behållningsnivåer och 
ger exempel hur eleverna har löst dessa uppgifter. Låt oss se på två 
urval av uppgifter från 2002 års undersökning.  
 

 

Figur 5.2. Uppgifter där eleverna i årskurs 3 presterat lösningsfrekvenser över 90 
procent i diagnoserna. 
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ger exempel hur eleverna har löst dessa uppgifter. Låt oss se på två 
urval av uppgifter från 2002 års undersökning.  
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Figur 5.2 består av uppgifter som har lösningsfrekvenser över 90 
procent. Figur 5.3 omfattar uppgifter med lösningsfrekvenser under 30 
procent. Populärt sett kan de två urvalen betraktas som ”lätta”, re-
spektive ”svåra” uppgifter. 

Vi bedömer uppgifterna i figurerna innehållsligt tillhöra antingen 
P-området eller ASMD-området. Övriga huvudområden finns i inter-
vallet mellan 30 och 90 procent. Även om den nuvarande kursplanen 
inte anger några mål att uppnå för årskurs 3 kan nog dessa uppgifter 
av de flesta anses innehålla det som eleverna bör lära sig. 

Bland uppgifterna över 90 procent lösningsfrekvens finner vi en 
enkel talskrivning, en addition utan ”minnessiffra”, multiplikationen 
8 · 0 =, fyra ekvationslösningar med naturliga tal upp till 30, en enhets-
tabelluppgift samt två benämnda uppgifter med naturliga tal. Uppen-
bart förutsätts elementärt logiskt tänkande. 
 

 

Figur 5.3. Uppgifter där eleverna i årskurs 3 presterat lösningsfrekvenser lägre än 
30 procent i diagnoserna. 

Bland uppgifterna med upp till 30 procent (låg) lösningsfrekvens ingår 
något större tal. Räknesätten representeras av subtraktion och multi-
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plikation med ”lån”, respektive ”minnessiffra”. De två P-uppgifterna 
förutsätter ett besvärligare logiskt val mellan räknesätt än i uppgifter-
na med över 90 procent lösningsfrekvens.  

Kan vi se några likheter och olikheter mellan uppgifter med höga 
och låga lösningsfrekvenser?  

Följande olikheter vill vi notera. En avgörande skillnad mellan upp-
giftsgrupperna med höga respektive låga lösningsfrekvenser är gra-
den av logisk komplexitet. Vidare kan det vara typiskt att i den ”lätta” 
gruppen finns addition, men inte övriga räknesätt. I den ”svåra” 
gruppen är inte enkel addition med, däremot subtraktion och mul-
tiplikation. Beräkningen av de ”svåra” räkneuppgifterna förutsätter 
insikt om tiobassystemet och övergång mellan olika så kallade ”talsor-
ter”. Eleverna ska också logiskt avgöra när en given räknemetod ska 
tillämpas (val av räknesätt etc). 

Vår slutsats är att uppgifter med höga och låga lösningsfrekvenser 
är olika till följd av komplexiteten i de enskilda uppgifterna. Eleverna 
å sin sida skiljer sig i fråga om förmåga till kunskap och resonemang 
om matematisk komplexitet. Elever med god logisk förmåga till ma-
tematiskt resonemang har högst behållning av undervisningen av lä-
rostoffet. 

 

Elever över och under medianen 

Medianen är ett genomsnittsmått som skiljer eleverna med de 50 pro-
cent högsta poängtalen från eleverna med de 50 procent lägsta poäng-
talen. Vi hänvisar i det följande till bilaga 1. Tabellen B1.1 visar hur 
årskurs 3 löst uppgifterna i diagnoserna 5, 6 och 7. Tabellen B1.2 visar 
hur fjärdeklassarna löst uppgifterna i diagnoserna 6 och 7, som också 
tredjeklasseleverna utfört. Slutligen finns andraklasselevernas lös-
ningsfrekvenser i diagnos 5 införda i Tabell B1.3, därför att vi har velat 
jämföra prestationerna mellan årskurs 2 och 3 i denna diagnos. I var 
och en av tabellerna har vi fört in diskriminationsindex, det vill säga 
ett mått av hur väl varje enskild uppgift särskiljer elever med en högre 
och elever med en lägre andel rätta lösningar. Diskriminationsindex 
går från 0 till +1. Av dessa tabeller kan man utläsa hur stora variatio-
nerna är mellan olika elever och uppgifter. Diskrepanserna är stora i 
vissa uppgifter, obetydliga i andra. 

Figur 5.4 exemplifierar skillnaderna mellan eleverna i olika uppgif-
ter. Exempel på stora diskrepanser mellan elever över medianen och 
elever under medianen ser vi i uppgifterna 7F och 7T (alltså uppgif-
terna F och T i diagnos 7). För eleverna över medianen noterar vi 61 
procent, respektive 40 procent lösning för dessa två uppgifter, medan 
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eleverna under medianen får 8, respektive 3 procent rätt. Diskrimina-
tionsindex uppgår till 0,90, respektive 0,88 för dessa uppgifter. Detta 
antyder stor skillnad mellan eleverna över och under medianen i dessa 
uppgifter. Diskriminationsindex är också höga för uppgifterna 6G, 6H, 
6N och 6X, liksom för 5T. Exempel på låga diskriminationsindex finns 
också såsom för 5E, 5K och 5P, dessutom också för 6K och 7P. 

Figur 5.4 visar till vänster uppgifter, som har diskriminationsindex 
på minst 0,80, och till höger uppgifter med diskriminationsindex på 
0,30 eller lägre.  Extremvärden av detta slag tycks tyda på en kvalitativ 
olikhet mellan höga och låga index bland elever i Medelstas årskurs 3.  

Vad är det som skiljer elever över och under medianen i dessa 
uppgifter med höga (H-diskrim) respektive låga (L-diskrim) diskrimi-
nationsindex? Här är några exempel på skiljaktigheter.  

 

 
 
Figur 5.4. Till vänster uppgifter med höga diskriminationsindex (H-diskrim), till 
höger uppgifter med låga diskriminationsindex (L-diskrim). 

Det första vi märker är att H-diskrim till vänster är formellt skolma-
tematiska, men att L-diskrim till höger illustreras med förklarande bil-
der och i någon mån anknyter till vardagslivet. Kanske är den vikti-
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gaste omständigheten att L-diskrim-uppgifterna karakteriseras av 
konkretion och åskådlighet. Dessutom är strukturen i H-diskrim mer 
komplex. En extra svårighet tycks ligga i att tankegången i H-diskrim-
uppgifterna på något sätt blivit förlagd till en högre logisk nivå än L-
diskrim. Listan på förklaringsmöjligheter blir lång. Vi ser till exempel 
att H-diskrim i regel kräver att lösningen kommer till stånd genom en 
serie av flerstegsoperationer. Det gör L-diskrim bara i 6K. Man kan 
misstänka att L-diskrim tenderar att styra eleverna till automatisk 
minneskunskap. För resten tycks talen i H-diskrim-uppgifterna vara 
större. I något fall avslöjas det att elevernas metod att tänka med ra-
tionella tal (6N) inte är så rationell.  

Behållningen kan alltså påverkas för alla elever genom att presentera 
uppgifter som i olika hög grad utnyttjat elevernas praktiska erfarenhe-
ter av autentiska situationer. Illustrationer utjämnar olikheter i mate-
matisk problemlösning. Kunskapsresultatet för årskurstypiska uppgif-
ter i lärostoffets olika huvudområden för elever över och under 
medianen har redovisats i Tabell 5.13.  

Tabell 5.13. Lösningsfrekvenser för årskurstypiska uppgifter  
(%) för elever över (EÖM) och elever under (EUM) medianen 
inom olika huvudområden 

________________________________________ 
Huvudområde Items  EÖM  EUM 
_______________________________________________ 
P-området  10  75  51 
G-området    7  77  51 
T-området    8  93  67 
ASMD-området 
- Addition    6  85  62 
- Subtraktion    8  90  54 
- Multiplikation   6  64  33 
- Division    8  76  42 
F-området    4  99  82 
_______________________________________________ 
 
Inte ens eleverna över medianen når 90-procentkriteriet i flera än tre 
delområden. Högsta lösningsfrekvensen finns i F-området. Därnäst 
följer T-området samt additionsuppgifterna inom ASMD-området.  

Behållningen för eleverna under medianen ligger långt nedanför de 
traditionella målen. Enbart en av två elever når upp till 67 procent 
inom T-området och 62 procent, respektive 54 procent i ASMD-
områdets Addition och Subtraktion. Varannan elev i årskurs 3 preste-
rar i genomsnitt 51 procent korrekta lösningar inom huvudområdena 
P och G. Den lågpresterande halvan av elevpopulationen räknar kor-
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rekt på upp till 33 procent av uppgifterna i multiplikation och 42 pro-
cent i division. Höga värden noteras för ekvationerna inom F-området. 

I det följande kommenteras observationer om de olika huvudom-
råden som vi resonerat om. Alla eleverna visar sig ha svårt att analyse-
ra uppgifter i problemlösning om de är skriftligt presenterade. I uppgif-
ter med formuppfattning har eleverna svårt med uppgifter där de behö-
ver uppbringa manipulativ färdighet och terminologisk minneskun-
skap. Inom T-området är behärskningen av tiobassystemet för svag för att 
utgöra underlag för storhetsuppskattning, huvudräkning, överslags-
räkning och beräkningskontroll. Räknetekniken är rätt outvecklad och 
orsakar många räknemisstag på grund av bristande bemästring av tio-
talsövergångar och tillämpning av räknelagar i addition och multipli-
kation.  Vi konstaterar att eleverna inte har använt miniräknare utom 
vid enstaka tillfällen, och speciellt inte i samband med undersökning-
en trots rekommendation att i vissa fall göra detta. Behållningen av 
undervisningen i additions- och multiplikationstabellen förefaller vara 
minimal. Ett enda huvudområde har medelvärden på nära 100 procent 
för elever över medianen och över 80 procent för elever under media-
nen. Detta är F-området. Eftersom uppgifterna i ekvationsform visar 
höga lösningsfrekvenser, kan sådana problem mycket väl föras in i 
den elementära undervisningen.  
 

Elever med mycket höga respektive myck-
et låga prestationer 

Vi vill nu jämföra de 15 procent lägst presterande eleverna, vilka vi 
benämner SUM-elever (Särskilt undervisningsbehov i matematik), 
med de 15 procent högst presterande eleverna, vilka vi benämner 
SÖM-elever (Särskilt överkursbehov i matematik). 

I dessa två urval ingick 31 högst presterande och 30 lägst preste-
rande elever. Medelvärden och spridning har angetts i Tabell 5.14. 
Som synes hänger SUM-eleverna rätt väl med i diagnos 5, men avviker 
starkt från övriga elever i diagnoserna 6 och 7.  

Variationsvidden för SUM-eleverna och övriga är ungefär den-
samma i diagnos 5. Variationsvidden för SUM i diagnoserna 6 och 7 
har sin övre avslutning, ungefär där medelvärdet för samtliga elever 
eller SÖM-eleverna befinner sig. 

Urvalsmetoden leder till att SÖM- och SUM-grupperna bara över-
lappar i diagnos 5. Här går de högsta värdena för SUM-gruppen om 
lott med de lägsta värdena i SÖM-gruppen. Diagnos 6 och 7 har helt 
åtskilda fördelningar.  
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Var befinner sig SÖM-gruppens prestationer i förhållande till andra 
årskursers? Vi kan jämföra SÖM:s medeltal i diagnos 5 med årskurs 2-, 
3- och 4-populationens medeltal. SÖM-medeltalet befinner sig en 
standardspridningsenhet över medeltalet för årskurs 2 och ungefär en 
halv enhet över medeltalet för den egna årskursen. I jämförelse med 
diagnos 6 mellan SÖM-elever och andra elever i årskurs 3 och årskurs 
4 ser vi att SÖM ligger bara lite över medeltalet för årskurs 4. Väljer vi 
att göra jämförelsen med diagnos 7, så får vi att SÖM kan jämställas 
med årskurs 4. 

 

Tabell 5.14. Medelvärden (m) och standardavvikelse (s) för hela årskurs 2, 3 respektive 4 i 
jämförelse med SÖM- respektive SUM-elever i årskurs 3 

_____________________________________________________________ 
Diagnos åk 2  åk 3  åk 4  SÖM  SUM 
  m (s)  m (s)  m (s)  m (s)  m (s) 
________________________________________________________________________ 
5  16,3 (3,8) 18,8 (5,6)   20,0 (1,14) 16,0 (3,8) 
6    18,6 (5,6) 22,9 (3,2) 24,0 (2,7)   9,0 (4,6) 
7    14,6 (5,9) 22,3 (3,8) 22,0 (2,4)    5,0 (3,6) 
________________________________________________________________________ 
 
Jämfört med diagnosresultaten i diagnoserna 6 och 7 för årskurs 4 tol-
kar vi prestationsnivån för SÖM-eleverna i årskurs 3 som något högre 
än genomsnittet för årskurs 4. Dock hade vi förväntat oss ännu högre 
prestationer. Några andra jämförelser kan vi inte göra mellan SÖM-
elever och andra elever.  

Det är således förbluffande små differenser i testresultaten mellan 
SÖM-elever i årskurs 3 och testresultat i närliggande årskurser. Man 
kunde nämligen vänta att de högpresterande eleverna i årskurs 3 skul-
le nå längre än till en kunskap som svarar mot endast en enda stan-
dardspridningsenhet eller, med andra ord, steget mellan två årskurser. 

En blick på SUM-elevernas resultat ger följande information. I dia-
gnos 5 har SUM-eleverna i årskurs 3 ett något lägre medelvärde än 
hela årskurs 2-populationen. Fortsätter vi med diagnoserna 6 och 7, så 
kan vi bara jämföra med den egna årskursen och med årskurs 4. Vi får 
differenser på 2 standardspridningsenheter då vi gör jämförelsen med 
diagnos 7 i egna årskursen. Det blir en nästan lika stor differens vid 
jämförelse med diagnos 6 i egna årskursen. Vi tolkar detta, att SUM i 
årskurs 3 knappast har nått upp till den kunskapsnivå som utmärker 
årskurs 2 och snarare bör jämställas med årskurs 1. 

Vi vill redan här uppmärksamma den stora variationen av elevpre-
stationerna som ett pedagogiskt dilemma. Den så kallade differentie-
ringsfrågan var en av de stora stridsfrågorna i reformeringen av 
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svenskt skolväsende under efterkrigstiden. En fråga som ofta ställs är 
om högpresterande elever hämmas av att följa samma undervisning 
och läromedel som hela övriga klassen. En annan är hur pedagogiska 
insatser till elever som är i behov av särskilt stöd ska utformas. Här 
har inriktningen gått från segregerande via integrerande till inklude-
rande lösningar. Vi återkommer i rapportens avslutning till denna frå-
ga. 
 

Uppgiftslösningar och räknefel 

Från Medelsta-undersökningarna finns ett omfattande material. Vid 
varje undersökning deltog ju omkring 2 000 elever i grundskolan och 
från varje elev har vi magasinerat 50–80 uträkningar. Från 2002 års 
undersökning disponerar vi över 100 000 elevlösningar. För att fördju-
pa kunskapen om eleverna i årskurs 3 väljer vi att analysera några 
tredjeklassares uppgiftslösningar. Vår fråga är: Hur har dessa elever löst 
uppgifterna i diagnoserna 5, 6 och 7?  

Vi har beskrivit våra iakttagelser i Medelsta om årskurs 3-elevernas 
prestationer i flera hänseenden, men ännu inte visat vilka feltyper som 
förekom. Uppgiftslösandet i sig har vi inte tagit upp. Vi ser det så att 
eleverna upplever och utför lösandet av en och samma uppgift på 
många olika sätt. Väsentliga orsaker bakom elevlösningen är exem-
pelvis: Hur komplex är uppgiften? Hur automatiserad är elevens kun-
skap om uppgiftsområdet? Är uppgiften känd eller okänd? Har upp-
giften förekommit nyligen? Är uppgiften besläktad med ett nyligen 
bemästrat problem?  

Det första vi gjorde var att upprätta ett kategorisystem för att be-
skriva och redovisa elevernas lösningar. Som övergripande kategorier 
valde vi följande: 

 
A. Uppgiften är korrekt löst. 
B. Eleven har avstått från att lösa uppgiften. 
C. Lösningen är otolkbar. 
D. Uppgiften är felaktigt löst. 
 

Om vi tar kategori D, så kan den delas i flera underkategorier. Här är 
exempel på vissa underkategorier inom området addition av naturliga 
ensiffriga tal och naturliga tal upp till cirka 10–20: 
 
D.1. Lösning som tillkommit på grund av att eleven avsett subtraktion. 
S-typ (Svaret är skillnaden mellan talen). Felgruppen är ovanlig. 
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Ex. 7 eller 4  
 + 4  +  7  
 3  3  
Subtraktion med lån. Felgruppen är ovanlig. 
 
S-lån 3  S-10 lån 4  (svaret är 3 (subtraktion 
 +  6   + 1 7  differensen +  9 med lån 
 7   1 7  ökad med 10) 1 4 plus 10) 
         
D.2. P-typ (perseveration): svaret är ett av de givna talen. Ganska van-
lig. 
 
Ex.  Pu-fel 7  Pl-fel 7  P+10 8  
 +    4   +   4   +   3  
 7   4   1 8  
 
D.3. ±x-typ. Denna lösningstyp kan ha tillkommit på många olika sätt. 
Till denna felgrupp har alla sådana lösningar förts där eleven tydligen 
adderat men givit svar som antingen är en eller två enheter för stort 
(+x-svar) eller en eller två enheter för litet (–x-svar). Det är en rätt van-
lig felgrupp. 
 
D.4. Reversaltyp. Svaret hade varit korrekt om siffrorna varit omkas-
tade. Felgruppen saknas nästan helt i årskurs 3 i Medelsta år 2002. Av 
de cirka 18 000 beräkningsförsöken är det mindre än tio fall av siffer-
omkastning. 
 
D.5. Spegelvändning. Svaret hade varit rätt om siffra lästs speglad. Fel-
gruppen saknas helt i årskurs 3, men förekommer bland yngre barn. 
Enstaka fall förekommer i årskurs 2. Den är inte ovanlig i årskurs 1. 

 
D.6. Multiplikation i stället för addition. Felgruppen saknas i 2002 års 
undersökning vid addition men förekommer i division. 
 
