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Abstract 
Ett flertal förändringar av skolväsendet är beslutade eller förutskickade. 
Bland annat har nationella mål i matematik och svenska införts även för 
årskurs 3. I föreliggande artikel presenteras en studie som analyserat 
Skolverkets förslag till mål att uppnå i matematik för årskurs 3. Förslaget 
har analyserats utifrån Medelsta-studiens resultat av elevers faktiska pre-
stationer i matematik. Analysen ger vid handen att Skolverkets förslag 
framstår som orealistiskt om avsikten är att alla elever ska uppnå all de 
föreslagna målen. Den stora variationen i elevernas färdigheter och kun-
skaper framstår som ett grundläggande dilemma. En revidering av den 
gällande läroplanen framstår som nödvändig. 
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Inledning 
I föreliggande artikel presenteras en studie (Engström & Magne, 2008) av Skolver-
kets förslag till mål att uppnå i matematik för årskurs 3 (Skolverket 2007b). Analy-
sen av förslaget har gjorts utifrån det empiriska forskningsmaterial som tagits fram 
inom Medelsta-projektet (Engström & Magne, 2006, 2003; Magne 1990).  Försla-
gen till mål jämförts med de faktiska prestationerna hos eleverna i årskurs 3. 

En rad förändringar av skolans styrsystem är aviserade av statsmakterna. Inför 
beslut på olika nivåer i skolvärlden behövs ett empiriskt underlag som gör att be-
sluten kan fattas på faktiska grundvalar. Den utbildningsvetenskapliga 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. Un-
der denna tid har tre olika läroplaner (Lgr 69, Lgr 80 samt Lpo 94) varit i kraft. 
Därigenom kan utfallet av undervisning enligt tre sinsemellan olika läroplaner jäm-
föras. Medelsta-projektet kan därmed bidra till ett väsentligt faktaunderlag om för-
hållandet mellan lärokurser och elevprestationer i matematik. 

Nationella mål i årskurs 3 
 I slutet av november 2006 gav regeringen Skolverket i uppdrag att föreslå 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 elever-
nas resultat, skriver regeringen i sitt beslut. Regeringen betonade att det var viktigt 
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 natio-
nella prov för att se hur den enskilde eleven har uppnått målen.  

Redan den 9 februari 2006 hade regeringen uppdragit åt en särskild utredare 
att verkställa en översyn av grundskolans mål- och uppföljningssystem med mera. 
Som utredare utsågs Leif Davidsson. Denne slutförde uppdraget i april 2007. Utre-
darens 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 skolministern Ibrahim 
Baylan och det tycks råda en tämligen stor politisk enighet om motiven för utred-
ningen. Avsikten var att öka måluppfyllelsen genom att skolans uppdrag görs tydli-
gare. Bland annat skulle utredaren överväga om de nuvarande två målnivåerna, mål 
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att uppnå och mål att sträva mot, kunde ersättas med en målnivå. Målstyrning som 
styrsystem ifrågasattes inte, det handlade i stället om att åtgärda bristerna i det nu-
varande styrsystemet genom ökad tydlighet och bättre uppföljning. 

Skolverket skulle i sitt arbete med att ta fram mål för årskurs 3 samråda med 
den särskilde utredaren eftersom dennes förslag skulle kunna komma att påverka 
utformningen av bland annat kursplaner och målnivåer. Även om utredningen skul-
le 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 möj-
ligt. 

Den särskilde utredaren överlämnade i april 2007 sitt betänkande (SOU 2007: 
28), Tydliga mål och kunskapskrav i grundskolan. Förslag till ett nytt mål- och upp-följningssy-
stem. 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 upp-
följningssystem anses ha stora brister. Ungefär en fjärdedel av eleverna lämnar 
grundskolan utan fullständiga betyg och var tionde elev saknar behörighet till ett 
nationellt program i gymnasieskolan. Betygssystemets konstruktion bidrar till den 
brist på förståelse av mål- och resultatstyrningen som man tidigare konstaterat. 
Kursplanernas otydlighet och bristande styrning har lett till att skolan mer styrs av 
läroböcker och konsultprodukter än av kursplaner, anser utredaren. 