D.7. Summa plus 10. Det angivna svaret är tio mer än det korrekta sva-
ret. 
 
D.8. Tiotalet i summan utelämnad. 
 
D.9. Entalet i summan utelämnad. 
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I uppställd addition har vi noterat följande exempel på huvudgrupper 
av fel: 
 
D.11. Minnessiffrefel  Ex. 24 (subtraktion) 24 (också fel teknik) 
 + 88  + 88  
 62  1012  
 
D.12. P-fel (se exempel som visats)  

                                                   Ex. 
 

24 
 
(räknat från vänster) 

 
24 

 +88  +88 
 108  104 
 
D.13. Kombinationsfel Ex. 24   

  + 88   
  113   

 
D.14. Talbasen använd med fel teknik Ex. 24 (räknat från vänster) 
 + 88  
  1012  
 
D.15. Utelämnande Ex. 24  24 (också minnessiffrefel) 

  + 88  + 88  
  10  02  

 
D.16. Talbasfel (positionsfel) Ex. 306  

   + 32  
  626  

 
I subtraktion förekommer motsvarande felgrupper (minnessiffrefel 
ersätts av ”lånefel”). Multiplikationsfel vid uppställd räkning är be-
släktade med additionsfel. I division blir felen till en del av samma 
slag, men andra tillkommer, typiska för divisionsuppställningen. Man 
förundrar sig över att skolan inte arbetat fram bättre räknemetoder, 
när nu uppställningarna blev allmänna. 

För P-, G-, T- och F-områdena har felgrupperna en helt olik karak-
tär. ASMD-områdets felgrupper måste ta hänsyn till de nya omstän-
digheter som uppstår då talen blir större eller inte längre är naturliga 
tal.  

Låt oss exemplifiera med P-området. Vid diagnostisering inom P-
området måste man först ta hänsyn till elevens abstraktionsförmåga 
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och planeringsförmåga. En elev kan ha en godtagbar taluppfattning 
och numerisk färdighet men missar problemlösningen på grund av 
tankefel. Magne och Thörn anger 13 punkter för diagnos i problem-
lösning (se Bilaga 2). Några bland dessa är följande: 
 

• Osäker förståelse av det matematiska innehållet trots läshjälp 
(P1:1 och P2:1). 

• Olämplig lösningsmetod eller -teknik (P1:2 och P2:2). 
• Otillräcklig lösningsteknik (felräkning) (P1:3 och P2:3). 
• Kontrollerar inte lösningen (P1:5 och P2:5). 
• Oklar plan för att insamla information om problem (P1:6 och 

P2:6). 
• Insamlar inte behövlig information (P1:7 och P2:7). 
• Använder inte insamlad information (P1:8 och P2:8). 
• Använder inte lösningen för att fatta beslut om problemet 

(P2:10). 
• Ofullständig lösning eller avstått från att lösa uppgiften 

(P1:11/12/13). 
 
Vi fann det viktigt att i våra Medelsta-undersökningar analysera ele-
vers problemlösning. Det omfattande materialet är noga genomgång-
et. Vi har granskat det och grundligt analyserat det. En svaghet ligger 
däri att eleverna fick uppgifterna i grupprov. Det finns alltså varianter 
som inte går att studera. Från tidigare analyser tycks fellösningarna i 
problemlösning ordna sig efter frekvens på följande sätt: 
 

• Brister i logiken är den vanligaste felkällan. 
• Därnäst kommer felaktigt val av räknesätt eller annat felaktigt 

val av räknemetod. 
• Den tredje vanligaste varianten är att avstå från att lösa uppgif-

ten eller att påbörja, men snart avbryta beräkningarna. 
• Därnäst kommer varianten att eleven förvirras i sin planlägg-

ning att ordna och använda den tillgängliga informationen. 
• Lösningen korrekt ända fram till den slutgiltiga redovisningen 

av svaret. 
• Försummar att kontrollera lösningen. 
• Felaktiga tabellkunskaper dominerar inte alls, ehuru detta är ett 

vanligt antagande. 
 

Huvudgrupper av fel: Tankefel och förbiseendefel 
Magne (1990) har föreslagit att felgrupperna ska sammanföras till 
överordnade huvudgrupper av fel. Somliga räknemönster är besläk-
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tade och kan sammanföras till felfamiljer. Ett exempel är felgrupperna 
vid tiotalsövergång, och man hittar vissa sådana felgrupper tvärs ige-
nom alla beräkningsmetoder och uppställningar i taluppfattning, 
aritmetik, geometri och de fyra räknesätten.  

I additionsuppställning noterades att vissa räknefel kan synas bero 
på ”slarv”, försummad kontroll, tillfällig förvirring eller koncentra-
tion. I andra fall är det mera fråga om en logisk felhandling. Om vi tar 
de första sju felgrupperna vid uppställd addition, så har vi betraktat 
felen som en följd av bristande kunskap, misstag i val av metod eller 
fel i tänkandet. Vi benämner dem kollektivt som tankefel. Exempel: 
Noll-fel, tiotalsövergångsfel, minnessiffrefel, flyttningsfel, restfel, kvot-
siffrefel, felaktig komposition av uppställningen, räkning från höger i 
division, felval av räknesätt. 

Felgrupper som tycks hänga ihop med tillfällig förvirring eller oav-
siktlig uppmärksamhetsbrist, tolkas ogärna som utslag av medvetna 
missförstånd utan kan inträffa på grund av en olycklig slump. Vi har 
kallat dem förbiseendefel. Exempel: perceptionsfel, skrivfel, avläsning-
fel, vissa P-fel. Omkastningsfel och avbildningsfel (till exempel vrid-
ning, spegling) är sällan förbiseendefel även om läsmetodiker ibland 
tycks mena det. 

Vår exemplifiering från de naturliga talens mängd är inte direkt till-
lämplig på räkning med bråk. Beträffande många matematiska områ-
den kan sägas att felvarianterna knappast är kända på grund av 
bristande forskning.  

Många elever visar sin goda behållning av undervisningen i mate-
matik genom att mycket sällan räkna fel. Andra elever gör många räk-
nefel – vare sig undervisningen varit god eller mindre god. Det har i 
allmänhet visat sig att det är ett utomordentligt litet antal elever som 
svarar för majoriteten av felen. Detta har ibland tolkats som en följd av 
slentrianmässig drill. Eleverna påstås ha bibringats ett vanemönster av 
ett fördärvbringande slag. I själva verket är det oftare på grund av 
bristande logik som felen blir till. 

 

Hur SÖM- respektive SUM-elever löste 
uppgifterna  

Genom Medelsta-projektet går som en röd tråd att eleverna har ganska 
lika kunskaper vare sig de prövas på 1970-talet, 1980-talet eller om-
kring år 2002. Kunskapsmassan tycks inte ha skiftat på ett dramatiskt 
sätt. 
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Låt oss nu återknyta kontakten med de elever som presterade 
högst/lägst antal korrekta lösningar i diagnoserna. Vi har betecknat 
dessa elever som SÖM-elever och SUM-elever. SÖM-eleverna blev 31 
och SUM-eleverna 30. Dessa elevers provblanketter studerades nog-
grant för att avgöra hur varje uppgift bearbetats. Vi betecknade varje 
notering som eleven skrivit vid en uppgift som ett förslag till en kor-
rekt lösning. När eleven inte gjort någon notering, har eleven avstått 
att föreslå en korrekt lösning. 

Vi har således alternativ: Lösning eller ingen lösning. Har eleven 
avstått så kan vi inte göra mer. Men i övriga fall kan vi tolka lösnings-
förslagen och kategorisera in dem i olika bedömningsgrupper. Vi får 
många lösningsförslag och kan ordna dem i huvudkategorierna a) 
Korrekt löst, b) Avstått, c) Förbiseendefel d) Tankefel, e) Otolkbart.  
Låt oss nu se vad vi fått.  

Tabell 5.15. Frekvenser av svarskategorier (%) för SUM- och SÖM-eleverna 

____________________________________________________ 
Lösningskategori  SUM    SÖM 
    ——    —— 
   D 5 D 6 D 7  D 5 D 6 D 7 
_____________________________________________________________ 
Korrekt löst  79 34 20  92 89 84 
Avstått     8 29 43    0   0   3 
Förbiseendefel   1   5   7    5   3   2 
Tankefel  11 31 30    3   8 11 
Otolkbart    1   1   0    0   0   0 
_____________________________________________________________ 
 
Tabell 5.15 visar hur vi kategoriserat de 15 procent högst och de 15 
procent lägst presterande elevernas svar på uppgifterna. I detaljstudi-
erna bjöds varje årskurs 3-elev sammanlagt 76 uppgifter. Då SÖM-
eleverna var 31 och SUM-eleverna 30, har vi sammanlagt 4 636 uppgif-
ter i denna studie som vi har analyserat.  

Vi har alltså samlat fellösningarna i två huvudkategorier. Förbiseen-
de kallas den ena huvudkategorin och Fel av tanketyp den andra. I båda 
huvudkategorierna ingår ett stort antal olika underkategorier av fel-
lösningar. Inom kategorin tankefel är det fler varianter än bland förbi-
seendefelen, men så är ju också tankefelen så många fler. 

Exempel 1: Eleverna måste vid beräknandet ta hänsyn till att en 
uppställd addition kan ha minnessiffror i många konstellationer. Ut-
räkningen kan utföras i många varianter. Följden är att eleven kan 
råka ut för att uppfinna ända till ett tjog skilda sätt att åstadkomma 
minnessiffrefel i den ifrågakommande additionen. Det finns många 
typer av minnessiffrefel bland tankefelen.  
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Exempel 2: Andra mycket vanliga felgrupper finns inom kategorin 
tankefel. Också där kan många varianter uppstå som kan beskrivas 
som försök att lösa uppgifter inom T-området, till exempel följande: 
 
6O. 1 000 + 60 + 2 vill eleven få till 162 
6P. 3 000 + 400 + 7 uppges vara lika med 347 
6Q. 400 + 120 + 16 anses vara lika med 411 
6R. 2 000 + 1 400 + 110 föreslår en elev 211 
 
Det är många ting att kommentera i Tabell 5.15. Jämför man diagno-
serna, är det uppenbart att svarskaraktärerna skiljer sig åt. SUM-
eleverna klarar diagnos 5 riktigt hyggligt. Det är en lösningsfrekvens 
på 79 procent i diagnos 5 för SUM-gruppen och man kan jämföra med 
den relativt sett föga imponerande frekvensen 92 procent för SÖM-
eleverna.  

I diagnos 5 är det ganska få elever som skippar uppgifter. Felen av 
tanketyp är inte så vanliga. Inte ens felen av förbiseendetyp är uppse-
endeväckande många, relativt sett, och särskilt inte bland de svagaste. 

Går vi sedan till diagnos 6, så kvarblir SÖM-eleverna på ett lös-
ningsgenomsnitt på cirka 90 procent. Tankefelen ökar starkt för alla, 
också för SÖM-eleverna. SUM-eleverna misslyckas med det mesta. 
Bara en tredjedel av uppgifterna löses korrekt. I en nästan lika stor an-
del uppgifter ger eleverna upp. Lika illa är det med tankefelen som 
dominerar elevernas räkning i ytterligare en tredjedel av uppgifterna. 

I diagnos 7 sjunker SUM-elevernas genomsnitt av korrekta lösning-
ar katastrofalt, och nästan hälften avstår från lösning. Uppgifter som 
drabbas av tankefel är fortfarande många och är mycket fler än de kor-
rekta lösningarna. SÖM-eleverna lyckas inte heller särskilt bra.  

Andelen korrekta svar sjunker från diagnos 5 till diagnos 6 och än 
vidare till diagnos 7. Andra frekvenser stiger med undantag av ande-
len otolkbara svar. Frekvensen av otolkbara svar är mycket låg. Man 
kan göra den slutsatsen att det är en gradvis svårighetsstegring från 
diagnos 5 till diagnos 7. 

Beträffande uppgifterna där eleverna avstått från lösning kan man 
säga följande. Andelen ”avstått” ökar i takt med att andelen korrekta 
svar minskar. Alltså förefaller det finnas en omvänd relation mellan 
dessa två kategorier. Finns det ett samband? Troligen. Eleverna upp-
lever kanske svårighetsnivån i hela diagnosen som frustrerande, i det 
att de märker att de blivit osäkra på sin lösningsstrategi och upplever 
att de kanske är på väg att få fel. Känns en uppgift främmande väljer 
de mellan att valhänt pröva en lösning eller att avstå. 
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En intressant omvänd tendens finns också mellan andelen lösta 
uppgifter och andelen uppgifter med fel av tanketyp. Också här bör 
det finnas ett samband som hänger samman med den gradvis större 
svårighetsnivån på uppgifterna i diagnoserna. 

Man finner en samtidig ökning av ”avstått” och ”tankefel” från 
diagnos 5 till diagnos 7. Denna tendens finns både hos de lägst preste-
rande och de högst presterande eleverna. Kan ett samband föreligga 
mellan dessa två tendenser? Ja, det är sannolikt så. 

Tendensen tycks påtaglig bland de lägst presterande men är kanske 
verksam också bland övriga elever. I den högst presterande gruppen 
kan denna tendens misstänkas vara verksam men är inte så märkbar. 
Slutligen ser vi att förbiseendefelen är rätt få och utvecklas på olika vis 
bland de högst- och lägstpresterande. 
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6 Elevernas prestationer relate-
rat till föreslagna mål 

I den empiriska analysens andra del görs en jämförande redovisning 
av utfallet av elevprestationerna i årskurs 3 i Medelsta 2002 till de oli-
ka delarna i Skolverkets förslag. Vi har utgått från Magne-Thörns ka-
tegorisystem och för in förslagets olika delar i respektive huvudområ-
de. Vi kommer att redovisa utfallet inom respektive huvudområde för 
hela årskursen, för elever över och under medianen, samt för SÖM- 
och SUM-eleverna. 

I Medelsta-diagnoserna ingick inte uppgifter inom B-området, be-
skrivande statistik, varför ingen redovisning kan göras här.  

 

Problemlösning 

P-området betecknar uppgifter som förutsätter språk, till exempel 
problem och så kallade benämnda uppgifter. I Skolverkets förslag 
nämns problemlösning i den inledande texten direkt efter rubriken. 
Det är fem olika kategorier som Skolverket föreslår som typiska för 
den övergripande matematikförmågan. Vi anser att denna också finns 
representerad i problemlösning, men Skolverket anger bara problem-
lösning i förbigående under befintliga rubriker, men inte som ett själv-
ständigt målområde. Således krävs inte för årskurs 3 att eleverna lär 
sig att behandla uppgifter som går ut på att formulera, undersöka, lo-
giskt bearbeta och besluta om problemställningar av matematisk na-
tur, vare sig de företräder rent matematiskt innehåll eller vardagligt 
tillämpat stoff.  

Vi utgår i detta avsnitt från de mål som Skolverket inleder med i bi-
laga 1 till skrivelsen2. Så här uttrycks de allmänna målen. 

 
Eleven ska ha förmåga att  

A. tolka information som innehåller matematiska begrepp och symboler, tabel-
ler och bilder,  

                                         
2 I det följande kommer Skolverkets mål att betecknas med A, B, C, etcetera för att 
underlätta kommentarerna kring enskilda mål och exemplifieringar. 
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B. uttrycka sig muntligt, skriftligt och i handling med hjälp av vardagligt 
språk, matematiska begrepp och symboler, konkret material, tabeller och 
bilder,  

C. utföra beräkningar i form av huvudräkning, med skriftliga räknemetoder 
och med digitala verktyg,  

D. undersöka elevnära matematiska problem, pröva och välja lämpliga lös-
ningsmetoder samt reflektera över lösningens rimlighet samt  

E. i samtal med andra utbyta idéer och diskutera olika sätt att lösa problem 
genom att ställa frågor, motivera eller förklara.  

Elevernas prestationer inom huvudområdet 
I Tabell 6.1 rapporteras prestationerna för de 10 uppgifterna i P-
området. Lösningsfrekvenserna varierar mellan 32 procent för uppgift 
7Ä och 95 för uppgift 5F. Genomsnittet för P-området är 69 procent.  

Man ser ingen påtaglig skillnad mellan elevernas prestationer i P-
uppgifterna med en additionstankegång och de med subtraktionstan-
kegång. Anmärkningsvärt är de låga frekvenserna för uppgifterna 7Å 
och 7Ä. Inte ens eleverna över medianen når upp till en lösningsfre-
kvens på 50 procent i dessa centrala uppgifter. 

 

Tabell 6.1. Lösningsfrekvenser (%) för alla, respektive 
 elever över (EÖM) och under (EUM) medianen (P-området) 

___________________________________ 
    P-området 
   ————— 

Item  Alla  EÖM  EUM 
_________________________________________ 
5F  95  98  90 
5G  88  95  74 
5H  94  98  87 
5I  73  85  48 
6M  44  65  21 
6N  87  94  79 
6Ä  83  96  68 
6Ö  48  71  22 
7Å  36  48  22 
7Ä  32  48  13 
_________________________________________ 
 
Vår analys av P-uppgifterna ger vid handen att de övergripande må-
len återfinns i de tio uppgifterna med undantag av kategori E. B ingår i 
samtliga liksom D, A i åtta uppgifter och C i sex. 
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 Uppgift 5H är en uppgift där lösningsfrekvenserna ligger högt. 
 

5H 
Gun fann 16 svampar. 
Åke fann 15 svampar. 
Hur många svampar fann de  
tillsammans? 

 
Jämför man elever över och under medianen så finner man uppgifter-
na 6M, 6Ö, 7Å och 7Ä där lösningsfrekvenserna för eleverna över me-
dianen starkt skiljer sig från lösningsfrekvenserna för eleverna under 
medianen. 
 
6M 
En penna kostar 3 kr 50 öre 
Ett gummi kostar 2 kr 40 öre 
En banan kostar 3 kr 90 öre 
 
Hur mycket kostar en banan mer än en penna? 
 
6Ö 
I en bok finns 374 sidor. 
Hur många sidor har Per kvar att läsa, 
när han har läst 158 sidor? 
 
7Å 
SÄTT EN RING RUNT RÄTT RÄKNESÄTT    
20 461 personer betalde 50 kr var    ADDITION  
för att se en fotbollsmatch.     SUBTRAKTION  
Vad betalade de sammanlagt?   MULTIPLIKATION 

  DIVISION 
 
7Ä 
I ”allsvenskan” gjordes 546 mål på    ADDITION 
182 matcher. Ur många mål gjordes    SUBTRAKTION 
i medeltal per match?     MULTIPLIKATION 
        DIVISION 
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SÖM- och SUM-elevernas prestationer  
I Tabell 6.2 redovisas lösningsfrekvenserna för SÖM- respektive SUM-
eleverna inom P-området. SÖM-eleverna har godtagbara lösningsfre-
kvenser, medan SUM-eleverna har mindre än 40 procent av uppgif-
terna rätt. På många P-uppgifter har SUM-eleverna lösningsfrekvenser 
på bara runt 10 procent. Med högre diagnosnummer ökar också kom-
plexiteten. 

Tabell 6.2. Lösningsfrekvenser (%) för  
SÖM- och SUM-elever (P-området)  

__________________________ 
                  P-området 
       ————— 
Item  SÖM  SUM 
_______________________________ 
5F  100  87 
5G      94  67 
5H  100  83 
5I      81  53 
6M      42  10 
6N      87  13 
6Ä      97  50 
6Ö  100      7 
7Å     55  13 
7Ä      81  10 
_______________________________ 
 

SUM- och SÖM-elevernas svarskategorier 
I Tabell 6.3 redovisas SUM- respektive SÖM-elevernas svarskategorier. 
För SUM faller lösningsfrekvenserna drastiskt i diagnos 6 och 7.  

 

Tabell 6.3. Frekvenser av svarskategorier (%) för SUM-eleverna (P-området)  

______________________________________________________ 
Lösningskategori  SUM    SÖM 
    ——    —— 
   D 5 D 6 D 7  D 5 D 6 D 7 
_______________________________________________________________ 
Korrekt löst  73 20 12  94 81 68 
Avstått     3 42 47    1   0   2 
Förbiseendefel   1   5   0    1   2   0 
Tankefel  23 23 41    4 17 30 
Otolkbart    0   0   1    0   0   0 
_______________________________________________________________ 
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Att tankefelen skulle öka var förväntat. Intressant är att andelen ”av-
stått från lösning” ökat i diagnos 6 och 7 till att omfatta nästan hälften 
av feltyperna för SUM-eleverna. 

För SÖM-eleverna faller lösningsfrekvenserna drygt 10 procenten-
heter med varje diagnos. Vi ser att det är tankefelen som ökar, medan 
de andra feltyperna genomgående är sällsynta.  
  

Sammanfattning 
Låt oss först se på eleverna över och under medianen. Vi har konstate-
rat, att det egentligen bara är eleverna över medianen som uppfyller 
våra krav på godtagbara behållningsnivåer inom P-området. Eleverna 
under medianen har alltför låg behållning av undervisningen för att 
nå ett rimligt kursmål. De har svårt att tillämpa matematiska modeller 
och besluta sig för lämplig beräkningsmetod. 

Jämförelsen mellan SÖM och SUM bekräftar detta. Vi hade dock 
väntat oss att SÖM-eleverna skulle få högre lösningsfrekvenser. Deras 
prestationer inom P-området måste betecknas som förhållandevis 
låga. För SUM-eleverna är utfallet godtagbart bara för de allra elemen-
täraste uppgifterna. För komplexare uppgifter är resultaten anmärk-
ningsvärt låga. De avstår från lösning eller gör tankefel. 

Om kursplanekonsekvenser kan man göra gällande att SÖM- och 
SUM-eleverna i P-området löser uppgifterna så helt olika varandra att 
de kan sägas följa helt skilda kursplaner. SÖM-elevernas prestationer 
förefaller, som vi tidigare konstaterat, närmast svara mot kurskraven 
för årskurs 4, medan SUM-eleverna stannar vid en tidigare årskurs el-
ler rent av årskurs 1. 

Taluppfattning 

T-området omfattar taluppfattning. Man möter också termer som tal-
sinne eller talkänsla (number sense). I Skolverkets förslag har målet föl-
jande utformning: 
 

beträffande tal och talens beteckningar  
 

A. kunna läsa och skriva tal och ange siffrornas värden i talen inom 
heltalsområdet 0–1000,  

B. kunna jämföra och storleksordna tal inom heltalsområdet 0–1000,  
C. kunna beskriva mönster i och fortsätta enkla talföljder till exempel 3, 

6, 9 eller 430, 410, 390 inom talområdet 0–1000,  
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D. kunna storleksordna enkla bråk till exempel en halv och en tredjedel 
med hjälp av konkret material eller bilder,  

 

Samtliga fjorton studerade T-uppgifter i diagnoserna företräder kate-
gori A i Skolverkets målförteckning. Kategori B tillgodoses i två upp-
gifter och kategori C i sju uppgifter. Inga uppgifter i diagnoserna avser 
bråkläran. Tio uppgifter omfattar tal över 1000.  

 

Elevernas prestationer inom T-området 
I Tabell 6.4 redovisas elevernas prestationer inom T-området. Lös-
ningsfrekvensen för tal större än 1000 håller sig på en hög nivå, det vill 
säga mellan 100 och 86 procent med medelvärdet 93 procent. Variatio-
nen mellan uppgifterna går från lösningsfrekvenser på 76 till 100 pro-
cent. Flertalet elementära taluppfattningsuppgifter håller sig på nivån 
90–100 procent korrekt lösning. Komplexa uppgifter har ibland hög 
lösningsfrekvens, till exempel 6R, 6S och 6T. Komplexiteten är bety-
dande för 5N, 5O och 7G, och de har lösningsfrekvenser på 82, 76, re-
spektive 86 procent. Uppgifterna är följande: 

 
5N 
Skriv med siffror 
2 hundratal 1 ental, 
 
5O 
Skriv med siffror 
2 hundratal 4 tiotal, 
7G 
Skriv talet med siffror 
Fyra tusen tretton. 
 

Vi ser också här skillnader mellan elever över och under medianen. 96 
procent för de förra i genomsnitt och 81 för de senare. För eleverna 
under medianen anser vi lösningsfrekvenserna var för låga att svara 
mot praktiska livets krav. 
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Tabell 6.4. Lösningsfrekvenser (%) för alla, respektive 
elever över (EÖM) och under (EUM) medianen (T-området)  

____________________________________ 
     T-området 
    ————— 

Item  Alla  EÖM  EUM 
__________________________________________ 
5L    90    95  81 
5M    90    96  77 
5N    82    95  55 
5O    76    88  50 
6O    94    98  90 
6P    96    99  87 
6Q    92    96  87 
6R    92    99  84 
6S    92    97  86 
6T    92    99  85 
7G    86    89  82 
7H  100  100  99 
7I    92    99  83 
7J    92    99  83 
___________________________________________ 
  

SÖM- och SUM-elevernas prestationer 
Av Tabell 6.5 nedan kan man få en uppfattning av SÖM- och SUM-
elevernas prestationer. Av sammanställningen framgår återigen att det 
är stora skillnader. SÖM-eleverna behärskar T-området bra, med någ-
ra undantag (5O, 6Q, 6T och 7I). Genomsnittliga lösningsprocenten 
ligger på 93. SUM-eleverna når inte högre än en genomsnittlig lös-
ningsfrekvens på 54 procent för hela området. På någon enstaka upp-
gift når de godtagbar behållning (7G). 
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Tabell 6.5. Lösningsfrekvenser (%) för  
SÖM- och SUM-elever (T-området) 

__________________________ 
T-området 
————— 

Item  SÖM  SUM 
_______________________________ 
5L    94  77 
5M    94  60 
5N    94  43 
5O    74  50 
6O  100  63 
6P    90  53 
6Q    84  37 
6R    94  33 
6S    97  81 
6T    90  68 
7G  100  97 
7H  100  60 
7I    90  43 
7J    97  40 
_________________________________ 
  

SUM- och SÖM-elevernas svarskategorier 
I Tabell 6.6 återges SUM-elevernas svarskategorier. Det är bara inom 
diagnos 5 som de närmar sig praktiskt godtagbara lösningsfrekvenser. 
I diagnos 5 tycks eleverna bemästra T-uppgifter, även om de saknar 
elementär insikt i tiosystemet. Det är annorlunda i diagnos 6 och 7. 
Där faller andelen korrekta lösningar till hälften, därtill kommer att 23 
procent av SUM-eleverna avstår från lösning och 33, respektive 26 
procent,  gör fel av tanketyp. Det är sällsynt med läs- och skrivfel. 

SÖM har genomgående höga lösningsfrekvenser. I diagnos 5 do-
minerar förbiseendefelen, och tankefelen är den vanligaste feltypen i 
diagnoserna 6 och 7. SÖM-eleverna kan sägas ha utvecklat en tillfreds-
ställande taluppfattning på den elementära nivån. 
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Tabell 6.6. Frekvenser av svarskategorier (%) för SUM- och  
SÖM-eleverna (T-området) 

_________________________________________________ 
Lösningskategori  SUM    SÖM 
    ——    —— 
   D 5 D 6 D 7  D 5 D 6 D 7 
__________________________________________________________ 
Korrekt löst  86 41 48  94 91 97 
Avstått     3 23 23    0   0   0 
Förbiseendefel   3   3   3    6   1   1 
Tankefel    8 33 26    0   8   2 
Otolkbart    0   0   0    0   0   0 
__________________________________________________________ 
 

Sammanfattning 
Vi kan hävda att eleverna över medianen har godtagbara lösningsfre-
kvenser inom T-området. Däremot uppvisar eleverna under medianen 
alltför låga lösningsfrekvenser. Det tolkar vi som att de inte till-
godogjort sig undervisningen om tiosystemet tillräckligt väl. Det är 
bara i elementära taluppfattningsuppgifter som dessa elever uppnår 
godtagbar behållning. Med växande komplexitet faller lösningsfre-
kvenserna till en anmärkningsvärt låg nivå. 

SUM-eleverna tycks inte ha nått längre än till en taluppfattning av 
tvåsiffriga naturliga tal. 

Det är vanskligt att bedöma Skolverkets specifikationer inom T-
området. Uppgifterna i våra diagnoser stämmer dåligt överens med 
målkraven i skolverksdokumentet.  

Det är en mycket klar åtskillnad mellan SÖM- och SUM-eleverna. 
Inom T-området tycks de följa helt olika kursplaner. 

 

Räknesätten 

ASMD-området omfattar de fyra räknesätten och räknetekniker. I 
Skolverkets förslag har målet följande utformning: 
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beträffande räkning med positiva heltal  
 

A. kunna beskriva additioner, subtraktioner, multiplikationer, divi-
sioner och deras samband med hjälp av konkret material och bilder 
samt med matematiskt symbolspråk,  

B. kunna skriva en räknehändelse utifrån ett givet uttryck till exempel 
54–26 eller 5 · 8,  

C. kunna välja räknesätt för att lösa enkla och elevnära matematiska 
problem,  

D. kunna räkna i huvudet med de fyra räknesätten när talen och sva-
ren i uppgifterna ligger inom talområdet 0–20 samt enkla uppgifter 

inom talområdet 0–1000 till exempel 350+70, 715–7, 2·40 eller 
800/2,  

E. kunna räkna med addition och subtraktion med hjälp av skriftliga 
räknemetoder när talen och svaren i uppgifterna ligger inom tal-
området 0–200,  

F. kunna använda digitala verktyg till exempel miniräknare eller da-
tor för att utföra beräkningar,  

G. kunna lösa enkla ekvationer inom talområdet 0–20 till exempel  

8+ _=15 eller 3 ·_=12,  

 

Elevernas prestationer inom huvudområdet 
Vi har använt oss av den gemensamma beteckningen ASMD-området, 
men analyserat varje räknesätt för sig. Huvudområdet representeras 
av 8 additionsuppgifter, 14 subtraktionsuppgifter, 6 multiplikations-
uppgifter, 8 divisionsuppgifter samt 4 uppgifter av ekvationstyp (Ka-
tegori G). 

Av de kategorier som används i Skolverksdokumentet är alla re-
presenterade i större eller mindre omfattning utom B och C, vilka vi 
hänför till P-området. Kategori G har vi ett särskilt huvudområde för. 

I Tabell 6.7 redovisar vi prestationsmönster inom ASMD-området. 
Uppgifterna i räknesätten är dels elementära taluppfattningsanalyser i 
huvudräkningsarrangemang, 40 + 6, 205 – 10, 8· 7, 6/6, dels uppgifter 
som avses bli beräknade med huvudräkningsteknik, skriftlig huvud-
räkning, uppställning eller elektronisk räknare. Som framgår av tabel-
len är behållningen av undervisningen olika gedigen.  
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Tabell 6.7. Lösningsfrekvenser (%) för alla, respektive elever över  
(EÖM) och under (EUM) medianen (ASMD-området, addition och  
subtraktion) 

________________________________________________ 
ASMD-området, addition  ASMD-området, subtraktion 
———————————— ————————————— 
Item Alla EÖM EUM  Item Alla EÖM EUM 
________________________________________________________ 
5A 96 99 90  5C 90 94 82 
5B 91 96 81  5D 89 94 79 
6A 89 97 80  6E 89 96 81 
6B 66 80 51  6F 69 94 43 
6C 48 67 27  6G 68 93 42 
6D 57 71 41  6H 69 89 47 
7K 65 78 49  6I 83 96 68 
7L 53 68 36  6J 55 72 36 
     7A 51 70 29 
     7B 31 50 10 
     7C 27 47   4 
     7D 65 82 46 
     7E 50 71 27 

7F 36 61   8 
________________________________________________________ 
 

Tabell 6.8. Lösningsfrekvenser (%) för alla, respektive elever över 
(EÖM) och under (EUM) medianen (ASMD-området, multiplikation  
och division) 

______________________________________________ 
ASMD-området, multiplikation ASMD-området, division 
—————————————— ——————————— 
Item Alla EÖM EUM  Item Alla EÖM EUM 
______________________________________________________ 
6U 92 100 84  6X 83 98 66 
6V 75 65 85  6Y 83 93 71 
7R 46 66 22  6Z 74 95 52 
7S 43 63 20  6Å 62 86 36 
7T 23 40   3  7V 50 78 19 
7U 17 30   3  7X 66 85 45 
      7Y 49 72 24 
      7Z 48 68 25 
______________________________________________________ 
 
Addition har så höga lösningsvärden i elementära uppgifter som över 
90 procent. Komplexa uppgifter löses av omkring 50 procent av ele-
verna. Vi erinrar om att vi med elementär uppgift betecknar en uppgift 
som representerar en delmängd av ett huvudområde. En komplex upp-
gift representerar mer än ett område och rent av flera huvudområden. 
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Lösningsfrekvensen blir högre i en elementär uppgift än i komplexa 
uppgifter. Exempel: En komplex uppgift kan innehålla tiotalsöver-
gångar, en elementär har inte det. Det finns subjektiva element i denna 
distinktion, till exempel att eleverna upplever antalet siffror och ter-
mer vara obekvämt stora. Nollan vållar subjektiva svårigheter. 

Subtraktion kan ha lösningsfrekvenser på runt 90 procent i de enk-
laste uppgifterna, men lösningsfrekvenserna sjunker snabbt och 
mycket påtagligt vid tiotalsövergång till 50 procent. 

I Medelsta prövades inte tabellkunskaperna konsekvent. Enstaka 
prototyper finns, och lösningsfrekvenserna är i regel låga ur praktisk 
synvinkel, till exempel (lösningsfrekvenser inom parentes): 8 · 0 = … 
(100 %), 24/6 = … (83 %), 6/6 = …(83 %). Här borde lösningsfrekven-
sen närma sig hundraprocentig behållning.  

Multiplikation: Under medianen är lösningsprocenten 70–80 också 
för de allra enklaste uppgifterna, något som vi bedömer vara otill-
fredsställande. I uträkningar som ”multiplicera 145 · 3” får eleverna 
över medianen ett så lågt genomsnitt som 40 procent och eleverna un-
der medianen anmärkningsvärt låga 3 procent.  

Eleverna över medianen går från 100 procent lösning vid problem 
som ”Vad är 6 dividerat med 6?” till 68 procent om problemet är ”36 
dividerat med 12?” eller till 78 procent i ” 56 dividerat med 8?”. Under 
medianen blir lösningsfrekvensen för dessa tre uppgifter 71, respekti-
ve 25 och 19 procent. 

Division i enkla fall behärskas rätt bra bland de duktigaste (SÖM), 
till exempel ”100 dividerat med 5” (94 %), men fallerar betänkligt 
bland de svaga (SUM): (7 %). Är division svår? För de lägst presteran-
de? Eller är inte undervisningen meningsfull för dem i årskurs 3?  

 

SÖM- och SUM-elevernas prestationer 
I Tabell 6.9–6.10 redovisas SÖM- och SUM-elevernas prestationer 
inom ASMD-området. Kontrasterna mellan SÖM och SUM är stora. 
SÖM-eleverna har godtagbara lösningsfrekvenser inom huvudområ-
det, medan SUM bara klarar av de allra enklaste uppgifterna inom 
addition och subtraktion. I de övriga räknesätten är behållningen 
ringa. Det finns flera uppgifter med noll-lösningar. 

 

 

  

64 

Lösningsfrekvensen blir högre i en elementär uppgift än i komplexa 
uppgifter. Exempel: En komplex uppgift kan innehålla tiotalsöver-
gångar, en elementär har inte det. Det finns subjektiva element i denna 
distinktion, till exempel att eleverna upplever antalet siffror och ter-
mer vara obekvämt stora. Nollan vållar subjektiva svårigheter. 

Subtraktion kan ha lösningsfrekvenser på runt 90 procent i de enk-
laste uppgifterna, men lösningsfrekvenserna sjunker snabbt och 
mycket påtagligt vid tiotalsövergång till 50 procent. 

I Medelsta prövades inte tabellkunskaperna konsekvent. Enstaka 
prototyper finns, och lösningsfrekvenserna är i regel låga ur praktisk 
synvinkel, till exempel (lösningsfrekvenser inom parentes): 8 · 0 = … 
(100 %), 24/6 = … (83 %), 6/6 = …(83 %). Här borde lösningsfrekven-
sen närma sig hundraprocentig behållning.  

Multiplikation: Under medianen är lösningsprocenten 70–80 också 
för de allra enklaste uppgifterna, något som vi bedömer vara otill-
fredsställande. I uträkningar som ”multiplicera 145 · 3” får eleverna 
över medianen ett så lågt genomsnitt som 40 procent och eleverna un-
der medianen anmärkningsvärt låga 3 procent.  

Eleverna över medianen går från 100 procent lösning vid problem 
som ”Vad är 6 dividerat med 6?” till 68 procent om problemet är ”36 
dividerat med 12?” eller till 78 procent i ” 56 dividerat med 8?”. Under 
medianen blir lösningsfrekvensen för dessa tre uppgifter 71, respekti-
ve 25 och 19 procent. 

Division i enkla fall behärskas rätt bra bland de duktigaste (SÖM), 
till exempel ”100 dividerat med 5” (94 %), men fallerar betänkligt 
bland de svaga (SUM): (7 %). Är division svår? För de lägst presteran-
de? Eller är inte undervisningen meningsfull för dem i årskurs 3?  

 

SÖM- och SUM-elevernas prestationer 
I Tabell 6.9–6.10 redovisas SÖM- och SUM-elevernas prestationer 
inom ASMD-området. Kontrasterna mellan SÖM och SUM är stora. 
SÖM-eleverna har godtagbara lösningsfrekvenser inom huvudområ-
det, medan SUM bara klarar av de allra enklaste uppgifterna inom 
addition och subtraktion. I de övriga räknesätten är behållningen 
ringa. Det finns flera uppgifter med noll-lösningar. 



 

 

  

65 

Tabell 6.9. Lösningsfrekvenser (%) för SÖM- och SUM-eleverna (ASMD-området,  
addition och subtraktion) 

_________________________________________________________ 
ASMD-området, addition   ASMD-området, subtraktion 
————————————  ————————————— 
Item  SÖM  SUM  Item  SÖM  SUM 
__________________________________________________________________ 
5A  100  87  5C    97  77 
5B    94  70   5D    97  73 
6A    97  53   6E    97  13 
6B    77  50   6F    90  17 
6C    77  20   6G    90  23 
6D    81  23   6H    94  23 
7K    77  27   6I    97  17 
7L    90  23   6J    90  17 
      7A    84    3 
      7B    74    0 
      7C    71    0 
      7D  100  17 
      7E    74  10 

7F    90    0 
_________________________________________________________________ 
 

Tabell 6.10. Lösningsfrekvenser (%) för alla, respektive elever över (EÖM) 
och under (EUM) medianen (ASMD-området, multiplikation och division) 

______________________________________________________ 
ASMD-området, multiplikation  ASMD-området, division 
——————————————  ———————————— 
Item Alla EÖM EUM   Item Alla EÖM EUM 
_______________________________________________________________ 
6U 92 100 84   6X 83 98 66 
6V 75 85 65   6Y 83 93 71 
7R 46 66 22   6Z 74 95 52 
7S 43 63 20   6Å 62 86 36 
7T 23 40   3   7V 50 78 19 
7U 17 30   3   7X 66 85 45 
       7Y 49 72 24 
       7Z 48 68 25 
____________________________________________________________ 

SÖM- och SUM-elevernas svarskategorier 
I Tabell 6.11–6.14 har vi återgett SUM- och SÖM-elevernas svarskate-
gorier. Det är egentligen bara i enkla additions- och subtraktionsupp-
gifter i diagnos 5 (talområdet 0–100) som SUM-eleverna har praktiskt 
gångbara färdigheter. Uppgifterna i diagnos 6 och 7 tycks ha en alltför 
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hög komplexitetsgrad (särskilt vid tiotalsövergång), alternativt hand-
letts i en alltför fragmentarisk undervisning. Detta klarläggs bland an-
nat av att andelen tankefel, liksom andelen som avståtts från lösning, 
genomgående är mycket hög i sistnämnda diagnoser. 

Behållningsnivåerna för SÖM-eleverna är genomgående tillfreds-
ställande. 

Tabell 6.11. Frekvenser av svarskategorier (%) för SUM- och  
SÖM-eleverna (ASMD-området, addition) 

_________________________________________________ 
Lösningskategori  SUM    SÖM 
    ———   ——— 
   D 5 D 6 D 7  D 5 D 6 D 7 
__________________________________________________________ 
Korrekt löst  93 37 25  97 83 84 
Avstått     5 23 40    0   0   0 
Förbiseendefel   2   7   0    3   8   3 
Tankefel    0 32 35    0   9 13 
Otolkbart    0   1   0    0   0   0 
__________________________________________________________ 
 

Tabell 6.12. Frekvenser av svarskategorier (%) för SUM- och  
SÖM-eleverna (ASMD-området, subtraktion) 

__________________________________________________ 
Lösningskategori  SUM    SÖM 
    ———   ——— 
   D 5 D 6 D 7  D 5 D 6 D 7 
__________________________________________________________ 
Korrekt löst  90 50   5  97 93 82 
Avstått     8 35 44    0   0   1 
Förbiseendefel   2   6   3    3   2   1 
Tankefel    0 58 48    0   5 16 
Otolkbart    0   1   0    0   0   0 
___________________________________________________________ 
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Tabell 6.13. Frekvenser av svarskategorier (%) för SUM-  
och SÖM-eleverna (ASMD-området, multiplikation)  

________________________________________ 
Lösningskategori    SUM    SÖM 
     ———    ——— 
   D 6 D 7  D 6 D 7 
_______________________________________________ 
Korrekt löst  57   7  99 74 
Avstått   27 58    0   8 
Förbiseendefel   7   1    1   0 
Tankefel    7 34    0 18 
Otolkbart    2   0    0   0 
________________________________________________ 
 

Tabell 6.14. Frekvenser av svarskategorier (%) för SUM- och  
SÖM-eleverna ASMD-området, division) 

__________________________________________ 
Lösningskategori     SUM    SÖM 
   D 6 D 7  D 6 D 7 
_________________________________________________ 
Korrekt löst  28 10  95 89 
Avstått   49 64    1   8 
Förbiseendefel   5   2    1   1 
Tankefel  18 24    3   2 
Otolkbart    0   0    0   0 
__________________________________________ 
 

Sammanfattning 
Frapperande är de stora skillnaderna mellan räknesätten, men också 
mellan elevgrupperna. Medelvärdena varierar starkt. Inom addition 
och subtraktion finner man godtagbara lösningsfrekvenser. Eleverna 
under medianen visar ofta mycket låga frekvenser. För SUM-eleverna 
är det i många fall frekvenser nära noll. 

Kunskaperna för SÖM- och SUM-eleverna inom ASMD-området 
delar sig i två distinkta delar. Vi gör iakttagelsen att de tycks hänföra 
sig till kursplaner som är olika. 
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Geometri och mätning 

G-området betecknar strukturer i fråga om form och rum (till exempel 
geometri, mätningar, med mera). I Skolverkets förslag har målet föl-
jande utformning: 

 
beträffande rumsuppfattning och geometri  
 

A. kunna beskriva föremåls placering i rummet med hjälp av lägesbe-
stämningar till exempel ovanför och under, höger och vänster,  

B. kunna rita och avbilda tvådimensionella figurer samt bygga enkla 
tredimensionella figurer utifrån instruktion med hjälp av till exempel 
klossar,  

C. kunna beskriva och fortsätta geometriska mönster,  
D. kunna känna igen, jämföra, beskriva och namnge två- och tredimen-

sionella geometriska figurer till exempel rektangel, triangel, kub,  
 

beträffande mätning  
 

E. kunna jämföra längder, areor, massor, volymer och tider med hjälp 
av konkret material,  

F. kunna uppskatta och mäta längd, massa, volym och tid med vanliga 
måttenheter till exempel meter, kilogram, liter, timme,  

G. kunna avläsa klockan,  

 
Antalet uppgifter inom G-området i diagnoserna 5–7 är 12. Samtliga 
målkategorier i Skolverkets specifikationslista finns med i Medelsta-
diagnoserna. Punkt G förekommer i samband med P-uppgifter, me-
dan de övriga i större eller mindre omfattning är explicit represente-
rade i åtminstone hälften av diagnosernas uppgifter. 
 

Elevernas prestationer inom huvudområdet 
I Tabell 6.15 redovisas elevernas prestationer inom G-området. Några 
uppgifter avser avbildning, några berör namn på geometriska objekt, 
andra är ritningsuppgifter, mätningsuppgifter, enhetsbyten och avser 
också närmevärden. 
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Geometri och mätning 
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Tabell 6.15. Lösningsfrekvenser (%) för alla, 
respektive elever över (EÖM) och under (EUM) 
medianen (G-området) 

___________________________________ 
Item  Alla  EÖM  EUM 
_________________________________________ 
5E  99  100  97 
5J  58    68  39 
5K  80    84  71 
5P  58    65  44 
5Q  64    80  32 
5R  83    93  61 
6K  56    64  47 
7M  69    88  48 
7N  87    97  75 
7O  53    70  34 
7P  78    82  84 
7Q  52    69  34 
_________________________________________ 
  
Variationen mellan lösningsfrekvenser sträcker sig från lägst 52 till 
högst 99 procent. Den genomsnittliga lösningsfrekvensen är 70 pro-
cent. För elever över medianen är den 80 procent och för elever under 
medianen 56 procent. Resultatet antyder att elevernas kunskap är 
genomgående låga inom G-området.  

 

SÖM- och SUM-elevernas prestationer 
SUM- och SÖM-elevernas prestationer återges i Tabell 6.16. Det fram-
går att inte ens SÖM-elevernas behållning kan betraktas som särskilt 
god. De löser 4 av 5 G-uppgifter. SUM-eleverna klarar bara varannan 
uppgift med korrekt resultat. 
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Tabell 6.16. Lösningsfrekvenser (%) 
för SÖM- och SUM-elever (G-området) 

__________________________ 
Item  SÖM  SUM 
_______________________________ 
5E  100  93  
5J    68  53  
5K    77  71  
5P    81  17  
5Q    81  33  
5R    81  63  
6K    71  33  
7M    90  30  
7N  100  50  
7O    87  20  
7P    84  60  
7Q    77  20  
_______________________________ 
  

SUM- OCH SÖM-elevernas svarskategorier 
Svarskategorierna för SUM- och SÖM-eleverna redovisas i Tabell 6.17. 
SUM-eleverna visar bättre kunskaper inom G-området än vad vi hade 
förväntat oss. Jämförelsen med SÖM-eleverna ger vid handen att ele-
mentära uppgifter i diagnos 5 har ungefär samma utfall för båda elev-
grupperna. Det är först i diagnos 6 och 7 som de mera komplexa pro-
blemställningarna blir märkbara. Vi kan konstatera att det i de sist-
nämnda diagnoserna är en lägre konkretionsgrad, och detta kan ha 
varit avgörande för resultatet. När det gäller avbildningar, motoriska 
ritningsfärdigheter och formframställning ligger SÖM-eleverna knap-
past över nivån för de lägre årskurserna. 
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Tabell 6.17. Frekvenser av svarskategorier (%) för SUM- och  
SÖM-eleverna (G-området) 

_________________________________________________ 
Lösningskategori  SUM    SÖM 
    ———   ——— 
   D 5 D 6 D 7  D 5 D 6 D 7 
__________________________________________________________ 
Korrekt löst  78 33 36  82 71 88 
Avstått     7   0 26    0   0   1 
Förbiseendefel   1   3 30  11   0   6 
Tankefel  14 57   8    7 29   5 
Otolkbart    0   7   0    0   0   0 
__________________________________________________ 
 

Sammanfattning 
Sammantaget bedömer vi prestationerna ligger på en lägre nivå inom 
G-området än i flertalet övriga huvudområden. Att inte ens SÖM-
eleverna nått särskilt höga prestationer tyder på att huvudområdet 
kan ha varit försummat inom Medelstas matematikundervisning. An-
nars bör väl geometri kunna erbjuda aktiviteter med stora möjligheter 
till en åskådlig undervisning, som generellt borde leda till höga presta-
tioner.  

Också inom G-området är det stor divergens mellan SÖM- och 
SUM-elevers prestationer. Man kan tala om två skilda läroplaner. 

 

Funktioner, ekvationer, algebra 

Detta huvudområde är representerat i Skolverkets måldokument un-
der rubriken ”beträffande räkning med positiva heltal” och lyder: 

 
- kunna lösa enkla ekvationer inom talområdet 0–20 till exempel  

8+ _=15 eller 3 ·_=12,  

 

Elevernas prestationer inom huvudområdet 
Detta mål omfattar i diagnoserna endast 4 uppgifter. Som framgår av 
Tabell 6.18 har eleverna genomgående höga prestationer på dessa 
uppgifter. 
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Tabell 6.18. Lösningsfrekvenser (%) för alla,  
respektive elever över (EÖM) och under (EUM)  
medianen (F-området) 

___________________________________ 
Item  Alla   EÖM  EUM 
_________________________________________ 
5S  96  100  89 
5T  91    98  77 
5U  98  100  94 
5V  92    98  79 
_________________________________________ 
 

SÖM- och SUM-elevernas prestationer 
Av Tabell 6.19 framgår att även SUM-eleverna har höga lösnings-
frekvenser. Vi redovisar därför ringa svarskategorier för F-området. 

Tabell 6.19. Lösningsfrekvenser (%) för  
SÖM- och SUM-elever (F-området) 

__________________________ 
Item  SÖM  SUM 
_______________________________ 
5S  100  90  
5T  100  63  
5U  100  90  
5V  100  67  
_______________________________ 
 

Beskrivande statistik 

B-området omfattar beskrivande statistik och sannolikheter. I Skolver-
kets förslag har målet följande utformning: 
 

beträffande statistik  
 
- kunna presentera enkel och elevnära information i tabeller och stapeldia-

gram samt  

- kunna tolka enkla tabeller och stapeldiagram (Skolverket 2007d, s 1–3).  
Beskrivande statistik ingick inte i diagnoserna varför någon analys på 
basis av Medelsta-projektet inte kan göras. 
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7 Slutsatser 

Här redovisas våra slutsatser av den empiriska analys vi gjort av Skol-
verkets förslag till mål att uppnå i matematik för årskurs 3.  
 

Skolverkets förslag och elevernas faktiska 
prestationer i årskurs 3 

En första slutsats gäller hur väl Skolverkets förslag svarar mot det vi 
faktiskt vet att elever i slutet av årskurs 3 behärskar. Mot bakgrund av 
den redovisning vi gjort av utfallet för eleverna i årskurs 3 i Medelsta 
är det vår bedömning att knappt mer än hälften av eleverna uppnår 
alla de av Skolverket föreslagna målen. Det är elever över medianen 
som vi antar ha tillfredsställande kunskaper och färdigheter svarande 
mot Skolverkets förslag. Med tillfredsställande avser vi en behållning 
på åtminstone 80–90 procent lösningsfrekvens i uppgifter som repre-
senterar de angivna kunskapskraven. 

De allra lägst presterande eleverna når endast i undantagsfall fram 
till den föreslagna nivån för årskurs 3 och stannar rent av på en nivå 
långt under årskursen. Vi har bedömt att SUM-eleverna i snitt når en 
nivå jämförbar med en medelelev slutet av årskurs 1. De högst preste-
rande eleverna antas ha kapacitet för en mer avancerad kurs (årskurs 4 
eller 5).  

Skolverkets förslag framstår som orealistiskt, om man utgår ifrån 
att alla elever ska klara av alla dessa mål. En fråga som naturligt instäl-
ler sig är hur det har kunnat bli så här. Vi tar upp denna tråd i den av-
slutande diskussionen i nästa kapitel. 

En invändning som kan resas mot vår slutsats är naturligtvis frågan 
om hur väl Medelsta-undersökningen är representativ för hela riket. 
Vi har försökt hantera detta genom vårt val av Medelsta som en ge-
nomsnittskommun. Det vore önskvärt med replikeringar av vår un-
dersökning. 

Vi har kunnat visa att kunskapernas kvaliteter skiljer sig högst av-
sevärt mellan elever med särskilda utbildningsbehov i matematik 
(SUM-elever) och elever med särskilda överkursbehov (SÖM-elever). 
Den stora variationen i elevernas kunskaper och färdigheter bör enligt 
vår mening uppfattas som ett grundläggande pedagogiskt dilemma. Ett 
dilemma kan inte lösas, men måste ändå hanteras. Den så kallade dif-
ferentieringsfrågan som var central i arbetet med att utveckla en sam-
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manhållen skola under efterkrigstiden har egentligen aldrig lösts. Det 
kommer alltid att finnas elever vars förmåga ligger under det av 
statsmakterna stipulerade kompetensområdet. Samtidigt finns det ele-
ver som skulle kunna prestera mer om de gavs utrymme och möjlighet 
till det. Låt oss därför göra en sammanfattning för dessa båda grupper 
i Medelsta. 
 

Vad SUM-eleverna bemästrar 

Vi börjar med några exempel på hur SUM-elever utfört sina försök att 
lösa uppgifterna i diagnoserna 5, 6 och 7. 
 
Uppgiften  5P. Hur många hg är 1 kg 4 hg.  (Bild.) 
Svar: 1 kg 4 hg = 6 hg 
Förklaring: Eleven har subtraherat 10 – 4 = 6 
Tolkning: Eleven har ”tänkt” fel. 
  
Uppgifterna  5L–N. SKRIV MED SIFFROR 

L. NIO HUNDRA SEX            = 906 
N. 3 HUNDRATAL 4 ENTAL = 906 

Förklaring: Eleven har svaret på uppgiften L i tankarna 
(Svaret på uppgiften L som är 906 upprepar ele-
ven i uppgiften N). 

Tolkning: P-fel. Vi bedömer svaret som ett logiskt misstag. 
  
Uppgiften 6F. 8 0  
 – 2 9  
 6 9  
Förklaring: Eleven har gjort tankefelet att subtrahera 9 – 0 = 

9 
  
Uppgiften 5B. 1  
 2 0  
 + 8 5  
 3 5  
Förklaring: Minnessiffrefel 
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Uppgiften 6K. Uppgiften visar en ”väg” som en myra tar. Vä-
gen består av fyra sträckor. Mät med linjalen. 
…..(fig.)….. 
Myran kröp ungefär ……. cm. På strecket skri-
ver eleven: 6 2 4 3. (sitt beslut angående de fyra 
delsträckornas längd). 

Förklaring: Eleven har missförstått texten (språkfel). 
  
Uppgift 6X. 
 

24 
6 

= 66  6 
6 

= 66  40 
8 

= 48 

Förklaring: Eleven har utfört additioner (fel val av räknsätt). 
  
Uppgiften 6Ä. Sedan Mats köpt en glass för 4 kr hade han kvar 

60 kr 50 öre. 
Hur mycket hade han från början? 

Svar: Mats hade från början 4 kr 50 öre. 
Förklaring: Eleven har subtraherat (fel val av räknesätt). 
  
Uppgiften 6Ö. I en bok fanns 374 sidor.  

Hur många sidor har Per kvar att läsa, när han 
läst 158 sidor? 

Svar: Han har 108 sidor kvar. 
Förklaring: Eleven har subtraherat i huvudet. Skrivit 8 i sva-

ret (P-fel); lånat från trean; subtraherat 5 – 17 = 
0, 2 – 1 = 1 (komplicerat tankefel). 

  
Uppgiften 7C. 8 0 1 0  
 –  9 1 4  
 8 9 0 4  
Förklaring: Hela tiden subtraherar eleven det mindre talet 

från det större. 
  
Uppgiften 7U. Multiplikation 
 3  
 8 0 6  
 ·        5  
 0 0 0  
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Uppgift 6X. 
 

24 
6 

= 66  6 
6 

= 66  40 
8 

= 48 

Förklaring: Eleven har utfört additioner (fel val av räknsätt). 
  
Uppgiften 6Ä. Sedan Mats köpt en glass för 4 kr hade han kvar 

60 kr 50 öre. 
Hur mycket hade han från början? 

Svar: Mats hade från början 4 kr 50 öre. 
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 –  9 1 4  
 8 9 0 4  
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 3  
 8 0 6  
 ·        5  
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Förklaring: Eleven har multiplicerat: 6 · 5 = 30; 3 i minne 
skrivs ovanför översta raden; 0 skrivs på entals-
platsen; (ev. 3 · 0 =  =); 0 · 5 = 0; skriver en nolla i 
resultatraden; 8 · 0 = 0; skriver en nolla i resul-
tatraden; fyran skippas; alltså blir svaret 000. 

  
Uppgiften 6O. 1 000 + 60 + 2 = 10062 
Förklaring: För att sätta ihop talet börjar eleven med tusen-

talsinformationen. Skippar därvid en nolla (tal-
basfel); sätter in 6 på tiotalsplatsen (korrekt); 
skriver in 2 på entalsplatsen (korrekt). 

 
Uppgiften 6P. 3000 + 400 + 77 = 300407. 
Förklaring: Se föregående exempel. Eleven har använt 

samma strategi, men begår då ytterligare ett 
misstag. 

 
Samma elev som gjort uppgiften 6P har nu uppgifterna 7G – J. 

 
7G. FYRA TUSEN TRETTON =  400013 
7H. FEM TUSEN TVÅ =  50002 
7I. ETT TUSENTAL SEX TIOTAL =  100060 
7J. TRE TUSENTAL FYRA 

ENTAL 
=  20004 

   
Förklaring: Eleven är konsekvent i det att (hon) skriver ut 

alla nollor (talbasfel). 
 
Hur ser de uppgifter ut som SUM-eleven kan och inte kan? De löser 
enkla språkliga (helst muntliga) matematikproblem. De hanterar en- 
och tvåsiffriga tal i addition och subtraktion som ”69 + 20 =” eller ”71 
– 12”, men blir bekymrade inför flersiffriga talproblem som att tolka 
utvecklad form i uppgiften ”102 – 9 = ” och ”1000 + 60 + 7”. Talkom-
binationen ”206 + 30 = ” och 307 – 40 = ” kan resa oöverstigliga barriä-
rer. Multiplikation och division kanske de inte behärskar, men de 
lyckas i uppgifterna ”8 · 0 = ” och ”tolv dividerat med 2”. De är nästan 
lika bra som klassens ljus, när de ska tala om hur mycket pengar en 
hundralapp och en femma är eller att med linjalen rita ett streck som 
är 14 cm långt. Så de har redan lärt sig en hel del i årskurs 3.  

De uppgifter, där SUM-eleverna har högst lösningsfrekvens, är 
uppgifter som förekommer i kommunikationen mellan människor och 
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praktiseras tidigt i livet av små barn. Det är saker de gör innan de bör-
jat sin skolgång. Det är autentiska problem som barnen möter i hem-
met, i godisaffärerna, på lekplatsen, bland föräldrar och jämnåriga. 

I den formella matematiken hänger SUM-eleverna inte med lika 
bra. Räknealgoritmer kan gå bra i trean för en SUM-elev, om han/hon 
slipper tiotalsövergångar. Att multiplicera och dividera med uppställ-
ningar är hopplöst för de flesta, ja, nästan alla, så länge de går i trean. 
SUM-eleverna i årskurs 3 har inte kommit mycket längre än till ge-
nomsnittets matematikförmåga i årskurs 1.  

Vi menar att misslyckandena mera har att göra med att skolan är 
alltför vuxenstyrd och vuxenledd. Matematikläraren skulle kanske 
snarare ta stöd i elevens personlighet, barnets egen tillvaro och de 
jämnårigas intressen än i de vuxnas målsättningar. 

I Engström och Magne (2006) har vi framkastat några hypoteser om 
varför SUM-eleverna gör som de gör: 
 
A. Eleverna tycker ibland att de har framgång i att lära matematik: 
 

• SUM-eleverna möter enkla uppgiftstyper. 
• SUM-eleverna känner till dessa räkneuppgifter från sitt eget 

vardagsliv. 
• SUM-eleverna får uppgifter där de konkret och åskådligt får be-

arbeta ett känt sakförhållande. 
• SUM-eleverna möter intresseskapande frågor. 
 

B. Eleverna tycker ibland att de har svårt för att lära sig matematiken: 
 

• SUM-eleverna uppfattar många gånger uppgifterna som overk-
liga och formella. 

• SUM-elevens subjektiva upplevelse är att uppgiften handlar om 
saker utanför elevens erfarenhet och tankekraft. 

• Enligt SUM-eleven tycks kunskapen ibland bestå av snåriga reg-
ler som bara hör hemma i lärarens matematikvärld. 

• Det är ofta meningslöst att lära sig utantill. 
• SUM-eleven försöker på egen hand förenkla det matematiska 

innehållet, då det upplevs som alltför komplext. 
• SUM-eleven lever ofta i illusionen att matematikens natur är ett 

rätt-eller-fel krav och att ”rätt” beror på vad vuxna bestämmer.  
 

Läroplanen innehåller rekommendationer om att undervisa om var-
dagsmatematik. Detta var ett önskemål som växte fram under 1950-
talets försöksskoletid, den period då man prövade sig fram om grund-
skolans framtid. Vardagsmatematik har alltså redan plats i skolan. 
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Vardagsmatematik kan befordra SUM-elevernas livskvalitet och förs 
därmed in i centrum av elevernas tillvaro. 
 
Sammanfattning 
SUM-eleverna har under årskurs 3 förbättrat sina kunskaper i ma-
tematik. Framstegen kan beskrivas som mellan ett helt eller halvt års 
förvärv utöver den kunskapsmassa som de förvärvat före årskur-
sens början. SUM-eleverna behöver stimulansen av livsnära situatio-
ner i mötet med vardagsmatematik. Vid slutet av årskurs 3 bemäst-
rar SUM-eleven de här uppgiftstyperna: 

P-området. Enkla vardagsproblem inom elevens erfarenhetsvärld 
och intresse. Det bör vara åskådligt presenterade uppgifter. Talen ska 
helst vara en- och tvåsiffriga naturliga tal. Tankegången får innehålla 
en sakuppgift i taget. Gärna konkreta föremål för att illustrera proble-
met, eller autentiska problem. Hellre muntlig än skriftlig redovisning. 
Hellre miniräknare än uppställd räkning som stöd för huvudräkning 
och överslagsräkning. Att tala närmevärden är svårt, men menings-
fyllt. 

G-området. SUM-eleven resonerar om storheter i omgivningen. Hur 
stora saker är, hur många de är, hur långa, korta, breda, tunga de är, 
vad de kostar, hur gamla kompisarna är, vilken dag det är etc. De ritar 
och skriver med räkne- och bokstavssymboler, men gör det ännu inte 
särskilt exakt. (Siffrorna är avbildningar som är större respektive 
mindre än förebilder men mera sällan lika förebilder, alltså kongru-
ensavbildningar, speglingar, vridningar etc.). Kunskap om form och 
rum är outvecklat, liksom manuell händighet att avbilda och forma 
föremål samt närmevärde. Det går bra i årskurs 3 att mäta och väga 
med redskap som skolan ställer upp med: Linjal, våg och vikter, 
rymdmått, klocka, termometer och framför allt pengar. Objekten bör 
vara enkla: sträckor och avstånd, innehållet i behållare, tyngd/massa 
av olika tunga föremål etc. 

T-området. SUM-eleven är mycket fascinerad av tal och deras egen-
skaper. Den faktiska kunskapen håller sig inom ett lågt område av na-
turliga tal (0–100). Tallinjen använder eleven i mycket enkla fall och 
talområdet 0–100. Tiobassystemet är också bekant, men bara med tal 
inom ett lågt talområde, kanske upp till ett hundra. Enstaka större tal 
behärskar SUM-eleven, kanske de jämna hundratalen och enstaka 
jämna tusental, samt socialt intressanta tal (husnummer, priser, storhe-
ters numeriska egenskaper etc.). Men tyvärr bör sådana uppgifter ha 
lösningsfrekvenser upp emot hundra procent för att anses vara socialt 
nyttiga. Pengar, priser, rekordnoteringar, idrottsresultat spelar en hu-
vudroll. 
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ASMD-området. Både kunskaper och färdigheter är sporadiska och 
otillförlitliga. Då talsystemet fungerar nyckfullt och instabilt, finns 
inga garantier att SUM-eleven behärskar något av räknesätten ens 
med små naturliga tal. Skolan undervisar i dag om huvudräkning och 
skriftlig huvudräkning samt algoritmberäkning. Miniräknare betrak-
tas med skepsis och eleverna får sällan systematisk undervisning. Man 
kan visa att SUM-eleverna i årskurs 3 har höga lösningsfrekvenser i 
addition och subtraktion i algoritmräkning utan tiotalsövergång (ock-
så med ganska stora tal). Huvudräkning med tal 0–20 behärskar de 
sällan i årskurs 3 utan fingerräkning eller motsvarande hjälpmedel. 
Tabellkunskapen är osäker. 

 

Elever med höga prestationer 

Låt oss så övergå till de elever som gör de högsta prestationerna i 
årskurs 3. Ska man beröra SÖM-elevernas räknande, så är det förstås i 
första hand kontrasten mot SUM-eleverna i fråga om andel korrekta 
uträkningar som är frapperande. SÖM-eleverna har på det hela taget 
lyckats bra med de uppgifter att förstå, läsa och skriva tal som före-
kommer i diagnoserna 5, 6 och 7. 

I många huvudområden har SÖM-eleverna ett genomsnitt långt 
över 90 procent. Bakom deras framgångar ligger helt säkert en god 
behärskning av de naturliga talen. De har fattat vikten av att resonera 
om tal, att uppfatta tiobassystemet som grunden för att förstå räknela-
gar och räkneprocesser, att begripa nollans centrala roll i talsystemet 
och att börja bygga upp en kunskap om närmevärde. På taluppfatt-
ning och talsinne vilar färdigheten i räknesätten. Taluppfattning be-
hövs i problemlösning. 

SÖM-eleverna har ändå förbluffande höga frekvenser av fel i några 
områden. Det rör sig inte bara om lätt ursäktade förbiseendefel utan 
ibland om svårbemästrade tankefel. Det är anmärkningsvärt att SÖM-
eleverna har så många tankefel inom P-området. Inom G-området no-
terar vi rätt många tankefel. Fel av tanketyp förekommer också inom 
räknesätten subtraktion, multiplikation och division. Det är lite under-
ligt att dessa duktiga elever inte har kommit längre i multiplikation 
och division än till de allra enklaste grunderna. Man hade kanske ock-
så väntat sig att de hunnit längre i problemlösning och geometri. 

Figurerna 7.1 och 7.2 återger uppgifter som förekommer i diagno-
serna för årskurs 3. I Figur 7.1 finns en sammanställning av de 15 upp-
gifter vilka SÖM-eleverna har beräknat hundraprocentigt korrekt. Fi-
gur 7.2 innehåller nio uppgifter med lösningsfrekvens under 75 pro-
cent, alltså de för SÖM lägsta värdena. 
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Figur 7.1. En sammanställning av 15 uppgifter där SÖM-eleverna presterar lös-
ningsfrekvenser på 100 procent. 

De tre så kallade benämnda uppgifterna (5F, H och 6H) återfinns 
bland dem som alla räknat korrekt. I Figur 7.1 finns också tre F-
uppgifter (5S, U och V), två G-uppgifter med en måttsenhetskombina-
tion (7N) och en uppgift med enhetsbyte (5E), en lätt uppgift om tal-
uppfattning (6H) och tre svårare (7D, G och H), en uppställd addition 
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ningsfrekvenser på 100 procent. 
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(5A) samt divisionskombinationer (6X och Y). Det är elementärt läro-
stoff. Eleverna skulle säkert säga att de är lätta. 
 

  
 

Figur 7.2. En sammanställning av 9 uppgifter där SÖM-eleverna presterar lös-
ningsfrekvenser på högst 75 procent. 

I Figur 7.2 finns subtraktioner av mera avancerat slag (7B och C), lik-
som multiplikationer mellan en tresiffrig och en ensiffrig faktor (7T 
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och U). Där finns också uppgifter att mäta med linjal (5T och 6K), två 
uppgifter som avser taluppfattning (5O och 7E) och den förut nämnda 
uppgiften att välja räknesätt (7Å). De två längdmätningsuppgifterna 
avslöjar vid närmare analys att eleverna, också SÖM-elever, har svårt 
att arbeta praktiskt med närmevärde. I båda mätningsuppgifterna 
finns det några bland de duktiga som har besvär med att ange vilket 
tal som ska väljas vid avrundning. Därför får de också svårt för att rita 
en sträcka som är nära en angiven sträcka. 

Låt oss studera nio uppgifter som 5O, 7C, 7U och 7Å, där SÖM-
eleverna gjort ett ansenligt antal fel. Av dessa tillhör 7Å P-området, 5O 
T-området, 7B, 7C, 7E (subtraktion), 7T, 7V (multiplikation), 5J och 6K 
(G-området). De nio felbemängda uppgifterna kan vi beskriva så här i 
tabellform: 

Tabell 7.1. Antal korrekta lösningar av  
31 uppgifter 

___________________________ 
Item  Korrekta lösningar 
___________________________ 
5J   21 
5O   26 
6K   23 
7B   22 
7C   23 
7E   22 
7T   21 
7U   20 
7Å   17 
_________________________________ 
 
För uppgiften 5O redovisar vi 5 fel. Dessa kan beskrivas så här: 
 
Svar: 114. Språkfel. Eleven har missförstått orden hundratal och 

tiotal och bortsett från de angivna siffrorna. 
Det blev i elevens tolkning ett hundratal, ett 
tiotal och 4. 

Svar: 340. P-fel. Eleven hade svaret på den föregående upp-
giften i tankarna. Svaret är en upprepning 
från föregående uppgift. 
 
 

Svar: 204. Talbasfel. Eleven tolkar uttrycket ”4 tiotal” som ”4 en-
tal”. Eleven inser inte skillnaden mellan 
”fyrti” och ”4 tiotal”. 
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Svar: 140. Språkfel. Eleven är inte klart bevandrad i skillnaden 
mellan uttrycken ”hundra” och ”hundratal”. 
Eleven utgår från orden hundratal – tiotal 
men exkluderar siffran som avser hundratal. 
Alltså: hundratal = 1 hundratal. Felgruppen 
är rätt vanlig bland SUM-elever. 
 

Svar: 220. Felskrivning 
eller felläs-
ning. 

Eleven avser 2 hundratal 2 tiotal. 

 
Felgrupperna förefaller ha att göra med en osäkerhet att uppfatta de 
språkliga uttrycken, med inslag av logisk villrådighet. 

Uppgiften 7C. Uppgiften går ut på att subtrahera ett fyrsiffrigt helt 
tal (8010) med ett tresiffrigt (914). Svårigheten ligger i att det fyrsiffriga 
talet innehåller nollor. Nio elever av de trettien har begått detta miss-
tag eller missförstånd. Bland felen består flertalet (6) av felaktig opera-
tion med ”lånesiffrorna” (felaktig behandling av tiobassystemet). Där-
näst är det P-fel (2) och slutligen ett kombinationsfel. 

Det betyder att nästan alla felen är tankefel. Kombinationsfelet bör 
kanske tolkas som ett förbiseendefel, men det är inte säkert. Detta ger 
anledning till en varning. Inte ens de allra mest framgångsrika elever-
na i årskurs 3 har förstått hur enkel uppställd räkning fungerar i sub-
traktionen.  

Uppgiften 7U. Uppgiften är att multiplicera ett tresiffrigt naturligt 
tal (806) med ett ensiffrigt (5). Två tredjedelar av SÖM-eleverna (20) 
har räknat rätt, 3 har avstått och 8 har räknat fel. Felräkningarna beror 
på ett komplicerat spel mellan olika felgrupper. Inga felräkningar är 
grundade i ett lättytt enda misstag. Några exempel: 
 

8 0 6 
·          5 
4 0 0 3 

Eleven har gjort följande: 6 · 5 = 30; skriver 3; utelämnar 
entalssiffran; 0 · 5 = 0; skriver 0; 8 · 5 = 40; skriver 40. Ele-
ven utelämnade entalssffran. Eleven behärskar således inte 
tiobassystemet. 

8 0 6 
·          5 

8 3 0 
 

Elevens uträkning: 6 · 5 =  30; skriver 0; 0 · 5 = 0; Lägger till 
minnessiffran och får 30; Pu-fel: flyttar ned 8. Eleven vet 
inte hur tiobassystemet ska tillämpas i multiplikation. 

8 0 6 
·          5 
4 8 3 0 

Eleven räknar så här:  5 · 6 = 30; skriver 30; 0 · 5 = 5; adde-
rar 3 med 5 och får 8; 8 · 5 = 40; adderar 40 och 8 och får 48, 
skriver 48. Eleven behärskar inte tiobassystemets använd-
ning i multiplikationsuppställningen. 
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Uppgiften 7Å. Detta är en flervalsuppgift, det finns två sådana i hela 
diagnossamlingen. Det gäller att efter läsning av texten föreslå vilket 
räknesätt som bör användas i den numeriska lösningen. Man bör ob-
servera att rättningen måste efterföljas av korrektion för gissning ef-
tersom det är 25 procents chans att av en slump få korrekt val. I denna 
SÖM-grupp hade 13 av eleverna korrekt lösning. Lägg märke till att 25 
procents chans innebär svaret 8. Tydligen klarar dessa elever giss-
ningskorrektionen med en viss marginal. 

Resonemanget bör innehålla frågan vilken räknemetod som är mest 
meningsfull. Man kan acceptera addition, men förfaringssättet är ut-
omordentligt tungrott. Således bör man döma ut addition som räkne-
metod. Multiplikation blir bäst. 

Elevernas svar fördelar sig på 13 multiplikation, 10 addition, 4 sub-
traktion och en division.  

Hur uppfattar SÖM-eleven undervisningen och inlärningen i ma-
tematik? Låt oss våga några förmodanden: 
 
A. Om SÖM-eleven upplever framgång är det för att 

• De tycker uppgifterna vara spännande och intresseväckande. 
• De själva kan tänka ut lösningar och genomföra dem. 
• De anser att uppgiften är utmanande och snarare svår än lätt. 

 
B. SÖM-eleven upplever undervisning och inlärning i matematik som 
olustig och motbjudande då 

• Eleven gör många likartade uppgifter. 
• Uppgifter förefaller vara mycket lätta. 
• Undervisningen bedrivs slentrianmässigt. 
• Studietakten är långsam. 

 
Sammanfattning 
En sammanfattande översikt över SÖM-eleverna i årskurs 3 visar att 
det är fråga om elever som har god behållning av undervisningen. Fi-
gur 7.1 innehåller en provkarta över uppgifter som de mött redan i 
årskurs 2, och dem bemästrar de hundraprocentigt.  

I Figur 7.2 kompletteras bilden av SÖM-elevernas kunskapsbild 
med uppgifter som de bemästrar mindre väl. Lösningsfrekvenserna 
ligger under 75 procent. Sammanställningen i Figur 7.2 illustrerar att 
skuggor finns med i bilden. Dessa kan finnas i G-området. Addition 
fungerar bäst av räknesätten. De övriga visar brister.  

En genomgång av olika huvudområden antyder vad SÖM-eleverna 
kan och vad de kan lite sämre. 
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P-området. Enkla språkligt formulerade uppgifter löses smidigt. Blir 
det fler än ett steg i en uträkning uppfattas uppgiften ännu som svår 
och förvirrande. Det matematiska språket håller på att byggas upp. 
Det innebär att eleverna håller på att utvidga sin kunskap om de ele-
mentära delar av stoffet som innehåller resonemang om logisk argu-
mentation och vidgat matematiskt ordförråd. Att välja rätt räknesätt 
går anmärkningsvärt dåligt. 

G-området. SÖM-eleverna stimuleras inte så mycket av undervis-
ningen till kunskaper inom G-området. Undervisningen förefaller ha 
koncentrerats på andra huvudområden. Det har medfört att elevernas 
färdigheter i avbildningar, motoriska ritningsfärdigheter och form-
framställning knappast ligger över nivån för de lägre årskurserna.  

T-området. Inom ramen för det begränsade område som omfattar 
det första tusentalet är behållningen mycket god. Att lära sig behandla 
andra talmängder än de naturliga talen är en konst som tycks få vänta 
till senare årskurser. De flesta SÖM-eleverna använder talrelationer 
och tallagar spontant och med stor tillförsikt i samband med numeris-
ka beräkningar, främst i addition. Där är säkerheten ganska god. Al-
goritmräkning i subtraktion är osäker för några SÖM-elever. Ännu fler 
elever har besvär med talsystemets tillämpning på räknealgoritmerna i 
multiplikation och division. Om elevernas kunskap i att använda mi-
niräknaren framgår ingenting genom vår undersökning.  

ASMD. Eleverna tycks ha mött de allra enklaste räknemetoderna, 
alltså huvudräkning och enkel algoritmräkning. Addition behärskas 
väl, det gäller också mera komplicerade numeriska uppgifter. I sub-
traktion inskränks säkerheten till två- och tresiffriga tal och i övriga 
räknesätt till en- och tvåsiffriga tal. Multiplikation och division be-
härskas dåligt. 

F-området. Det har tidigare sagts att SÖM-eleverna löser de elemen-
tära ekvationsvarianterna med lätthet. 
 

Felanalyser 

Den felanalys som vi genomfört antyder att elevernas uppgiftslös-
ningar väsentligen grundar sig på deras logiska resonemang kring 
uppgiftens bearbetande. Vi konstaterar att sådana fel existerar som 
kan betecknas som slarvfel, förbiseendefel, perceptionsfel, läsfel, 
skrivfel, avläsningsfel, avskrivningsfel, fonetiskt fel, motoriskt fel, 
med mera. De är, var för sig, relativt sett sällsynta. När eleven inte 
presterar en korrekt lösning, det vill säga godtagbar enligt de förut-
bestämda lösningsprinciperna, är det främst tankefel och avstående 
från lösning som dominerar. 
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Om språkets roll vid uppgifters lösande finner vi att den logiska 
språkbehärskningen och den språkliga logiken i planläggningen av en 
uppgifts lösande är väsentlig för om eleven löser eller inte löser upp-
giften. Enkel mekanisk avläsnings-, skriv-, och stavningsfärdighet 
tycks inte ofta ha inflytande på om eleven löser eller inte löser de upp-
gifter vi undersökt. Lösning eller icke-lösning synes huvudsakligen 
avgöras genom att eleven fattar ett tankemässigt övervägt beslut, efter 
det att eleven bedömer sig ha avslutat bearbetningen av uppgiften. 

En sammanfattning för SÖM- och SUM-eleverna resulterar i följan-
de överblick av lösningsvarianterna. 

SÖM-eleverna löste nära 90 procent av uppgifterna korrekt, avstod 
sällan från att lösa uppgiften (c:a en procent), hade få förbiseendefel 
(cirka tre procent), men ganska många tankefel (cirka sju procent). 

SUM-eleverna löste omkring en tredjedel av uppgifterna, avstod 
från att lösa omkring en tredjedel av uppgifterna, hade sällan förbise-
endefel (cirka 4 procent), men gjorde tankefel i nära en tredjedel av 
uppgifterna. 

Språkets inverkan framträdde i flera kategorier och vi noterade oli-
ka feltyper vilka samlades till skriv- och läsfel och språkfel. Den förra 
delkategorin fördes in under förbiseendefel och den senare under tan-
kefel. 

SÖM-eleverna uppvisade 37 läs- och skrivfel av 72 förbiseendefel 
(57) procent och 12 språkfel av 176 tankefel (7 procent).  

SUM-eleverna uppvisade 12 läs- och skrivfel av 104 förbiseen-
defel (12 procent) och 24 språkfel av 563 tankefel (fyra procent). 

I allt väsentligt bekräftas vår hypotes att orsakerna till elevernas 
räknefel har sin grund i bristande kognitiv behärskning av ett indivi-
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Några anmärkningar kring studiens metod 

Som redovisats tidigare så har Medelsta-projektet genomförts utifrån 
andra syften än det som har angivits för denna rapport. Det finns vik-
tiga utbildningspolitiska dimensioner som inte berörs i Medelsta, så-
som sambandet mellan elevernas sociala bakgrund och deras matema-
tikprestationer eller minoritetselevernas matematikprestationer. Pre-
stationerna för de högst presterande eleverna var inte i fokus i Medels-
ta, men vi har funnit det angeläget att belysa även deras prestationer i 
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som inte avtäcks. Frågan om hur väl resultaten i Medelsta kan anses 
vara representativa för hela riket har vi sökt besvara med vårt val av 
Medelsta som en genomsnittkommun. Det vore önskvärt med replike-
ringar av vår undersökning.  

Trots dessa begränsningar i Medelsta-studien menar vi att vår 
granskning av Skolverkets förslag vilar på en god empirisk grund. Det 
innebär indirekt en kritik av Skolverkets sätt att arbeta fram förslaget. 
Vi vill hävda vikten av att underlag för beslut baseras på utbildnings-
vetenskapliga studier och undersökningar och att dessa redovisas i 
förslagen. Empiriska undersökningar kan underkastas olika typer av 
granskningar. De kan och bör replikeras för att bekräfta eller förkasta 
resultaten. De är garanten för att besluten fattas på korrekt underlag. 
Det vore önskvärt om Skolverket utvecklade ett långsiktigt samarbete 
med olika forskargrupper vid landets lärosäten för det fortsatta arbe-
tet. 
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8 Diskussion 

Några avslutande ord 

I rapportens inledning diskuterade vi flera av de förändringar av ut-
bildningspolitiken som förutskickats av regeringen. Det hittillsvaran-
de mål- och styrsystemet har pekats ut som bristfälligt och med stora 
svagheter. För att komma till rätta med bristerna avser regeringen att 
öka statens kontroll av skolornas resultat och genomföra en tydligare 
uppföljning. Den nyligen framlagda propositionen (Regeringens pro-
position 2007/08: 50) om en ny myndighetsstruktur för skolområdet 
där en självständig utbildningsinspektion, Statens Utbildningsinspek-
tion, föreslås bildas med en betydligt större budget än nuvarande av-
delning inom Skolverket är bara en del i en rad förutskickade åtgärder 
för detta. 

Om det här är rätta vägen att gå kan och bör naturligtvis diskute-
ras, men framför allt vill vi hävda betydelsen av att den empiriska ut-
bildningsvetenskapliga forskningen får en mer framträdande roll i den 
här diskussionen. Inte för att legitimera redan färdiga uppfattningar 
utan för att studera hur saker och ting faktiskt förhåller sig. Vi kan öns-
ka att de beslut som våra politiker tar vilar på ett sakunderlag. Den 
här rapporten är ett bidrag till ett sådant underlag.  

 

Skolverkets förslag 
En av våra slutsatser är att Skolverket förslag saknar realism, i så måt-
to att endast runt hälften av eleverna skulle klara alla de krav som 
finns formulerade i Skolverkets förslag. Paradoxalt fann vi också att 
Skolverkets förslag kanske ligger väl lågt i andra avseenden. Hur 
kunde det gå så snett?  

Vi tror att ett svar ligger i förslagets bristande förankring i empirisk 
forskning. Alla intresserade har kunnat följa hur förslaget växt fram. 
Vi har under den arbetsprocessen emellertid inte sett några hänvis-
ningar till forskning, ej heller finns det några sådana referenser eller 
hänvisningar i det slutliga förslaget. Det framstår därför som oklart på 
vad Skolverket grundar sina bedömningar. 

Ett annat svar ligger troligen i det faktum att Skolverkets uppdrag 
varit något av ett mission impossible. En statlig utredning, SOU 2007:28, 
redovisar så omfattande brister i dagens mål- och uppföljningssystem 
att slutsatsen blir att det måste reformeras. Skolverkets uppdrag har 
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dock varit att, inom ramen för detta hårt kritiserade system, ta fram 
mål att uppnå för årskurs 3.  

De problem som utredningen har pekat på med otydliga mål och 
bristande styrning i kursplanerna kvarstår, enligt vår uppfattning. De 
mål som kommer att beslutas av regeringen kommer sannolikt att vara 
en övergångslösning eftersom omfattande förändringar av läro- och 
kursplanen redan är aviserade av regeringen.  

 

Nödvändig läroplansöversyn 
Inom ramen för en översyn av läroplanen ser vi det som helt nödvän-
digt att en beskrivning av innehållet i grundskolans matematik görs. 
Utifrån denna beskrivning kan sedan mål formuleras. Dessa bör for-
muleras så att eleverna har möjlighet att klara av att nå dem. 

I en beskrivning av skolmatematikens innehåll bör problemlösning 
finnas med som ett eget område. Även yngre elever behöver möta och 
lära sig hantera uppgifter som går ut på att formulera, undersöka, lo-
giskt bearbeta och besluta om problemställningar av matematisk na-
tur, vare sig de företräder rent matematiskt innehåll eller vardagligt 
tillämpat stoff. 

Vi har funnit en del av de föreslagna målen inom till exempel T-
området där talrummet begränsas i olika avseenden som omotiverat 
låga.  

En rimlig utgångspunkt i fastställandet av mål är att det bland dem 
ska finnas prediktorer för fortsatt framgång i matematik. Bemästran-
det av dessa färdigheter kan säga vara viktiga förutsättningar för att 
klara av senare, mer komplexa, färdigheter. En sådan prediktor tycks 
förmågan att resonera logiskt i tidig ålder vara. Viktiga delar av barns 
matematik baseras på deras förståelse av dess underliggande logik 
(Nunes, Bryant, Evans, Bell, Gardner, Gardner & Carraher 2007). Så-
dana överväganden saknas, vad vi kan utläsa, helt i Skolverkets för-
slag. Skälet är, som vi tidigare kritiserat, dess bristande förankring i 
empirisk forskning. 

Vi finner regeringens uppdrag till Skolverket att målen ska formu-
leras i vardagliga termer som olycklig. Skrivningarna har i vissa fall 
blivit alltför familjära för att kunna tjäna som styrdokument. Läroplan 
och kursplaner är främst ett arbetsdokument för lärare och skolledare 
och språket bör därför vara tillräckligt stringent för att kunna fylla sitt 
syfte. Inom andra samhällssektorer torde detta var självklart. Social-
styrelsens riktlinjer och anvisningar riktar sig till vårdpersonalen, och 
inte till patienterna, varför de också utformas i enlighet med detta. Att 
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kunna kommunicera skolans mål så att föräldrarna förstår dem ser vi 
som en del av läraryrkets kvalifikationer. 

Vi har kunnat redovisa anmärkningsvärt låga prestationer över lag 
inom vissa huvudområden, ASMD-området och G-området. Det för-
anleder en översyn av existerande undervisningspraxis.  

Det är frapperande stora skillnader mellan räknesätten, men också 
mellan elevgrupperna. Medelvärdena varierar starkt. Inom addition 
och subtraktion finner vi godtagbara lösningsfrekvenser bara för enkla 
uppgifter. Eleverna under medianen visar ofta mycket låga frekvenser. 
För SUM-eleverna är det i många fall frekvenser nära noll. Med tanke 
på den traditionellt dominerande ställningen som övning av räknesät-
ten har i svensk skola får man beteckna resultatet som mycket an-
märkningsvärt. Vi anser det ådagalagt att elever före grundskolans 
tillkomst hade bättre räknefärdighet i årskurs 3 (Magne 1958). Under-
visningspraxis har varit mycket inriktad på algoritmräkning och ett 
hierarkitänkande har länge dominerat undervisningen inom grund-
skolan. I äldre läroplaner introducerades alla räknesätten redan för 
nybörjarna. I och med grundskolan infördes en praxis att börja med 
addition i årskurs 1, troligen efter påverkan från USA. Subtraktion till-
kom i årskurs 2 eller möjligen i slutet av första årskursen. Multiplika-
tion kunde presenteras i årskurs 2, men ofta först i årskurs 3. Division 
påbörjades ännu senare. Resultatet i denna studie ger anledning att 
ifrågasätta både algoritmräknandet och hierarkitänkandet. 

Nya idéer inom undervisningen såsom skriftlig huvudräkning/ 
halvskriftlig räkning behandlas tyvärr inte explicit i Skolverkets för-
slag. 

De relativt låga prestationerna, även för SÖM-eleverna, inom G-
området kan tyda på att området är försummat i svensk matematik-
undervisning. Det får nog betecknas som anmärkningsvärt då geome-
trimomenten kan erbjuda aktiviteter med stora möjligheter till åskåd-
lig undervisning som generellt borde leda till höga prestationer.  

I Skolverkets förslag saknas vardagliga tillämpningar som tempera-
tur, pengar och hastighet, ej heller avbildningar nämns, liksom när-
mevärden. 

 

Variationen som pedagogiskt dilemma 
Vi har i våra slutsatser pekat på att den stora variation av kunskaper 
och färdigheter bland eleverna som finns inom en årskurs måste for-
muleras som ett grundläggande pedagogiskt dilemma – något som inte 
kan lösas, men som måste hanteras. Man kan se högt presterande ele-
ver och elever som av olika skäl inte klarar skolmatematiken som två 
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olika sidor av samma mynt. Hur hanterar vi dessa elever som avviker 
från den politiskt-socialt satta normen? 

Vi menar att det bör införas särskilda formuleringar i styrdoku-
menten om åtgärder för de allra lägst presterande eleverna. Idag be-
handlas dessa elever som en anomali. Eftersom skolans uppdrag är att 
alla elever ska uppnå målen så finns i styrdokumenten per definition 
inte gruppen elever som inte har förutsättningar att nå målen. De 
skrivningar som finns idag om elever i behov av särskilt stöd är helt 
otillräckliga. I stället måste det finnas skrivningar i styrdokumenten 
som möjliggör andra typer av organisering och innehåll av skolmate-
matiken än som den nuvarande regleringen i styrdokumenten ger ut-
rymme för.  

Bristande måluppfyllelse är ett av grundskolans största problem. 
En samstämmig uppfattning är att omkring 15 procent av eleverna har 
svårt att klara skolmatematiken. Med tanke på den kraftfulla satsning-
en som regeringen gör på grundläggande färdigheter i läsning, skriv-
ning och matematik är det viktigt att uppmärksamma situationen för 
elever i behov av särskilt stöd i just matematik. Det finns idag ingen 
samlad kompetens om SUM-eleverna hos skolmyndigheterna. Ingen 
myndighet har något direkt ansvar för dem. Den föreslagna special-
pedagogiska skolmyndigheten har elever med funktionshinder som sitt 
särskilda ansvarsområde. Till skillnad från till exempel dyslexi är ma-
tematiksvårigheter inte ett funktionshinder i formell mening och faller 
därmed utanför myndighetens ansvarsområde. 

Inom Socialstyrelsen byggs nu på regeringens uppdrag ett natio-
nellt Utvecklingscentrum för barns psykiska hälsa (UPP) upp. UPP ska 
samla kunskap om vilka metoder som är effektiva när det gäller såväl 
förebyggande åtgärder, tidig upptäckt som tidiga insatser. Sedan skall 
kunskapen spridas och användas i vardagsarbetet. Centrumets mål-
grupper för sitt arbete är de professionella som i sitt dagliga arbete har 
kontakt med barn och unga. Det finns en stor efterfrågan på kun-
skapsstöd inom många samhällsorgan för att kunna hjälpa barn och 
ungdomar som har psykiska och psykosociala problem. 

Vi anser att regeringen bör starkt överväga att utreda om ett lik-
nande utvecklingscentrum för skolans område avseende elever i be-
hov av särskilt stöd bör inrättas inom förslagsvis Skolverket, samt ge 
Skolverket ett direkt ansvar att samarbeta med UPP i dessa frågor. 

Frågan om hur lärarna ska arbeta med begåvade elever behöver 
också behandlas. Idag växer olika typer av satsningar fram i flera kom-
muner, ofta under beteckningen ”elitklasser”. Vi menar att skolan bör 
ha ett gemensamt ramverk som reglerar verksamheten. Begåvade ele-
ver är ett mer sammansatt fenomen och kräver en mer noggrann be-
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redning för att skolan ska kunna utveckla en verksamhet som är an-
passad för denna grupp elever. 

En ökad uppmärksamhet på dessa båda elevgrupper står inte nöd-
vändigtvis i motsättning till en sammanhållen grundskola. Vill man 
fortsättningsvis upprätthålla idén om en sammanhållen grundskola 
måste man på ett konstruktivt sätt hantera dessa båda elevgrupper. 
Den kommer annars att ”lösas” via fristående skolor och kommunala 
”elitsatsningar”. 

De ovan föreslagna förändringarna om en tydligare statlig styrning 
skulle kunna uppfattas som ett hot mot lärarnas professionalism. Vi 
menar att detta är ett felaktigt synsätt. Låt oss göra en jämförelse med 
till exempel Socialstyrelsens roll för utvecklingen av sjukvården. 
Myndigheten samlar in, analyserar och sammanställer kunskap om 
sjukvården, man upprättar normer baserade på lagstiftning och kun-
skap, man utövar tillsyn över sjukvården, etcetera. Ett annat exempel 
är SBU, Statens beredning för medicinsk utvärdering, vars uppgift är 
att kritiskt granska hälso- och sjukvårdens metoder och utvärdera me-
todernas nytta, risker och kostnader. Vill någon hävda att dessa verk-
samheter på något sätt hotar läkarkårens professionalism? 

Nu är skolan ingen sjukvård, och de organisatoriska strukturer som 
behövs för skolan bör kanske se annorlunda ut.  

 

Eftersatt forskning 

Den samlade kunskapen om elever med särskilda utbildningsbehov i 
matematik är relativt andra områden, till exempel läs- och skrivsvå-
righeter, ringa. Det saknas enighet bland forskarna om orsaker, defini-
tioner, metoder för intervention med mera. Mycket grundforskning 
återstår. Det saknas i stor utsträckning evidens för metoder som an-
vänds i arbetet med elever i matematiksvårigheter. 

När det gäller särskilt begåvade elever finns fortfarande tabun och 
fördomar som hindrar utvecklingen av goda metoder för att bemöta 
dessa barns behov av utvecklingsinsatser. 

Vi skulle kunna fortsätta att peka ut ett flertal andra områden. Vi 
menar att det är viktigt att inför de förestående förändringarna av sko-
lan att även särskilda satsningar görs på empirisk forskning. Även om 
det kan anföras principiella skäl emot, så vill vi mot bakgrund av att 
området är gravt eftersatt hävda nödvändigheten av att göra riktade 
forskningsinsatser för skolmatematikens del. En sådan kan gärna ha 
en fokus på frågor om utveckling av grundläggande färdigheter i 
grundskolan.  
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Bilaga 1 

En jämförelse mellan elever över och un-
der medianen 

Tabell B1.1. Lösningsfrekvenser (%) för samtliga, elever över respektive under medianen 
samt diskriminationsindex i årskurs 3 

Diagnos 5 
 
Uppgift A B C D E F G H I 

Över medianen 99 96 94 94 100 98 95 98 85 
Under medianen 90 81 82 79 97 90 74 87 48 
Samtliga elever 96 91 90 89 99 95 88 94 73 
Diskriminationsindex 0,60  0,55  0,42 0,50 0,20 0,50 0,60 0,50 0,62 
 
 
Uppgift J K L M N O P Q R 

Över medianen 68 84 95 96 95 88 65 80 93 
Under medianen 39 71 81 77 55 50 44 32 61 
Samtliga elever 58 80 90 90 82 76 58 64 83 
Diskriminationsindex 0,68 0,29 0,49 0,55 0,79 0,68 0,32 0,70 0,72 
 
 
Uppgift S T U V 

Över medianen 100 98 100 98 
Under medianen 89 77 94 79 
Samtliga elever 96 91 98 92 
Diskriminationsindex 0,60 0,80 0,40 0,70 
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Diagnos 6 
 
Uppgift A B C D E F G H I 

Över medianen 97 80 67 71 96 94 93 89 96 
Under medianen 80 51 27 41 81 43 42 47 68 
Samtliga elever 89 66 48 57 89 69 68 69 83 
Diskriminationsindex 0,70 0,50 0,60 0,48 0,50 0,82 0,84 0,72 0,70 
 
 
Uppgift J K M N O P Q R S 

Över medianen 72 64 21 65 94 95 89 89 86 
Under medianen 36 47 9 21 79 73 67 55 43 
Samtliga elever 55 56 15 44 87 84 78 72 65 
Diskriminationsindex 0,55 0,28 0,65 0,80 0,65 0,60 0,50 0,65 0,70 
 
 
Uppgift T U V X Y Z Å Ä Ö 

Över medianen 90 100 85 98 93 95 86 96 71 
Under medianen 52 84 65 66 71 52 36 68 22 
Samtliga elever 71 92 75 83 83 74 62 83 48 
Diskriminationsindex 0,70 0,70 0,40 0,80 0,60 0,80 0,75 0,70 0,72 
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Diagnos 7 
 
Uppgift A B C D E F G H I 

Över medianen 70 50 47 82 71 61 90 98 91 
Under medianen 29 10 4 46 27 8 71 84 71 
Samtliga elever 51 31 27 65 50 36 81 92 81 
Diskriminationsindex 0,62 0,70 0,85 0,59 0,65 0,88 0,55 0,75 0,48 
 
 
Uppgift J K L M N O P Q R 

Över medianen 89 78 68 88 97 70 82 69 66 
Under medianen 69 49 36 48 75 34 74 34 22 
Samtliga elever 79 65 53 69 87 53 78 52 46 
Diskriminationsindex 0,55 0,50 0,50 0,70 0,80 0,55 0,20 0,53 0,67 
 
 
Uppgift S T U V X Y Z Å Ä 

Över medianen 63 40 30 78 85 72 68 48 48 
Under medianen 20 3 3 19 45 24 25 22 13 
Samtliga elever 43 23 17 50 66 49 48 36 32 
Diskriminationsindex 0,65 0,90 0,80 0,83 0,65 0,69 0,65 0,45 0,60 
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Tabell B1.2. Lösningsfrekvenser (%) för samtliga, elever över respektive under medianen 
samt diskriminationsindex i årskurs 4 

Diagnos 6 
 
Uppgift A B C D E F G H I 

Över medianen 99 90 83 86 98 98 98 97 99 
Under medianen 89 68 53 51 91 78 67 68 85 
Samtliga elever 94 79 69 69 94 89 83 83 92 
Diskriminationsindex 0,60 0,50 0,53 0,62 0,50 0,75 0,82 0,78 0,70 
 
 
Uppgift J K M N O P Q R S 

Över medianen 91 76 43 88 98 99 96 99 97 
Under medianen 62 58 8 52 90 92 87 84 86 
Samtliga elever 77 67 26 71 94 96 92 92 92 
Diskriminationsindex 0,60 0,30 0,70 0,60 0,60 0,50 0,40 0,70 0,70 
 
 
Uppgift T U V X Y Z Å Ä Ö 

Över medianen 99 98 98 100 98 99 100 97 92 
Under medianen 85 97 89 91 86 85 82 89 66 
Samtliga elever 92 98 94 96 93 92 91 93 79 
Diskriminationsindex 0,70 0,20 0,60 0,60 0,70 0,70 0,75 0,40 0,70 
 
 

   

Tabell B1.2. Lösningsfrekvenser (%) för samtliga, elever över respektive under medianen 
samt diskriminationsindex i årskurs 4 

Diagnos 6 
 
Uppgift A B C D E F G H I 

Över medianen 99 90 83 86 98 98 98 97 99 
Under medianen 89 68 53 51 91 78 67 68 85 
Samtliga elever 94 79 69 69 94 89 83 83 92 
Diskriminationsindex 0,60 0,50 0,53 0,62 0,50 0,75 0,82 0,78 0,70 
 
 
Uppgift J K M N O P Q R S 

Över medianen 91 76 43 88 98 99 96 99 97 
Under medianen 62 58 8 52 90 92 87 84 86 
Samtliga elever 77 67 26 71 94 96 92 92 92 
Diskriminationsindex 0,60 0,30 0,70 0,60 0,60 0,50 0,40 0,70 0,70 
 
 
Uppgift T U V X Y Z Å Ä Ö 

Över medianen 99 98 98 100 98 99 100 97 92 
Under medianen 85 97 89 91 86 85 82 89 66 
Samtliga elever 92 98 94 96 93 92 91 93 79 
Diskriminationsindex 0,70 0,20 0,60 0,60 0,70 0,70 0,75 0,40 0,70 
 
 



   

Diagnos 7 
 
Uppgift A B C D E F G H I 

Över medianen 95 88 90 97 91 86 89 100 99 
Under medianen 82 71 59 73 74 60 82 99 83 
Samtliga elever 90 81 77 87 84 75 86 100 92 
Diskriminationsindex 0,45 0,40 0,62 0,80 0,40 0,50 0,25 0,00 0,70 
 
 
Uppgift J K L M N O P Q R 

Över medianen 97 92 86 94 100 92 98 84 99 
Under medianen 83 76 59 71 95 66 82 72 93 
Samtliga elever 91 85 75 84 98 81 91 79 97 
Diskriminationsindex 0,70 0,40 0,50 0,60 0,35 0,57 0,70 0,28 0,35 
 
 
Uppgift S T U V X Y Z Å Ä 

Över medianen 95 92 91 96 95 91 89 75 75 
Under medianen 77 58 48 64 80 55 55 38 41 
Samtliga elever 88 77 72 82 89 75 74 59 60 
Diskriminationsindex 0,50 0,65 0,72 0,75 0,50 0,66 0,63 0,58 0,54 
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Över medianen 95 92 91 96 95 91 89 75 75 
Under medianen 77 58 48 64 80 55 55 38 41 
Samtliga elever 88 77 72 82 89 75 74 59 60 
Diskriminationsindex 0,50 0,65 0,72 0,75 0,50 0,66 0,63 0,58 0,54 
 
 
 
 

 

 



   

Tabell B1.3. Löningsfrekvenser (%) för samtliga, elever över respektive under medianen 
samt diskriminationsindex i årskurs 2 

Diagnos 5 
 
Uppgift A B C D E F G H I 

Över medianen 93 94 89 82 99 94 90 91 83 
Under medianen 67 60 45 39 91 79 61 66 39 
Samtliga elever 82 79 70 63 96 88 77 80 64 
Diskriminationsindex 0,58 0,71 0,48 0,67 0,50 0,75 0,60 0,55 0,68 
 
 
Uppgift J K L M N O P Q R 

Över medianen 65 78 94 91 84 81 52 62 87 
Under medianen 31 56 84 67 47 35 20 36 64 
Samtliga elever 50 68 90 81 68 61 38 51 77 
Diskriminationsindex 0,62 0,39 0,35 0,55 0,65 0,70 0,52 0,45 0,59 
 
 
Uppgift S T U V 

Över medianen 98 94 98 95 
Under medianen 87 62 92 68 
Samtliga elever 93 80 96 83 
Diskriminationsindex 0,60 0,70 0,50 0,67 
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Uppgift A B C D E F G H I 
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Uppgift J K L M N O P Q R 

Över medianen 65 78 94 91 84 81 52 62 87 
Under medianen 31 56 84 67 47 35 20 36 64 
Samtliga elever 50 68 90 81 68 61 38 51 77 
Diskriminationsindex 0,62 0,39 0,35 0,55 0,65 0,70 0,52 0,45 0,59 
 
 
Uppgift S T U V 

Över medianen 98 94 98 95 
Under medianen 87 62 92 68 
Samtliga elever 93 80 96 83 
Diskriminationsindex 0,60 0,70 0,50 0,67 
 



   

Bilaga 2 

Magne-Thörns kategorisystem 

Den av Magne och Thörn (1987) presenterade kognitiva taxonomi för 
den elementära matematikundervisningen innehåller för grundsko-
lans del sex huvudområden. Man kan förmoda att de är inbördes rela-
terade, men de synes ändå bilda olika faktormönster. Huvudområde-
na utgörs av: 
 
P-området  Språkuppfattning och problemlösning 
T-området  Taluppfattning 
G-området Formuppfattning, pengar, geometri, mätning, enhe-

ter 
ASMD-området Räknesätten 
F-området  Funktioner, ekvationer, algebra 
B-området  Beskrivande statistik, sannolikheter 
 
Huvudområdena omfattar dels stoffområden, dels elevreaktioner. Ut-
gångspunkten för kategorisystemet är varken stoff eller elevreaktio-
nerna utan elevreaktionerna på stoffet. Dessa benämns kategorier och 
betecknas med bokstäver, till exempel ”T” för taluppfattning. Stoffom-
rådena har liksom elevreaktionerna numrering. 
 
A.  Exempel på stoffområde (från analys av taluppfattning, T-

området): 
  T1 Naturliga tal, talområdet 0–9. 
 
B.  Exempel på kategoribeteckning, det vill säga för elevreaktion på 

visst stoff inom ett bestämt stoffområde (från analys av talupp-
fattning, T-området): 

  (B1) T1:1 Räknar rätt antal (pekräknar rätt) 
  (B2) T1:1 Säker räkna rätt antal (pekräknar fel). 
 
I exemplet (B1) visas i bedömningen då eleven löser uppgifter som 
tillhör kategorin. Däremot misslyckas eleven i större eller mindre ut-
sträckning med sådana uppgifter då man använder bedömningen i 
(B2). 

Nedan presenteras sammandrag av elevreaktioner som berör de 
fyra huvud-/stoffområdena som undersökts i Medelsta-projektet. 
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Sammandrag av elevreaktioner som berör språkuppfattning och 
problemlösning (P-området). 
 
* Asterisk betyder: I analys av P-området finns underrubriker. 
 
SPALT A 
Stoffområden: 
 

SPALT B 
Elevreaktioner på stoffet: 
 

P 1 
 
P 2 

Benämnda uppgifter 
 
Praktiska problem 

1 
 

2 
 

3 
 
 

*4 
 
 

*5 
 

6 
 

7 
8 
9 

10 
 

11 
12 

 
13 

 

Uppfattar det matematiska innehållet med eller 
utan läshjälp 
Väljer rätt räknesätt i enkla uppgifter/ deloperation 
i sammansatta uppgifter 
Tillräcklig räkneteknik/räknefärdighet och klarar 
den numeriska uträkningen (jämför ASMD-
analysen) 
Använder tillämplig lösningsmetod i sammansatta 
uppgifter, t ex räknar, redovisar och motiverar lös-
ningen 
Kontrollerar lösningen, t ex genom rimlighetsbe-
dömning 
Gör en klar plan för att samla in information om 
problem 
Samlar in behövlig information om problem 
Använder behövlig information 
Formulerar själv problem ur insamlad information 
Använder lösningen för att fatta beslut om insam-
lad information 
Löser uppgiften så att den blir avslutad 
Uträkning eller lösning redovisas/ motiveras på ett 
tolkbart sätt 
Svarar numeriskt godtagbart och i övrigt korrekt 
och fullständigt 

 

   

Sammandrag av elevreaktioner som berör språkuppfattning och 
problemlösning (P-området). 
 
* Asterisk betyder: I analys av P-området finns underrubriker. 
 
SPALT A 
Stoffområden: 
 

SPALT B 
Elevreaktioner på stoffet: 
 

P 1 
 
P 2 

Benämnda uppgifter 
 
Praktiska problem 

1 
 

2 
 

3 
 
 

*4 
 
 

*5 
 

6 
 

7 
8 
9 

10 
 

11 
12 

 
13 

 

Uppfattar det matematiska innehållet med eller 
utan läshjälp 
Väljer rätt räknesätt i enkla uppgifter/ deloperation 
i sammansatta uppgifter 
Tillräcklig räkneteknik/räknefärdighet och klarar 
den numeriska uträkningen (jämför ASMD-
analysen) 
Använder tillämplig lösningsmetod i sammansatta 
uppgifter, t ex räknar, redovisar och motiverar lös-
ningen 
Kontrollerar lösningen, t ex genom rimlighetsbe-
dömning 
Gör en klar plan för att samla in information om 
problem 
Samlar in behövlig information om problem 
Använder behövlig information 
Formulerar själv problem ur insamlad information 
Använder lösningen för att fatta beslut om insam-
lad information 
Löser uppgiften så att den blir avslutad 
Uträkning eller lösning redovisas/ motiveras på ett 
tolkbart sätt 
Svarar numeriskt godtagbart och i övrigt korrekt 
och fullständigt 

 



   

Sammandrag av elevreaktioner som berör Taluppfattning (T-
området) 
* Asterisk betyder: I analys av T-området finns underrubriker. 
 
SPALT A 
Stoffområden: 
 

SPALT B 
Elevreaktioner på stoffet: 
 

T   1 
 
T   2 
 
T   3 
 
T   4 
 
T   5 
T   6 
 
T   7 
 
T   8 
 
T   9 
 
T 10 
T 11 
T 12 
 
T 13 

Naturliga tal 
talområdet 0–9 
Naturliga tal 
talområde 0–20 
Naturliga tal 
talområde 0–100 
Naturliga tal 
talområde 0–1000 
Större naturliga tal 
Positiva tal med 
högst två decimaler 
Övriga positiva tal 
med decimaler 
Stambråk  
Enkla bråk 
Övriga bråk 
Blandad form 
Procent 
Negativa hela tal 
Negativa rationella 
tal 
Reella tal 

*1 
*2 
*3 
*4 

 
 

*5 
*6 
*7 
8 

*9 
*10 

 
*11 

 
12 

*13 
 

*14 
 

15 
16 

 
17 
18 
19 

*20 
 

21 

Räknar rätt antal (pekräknar) 
Räknar talramsan rätt 
Anger tal i rätt ordning (t ex två till fem tal) 
Oberoende av att använda konkreta situatio-
ner/metoder/material för att föreställa 
sig/åskådliggöra tal 
Läser/skriver siffror rätt 
Läser tal i tiosystemet rätt 
Skriver tal i tiosystemet, bl a enligt text 
Läser/skriver symboler som + - < > rätt 
Räknar talramsan baklänges rätt 
Utför riktigt andra lätta till medelsvåra talföljder 
än elevreaktion 1 och 2, liksom räkning baklänges 
Utför mer komplicerade talföljder än som anges i 
elevreaktion 10 
Gör själv talföljder riktigt 
Läser/skriver lätta till medelsvåra tal i utvecklad 
form på ett riktigt sätt 
Läser/skriver mer komplicerade exempel på ut-
vecklad form på ett riktigt sätt 
Läser/skriver tal i potensform riktigt 
Avrundar till närmaste 5-tal, 10-tal, 100-tal osv, 
decimal etc rätt 
Täljare och nämnare används på ett riktigt sätt 
Förkortar riktigt  
Förlänger riktigt 
Överför på ett riktigt sätt bråk till decimalform 
och omvänt, bråk till procent och omvänt etc 
Överför reella tal till rationella tal rätt 
Markerar tal på tallinjen rätt 

   

Sammandrag av elevreaktioner som berör Taluppfattning (T-
området) 
* Asterisk betyder: I analys av T-området finns underrubriker. 
 
SPALT A 
Stoffområden: 
 

SPALT B 
Elevreaktioner på stoffet: 
 

T   1 
 
T   2 
 
T   3 
 
T   4 
 
T   5 
T   6 
 
T   7 
 
T   8 
 
T   9 
 
T 10 
T 11 
T 12 
 
T 13 

Naturliga tal 
talområdet 0–9 
Naturliga tal 
talområde 0–20 
Naturliga tal 
talområde 0–100 
Naturliga tal 
talområde 0–1000 
Större naturliga tal 
Positiva tal med 
högst två decimaler 
Övriga positiva tal 
med decimaler 
Stambråk  
Enkla bråk 
Övriga bråk 
Blandad form 
Procent 
Negativa hela tal 
Negativa rationella 
tal 
Reella tal 

*1 
*2 
*3 
*4 

 
 

*5 
*6 
*7 
8 

*9 
*10 

 
*11 

 
12 

*13 
 

*14 
 

15 
16 

 
17 
18 
19 

*20 
 

21 

Räknar rätt antal (pekräknar) 
Räknar talramsan rätt 
Anger tal i rätt ordning (t ex två till fem tal) 
Oberoende av att använda konkreta situatio-
ner/metoder/material för att föreställa 
sig/åskådliggöra tal 
Läser/skriver siffror rätt 
Läser tal i tiosystemet rätt 
Skriver tal i tiosystemet, bl a enligt text 
Läser/skriver symboler som + - < > rätt 
Räknar talramsan baklänges rätt 
Utför riktigt andra lätta till medelsvåra talföljder 
än elevreaktion 1 och 2, liksom räkning baklänges 
Utför mer komplicerade talföljder än som anges i 
elevreaktion 10 
Gör själv talföljder riktigt 
Läser/skriver lätta till medelsvåra tal i utvecklad 
form på ett riktigt sätt 
Läser/skriver mer komplicerade exempel på ut-
vecklad form på ett riktigt sätt 
Läser/skriver tal i potensform riktigt 
Avrundar till närmaste 5-tal, 10-tal, 100-tal osv, 
decimal etc rätt 
Täljare och nämnare används på ett riktigt sätt 
Förkortar riktigt  
Förlänger riktigt 
Överför på ett riktigt sätt bråk till decimalform 
och omvänt, bråk till procent och omvänt etc 
Överför reella tal till rationella tal rätt 
Markerar tal på tallinjen rätt 



   

22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 

Markerar tal i koordinatsystemet rätt 
Använder diagram rätt 
Använder ord och termer på ett riktigt sätt 
Löser uppgiften så att den blir avslutad 
Lösningen redovisas på ett tolkbart sätt 
Svaret numeriskt godtagbart och i övrigt korrekt 
och fullständigt 

   

22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 

Markerar tal i koordinatsystemet rätt 
Använder diagram rätt 
Använder ord och termer på ett riktigt sätt 
Löser uppgiften så att den blir avslutad 
Lösningen redovisas på ett tolkbart sätt 
Svaret numeriskt godtagbart och i övrigt korrekt 
och fullständigt 



   

Sammandrag av elevreaktioner som berör räknesätten (ASMD-
området). 
* Asterisk betyder: I analys av ASMD-området finns underrubriker. 
 
SPALT A 
Stoffområden: 
 

SPALT B 
Elevreaktioner på stoffet: 
 

ASMD: Räknesätten: 
Addition  
Subtraktion 
Multiplikation 
Division 

 
Kategorierna gäller: 

1–3 
4–19 
 
20 
 
21–22 
 
23–27 
28–31 
32–36 
 
37 
 
38 
 
39 
40 
 

Allmänna fel 
Felaktiga deloperatio-
ner  
Bristande taluppfatt-
ning  
Fel rörande samband 
mellan räknesätten  
Fel i huvudräkning 
Fel i överslagsräkning 
Fel i räkning med 
bråk 
Fel i räkning med 
räknemaskin  
Ej räknad uppgift 
Oavslutad uppgift 
Otolkbar uträkning 
Uträkning godtagbar 
men svaret felaktigt 
eller ofullständigt 

*1 
*2 

 
3 

 
*4 

 
5 

*6 
*7 

 
*8 

 
9 

 
*10 

 
*11 
12 
13 
14 
15 

 
16 

 
17 

Väljer rätt räknesätt 
Väljer rätt metod att ställa upp eller räkna ut 
uppgiften 
Använder ord, termer och symboler på ett 
riktigt sätt 
Använder minnessiffra och lånesiffra på ett 
riktigt sätt (utför tiotalsövergång) 
Behärskar tabeller i uppställd räkning 
Upprepar inga siffror i uppställd räkning 
Utelämnar inga siffror eller decimaltecken i 
uppställd räkning 
Tillsätter inga onödiga siffror eller decimal-
tecken i uppställd räkning 
Läser/skriver tal rätt 
Ingen spegelvändning av siffra 
Ingen omkastning av siffra 
Ger siffror rätt talvärde i deloperationer 
Riktigt räknesätt i deloperationer 
Använder inte opraktiska förfaranden 
Avrundar svaret riktigt 
Adderar riktigt i uppställd multiplikation 
Skattar och beräknar kvotsiffror i division 
rätt 
Accepterar inte för stor delrest i uppställd 
division  
Flyttar ned siffror rätt i uppställd division 

   

Sammandrag av elevreaktioner som berör räknesätten (ASMD-
området). 
* Asterisk betyder: I analys av ASMD-området finns underrubriker. 
 
SPALT A 
Stoffområden: 
 

SPALT B 
Elevreaktioner på stoffet: 
 

ASMD: Räknesätten: 
Addition  
Subtraktion 
Multiplikation 
Division 

 
Kategorierna gäller: 

1–3 
4–19 
 
20 
 
21–22 
 
23–27 
28–31 
32–36 
 
37 
 
38 
 
39 
40 
 

Allmänna fel 
Felaktiga deloperatio-
ner  
Bristande taluppfatt-
ning  
Fel rörande samband 
mellan räknesätten  
Fel i huvudräkning 
Fel i överslagsräkning 
Fel i räkning med 
bråk 
Fel i räkning med 
räknemaskin  
Ej räknad uppgift 
Oavslutad uppgift 
Otolkbar uträkning 
Uträkning godtagbar 
men svaret felaktigt 
eller ofullständigt 

*1 
*2 

 
3 
 

*4 
 

5 
*6 
*7 

 
*8 

 
9 
 

*10 
 

*11 
12 
13 
14 
15 

 
16 

 
17 

Väljer rätt räknesätt 
Väljer rätt metod att ställa upp eller räkna ut 
uppgiften 
Använder ord, termer och symboler på ett 
riktigt sätt 
Använder minnessiffra och lånesiffra på ett 
riktigt sätt (utför tiotalsövergång) 
Behärskar tabeller i uppställd räkning 
Upprepar inga siffror i uppställd räkning 
Utelämnar inga siffror eller decimaltecken i 
uppställd räkning 
Tillsätter inga onödiga siffror eller decimal-
tecken i uppställd räkning 
Läser/skriver tal rätt 
Ingen spegelvändning av siffra 
Ingen omkastning av siffra 
Ger siffror rätt talvärde i deloperationer 
Riktigt räknesätt i deloperationer 
Använder inte opraktiska förfaranden 
Avrundar svaret riktigt 
Adderar riktigt i uppställd multiplikation 
Skattar och beräknar kvotsiffror i division 
rätt 
Accepterar inte för stor delrest i uppställd 
division  
Flyttar ned siffror rätt i uppställd division 



   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

18 
 

19 
 

*20 
*21 

 
*22 
23 

*24 
 
 

*25 
 

26 
27 

 
*29 

 
 

30 
 

31 
 

*32 
33 

 
*34 

 
35 

 
36 

*37 
 
 

38 
 

39 

Accepterar inte för stor delrest i uppställd 
division  
Subtraherar på riktigt sätt i uppställd divi-
sion 
Multiplicerar på rätt sätt i uppställd division 
Har tillräcklig taluppfattning för riktiga ut-
räkningar 
Tillämpar ”räkneregler” 
Utnyttjar samband mellan räknesätt 
Oberoende av att använda konkreta situatio-
ner/metoder/material för att räkna huvud-
räkning 
Räknar huvudräkning riktigt utan hjälp av 
skriftlig hjälpmetod, som uppställning 
Utnyttjar tabeller riktigt i huvudräkning 
Använder siffran noll riktigt då tal innehåller 
noll (jfr Taluppfattning, elevreaktion 4) 
Använder andra siffror än noll riktigt då tal 
sluta på noll (jfr Taluppfattning, elevreaktion 
4) 
Använder tillämplig uträkningsmetod i 
överslagsräkning 
Utför skattning/rimlighetsbedömning riktigt 
i överslagsräkning 
Avrundar riktigt i överslagsräkning 
Gör överslagsräkning med närmevärden rik-
tigt 
Använder rätt teknik i bråkräkning, t ex 
praktiska metoder 
Förvandlar bråk riktigt till/från blandad 
form 
Förkortar/förlänger bråk på ett riktigt sätt 
Utnyttjar tabeller riktigt vid räkning med 
bråk 
 
Utför bråkräkning rätt då täljare/nämnare 
slutar på noll 
Räknar på räknemaskin med riktigt resultat 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

18 
 

19 
 

*20 
*21 

 
*22 
23 

*24 
 
 

*25 
 

26 
27 

 
*29 

 
 

30 
 

31 
 

*32 
33 

 
*34 

 
35 

 
36 

*37 
 
 

38 
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40 Räknar uppgiften så att den blir avslutad 
Uträkningen redovisas på ett tolkbart sätt 
Svaret numeriskt godtagbart och i övrigt 
korrekt och fullständigt 

   

 
 
 
 

40 Räknar uppgiften så att den blir avslutad 
Uträkningen redovisas på ett tolkbart sätt 
Svaret numeriskt godtagbart och i övrigt 
korrekt och fullständigt 



   

Sammandrag av elevreaktioner som berör formuppfattning, pengar, 
geometri, mätning och enheter (G-området). 
* Asterisk betyder: I analys av G-området finns underrubriker. 
 
SPALT A 
Stoffområden: 
 

SPALT B 
Elevreaktioner på stoffet: 
 

G   1 
G   2  
 
G   3 
G   4 
 
G   5 
 
 
G   6 
G   7  
G   8 
G   9 
 
G 10 
 
G 11 

Växling av pengar 
Kurva, linje, 
sträcka, punkt  
Längdmätning 
Vinkel och vinkel-
mätning 
Yta, område, om-
krets, cirkel, tri-
angel, fyrhörning 
etc  
Areamätning  
Kroppar  
Volymmätning 
Tyngd, massa och 
vägning 
Tidsuppfattning 
och tidmätning 
Övriga mätningar 
av praktisk nytta,  
t ex temperatur, 
vattenförbrukning, 
elmätning, effekt 
och energi 

1 
2 
3 

*4 
*5 

 
 

6 
7 
8 

*9 
 

10 
*11 
12 

 
*13 
14 
15 
16 
17 

*18 
 

19 
20 

*21 
*22 
23 

 

Har konkreta erfarenheter 
Sorterar, ordnar, jämför föremål  
Utför skattning och rimlighetsbedömning rätt 
Genomför konservation (Piaget) 
Ritar, klipper modellerar etc. enkla figurer eller fö-
remål på fri hand eller med hjälp av olika redskap, t 
ex sax, linjal, vinkelhake, passare eller gradskiva 
Ritar/tillverkar komplicerade figurer/modeller 
Ritar perspektiv 
Utför konstruktionsritning  
Skattar och jämför förändringar och liknande rit-
ningar 
Använder tallinjen på tillämpligt sätt 
Använder koordinatsystem och diagram riktigt 
Använder ord, termer och symboler i rätt samman-
hang 
Använder mätredskap riktigt  
Använder sig av parallellförskjutning riktigt 
Använder sig av spegling och symmetri riktigt 
Använder sig av vridning och symmetri riktigt 
Utnyttjar kongruens 
Utnyttjar likformighet, t ex förstoring, förminsk-
ning, skala  
Har kunskap om enheter 
Genomför enhetsbyte 
Beräknar uppgifter med storheter (tal med enheter) 
Räknar med hjälp av formel 
Tillämpar principen för mätning, inklusive avrund-
ning av mätetal 

   

Sammandrag av elevreaktioner som berör formuppfattning, pengar, 
geometri, mätning och enheter (G-området). 
* Asterisk betyder: I analys av G-området finns underrubriker. 
 
SPALT A 
Stoffområden: 
 

SPALT B 
Elevreaktioner på stoffet: 
 

G   1 
G   2  
 
G   3 
G   4 
 
G   5 
 
 
G   6 
G   7  
G   8 
G   9 
 
G 10 
 
G 11 

Växling av pengar 
Kurva, linje, 
sträcka, punkt  
Längdmätning 
Vinkel och vinkel-
mätning 
Yta, område, om-
krets, cirkel, tri-
angel, fyrhörning 
etc  
Areamätning  
Kroppar  
Volymmätning 
Tyngd, massa och 
vägning 
Tidsuppfattning 
och tidmätning 
Övriga mätningar 
av praktisk nytta,  
t ex temperatur, 
vattenförbrukning, 
elmätning, effekt 
och energi 

1 
2 
3 

*4 
*5 

 
 

6 
7 
8 

*9 
 

10 
*11 
12 

 
*13 
14 
15 
16 
17 

*18 
 

19 
20 

*21 
*22 
23 

 

Har konkreta erfarenheter 
Sorterar, ordnar, jämför föremål  
Utför skattning och rimlighetsbedömning rätt 
Genomför konservation (Piaget) 
Ritar, klipper modellerar etc. enkla figurer eller fö-
remål på fri hand eller med hjälp av olika redskap, t 
ex sax, linjal, vinkelhake, passare eller gradskiva 
Ritar/tillverkar komplicerade figurer/modeller 
Ritar perspektiv 
Utför konstruktionsritning  
Skattar och jämför förändringar och liknande rit-
ningar 
Använder tallinjen på tillämpligt sätt 
Använder koordinatsystem och diagram riktigt 
Använder ord, termer och symboler i rätt samman-
hang 
Använder mätredskap riktigt  
Använder sig av parallellförskjutning riktigt 
Använder sig av spegling och symmetri riktigt 
Använder sig av vridning och symmetri riktigt 
Utnyttjar kongruens 
Utnyttjar likformighet, t ex förstoring, förminsk-
ning, skala  
Har kunskap om enheter 
Genomför enhetsbyte 
Beräknar uppgifter med storheter (tal med enheter) 
Räknar med hjälp av formel 
Tillämpar principen för mätning, inklusive avrund-
ning av mätetal 



   

24 
25 
26 

Räknar uppgiften så att den blir avslutad 
Uträkning eller lösning redovisas på ett tolkbart sätt 
Svaret numeriskt godtagbart och i övrigt korrekt 
och fullständig 

 

   

24 
25 
26 

Räknar uppgiften så att den blir avslutad 
Uträkning eller lösning redovisas på ett tolkbart sätt 
Svaret numeriskt godtagbart och i övrigt korrekt 
och fullständig 

 



      



   

Bilaga 3 

Testinstrument  

Nedan redovisas de testinstrument, Medelsta-diagnoserna 5, 6 respek-
tive 7, som använts i undersökningen av eleverna i årskurs 3. 
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tive 7, som använts i undersökningen av eleverna i årskurs 3. 
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En empirisk analys av Skolverkets förslag till mål att uppnå i matematik för årskurs 3 
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Sammanfattning 
Olika utredningar har pekat på brister i mål- och uppföljningssystemet för grundskolan. En rad förändringar av 
skolans styrsystem är därför aviserade eller redan beslutade av statsmakterna. En av dessa är införandet av 
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årskurs 3. I december 2007 överlämnade Skolverkets sitt slutliga förslag till regeringen. I föreliggande rapport 
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nationella mål och prov för årskurs 3. 

Skolverket fick i november 2006 i uppdrag att föreslå mål och nationella prov i matematik och svenska för 
årskurs 3. I december 2007 överlämnade Skolverkets sitt slutliga förslag till regeringen. I föreliggande rapport 
analyseras Skolverkets förslag till mål att uppnå i matematik för årskurs 3. Analysen görs utifrån det empiriska 
forskningsmaterialet som tagits fram inom ramen för Medelsta-projektet. 

Vid en jämförelse med vad elever i årskurs 3 faktiskt presterar kan slutsatsen dras att Skolverkets förslag 
saknar realism. Endast eleverna över medianen kan förutses klara alla mål i Skolverkets förslag. Orsaken kan 
sökas i förslagets bristande förankring i empirisk forskning. Rapporten understryker vikten av att politiska 
beslut baseras på ett faktaunderlag. Den utbildningsvetenskapliga forskningen kan här ge ett viktigt bidrag. 
Inom en årskurs är spridningen stor mellan de lägst och de högst presterande eleverna. Redan i årskurs 3 är 
skillnaden flera årskurser. Denna stora variation bör formuleras som ett grundläggande pedagogiskt dilemma, 
något som inte kan lösas, men som likväl måste hanteras. 
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