Staten anses ha brustit i implementeringsinsatser av såväl mål- som betygssy-
stemet. Den ansvariga myndigheten, Skolverket, har gjort en egen tolkning av styr-
systemet. Kursplaner har rensats från allt som har med ämnesinnehåll och arbets-
sätt att göra. Utredaren konstaterar att det inte finns något stöd för att kursplaner 
med ett framskrivet ämnesinnehåll 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 nor-
diska länderna. 

I den senaste sammanställningen från Skolverkets utbildningsinspektion (Skol-
verket, 2007a) bekräftas i allt väsentligt den beskrivning som görs i utredningen. 
Man konstaterar en lång rad av brister i dagens skola: 

• Variationen i betygsresultat mellan skolorna är allt för stora ur ett likvär-
dighetsperspektiv. 

• Elever i behov av särskilt stöd får inte den hjälp de är berättigade till.  
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• 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 analys av de 
samlade kunskapsresultaten, särskilt bristfällig är redovisningen av kun-
skapsresultaten i de lägre åldrarna. 

• Kommunernas kvalitetsredovisningar uppfyller ofta inte de krav som för-
ordningen 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 utbildningspoliti-
ken. När det gäller målstyrningen och bristerna i dagens målsystem så torde enig-
heten mellan de politiska partierna vara stor – åtgärda bristerna, utveckla målstyr-
ningen. 

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

Den ökande användningen av nationella prov är en del av det målrationella 
styrsystem som dominerar dagens utbildningspolitik. Själva principen om en mål-
styrd skola förutsätter att verksamheten utvärderas och följs upp. Likvärdigheten, 
en av den svenska skolans hörnstenar, garanteras av de nationella proven. Inom 
ramen för en målstyrd verksamhet är principen om resultatansvar, accountability, det 
som reglerar systemet. Avvikelser ska kunna korrigeras genom kontroll (nationella 
prov) och uppföljning av verksamheten. 

Målstyrningens förespråkare brukar hävda att förekomsten av prov som ut-
värderar verksamheten också leder till att kvaliteten på verksamheten förbättras. Ett 
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visst empiriskt stöd för en sådan uppfattning finns också. Så har till exempel skol-
myndigheterna i den tyska delstaten Hamburg sedan slutet av 1990-talet använt sig 
av tester i läsning och matematik för alla fjärdeklassare (Hartun & Kerstan 2004). 
Skolmyndigheterna har gett lärare och skolor återkoppling på resultaten. Uppfölj-
ning har sedan skett genom olika typer av information och fortbildningsinsatser för 
lärarna. På så sätt har man nått anmärkningsvärda framsteg av utfallet av undervis-
ningen under de första skolåren. 

Den ökande användningen av tester för att utvärdera elever och undervisning 
har naturligtvis också sina kritiker. Risken, finns hävdas det, att standardiserade tes-
ter 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 generaldi-
rektören för Skolverket och professorn i pedagogik Mats Ekholm har i en debatt-
artikel i Göteborgs-Posten (2007) gått till skarpt angrepp mot verkets utbildningsin-
spektion. Skolverkets utbildningsinspektioner har troligen ingen som helst inverkan 
på skolors resultat, menar han. Enligt en egen undersökning som Ekholm gjort så 
förbättras resultatet bara på 29 procent av skolorna efter inspektionens besök. I 71 
procent av fallen förbättrades inte utvecklingen. De runt 170 miljoner som utbild-
ningsinspektionen 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.  

Metod 
I detta avsnitt görs en kort redovisning av vissa aspekter av studiens metod. För en 
utförligare redovisning hänvisas till Engström och Magne (2003, 2006, 2008). 

Medelsta-eleverna i årskurs 3 
I årskurs 3 prövades elevernas matematikkunskaper med en och samma serie av tre 
instrument, ingående i de så kallade Medelsta-diagnoserna, i samtliga tre undersök-
ningar. Diagnoserna avsåg att täcka det elementära stoffet av lärokursen i matema-
tik. De togs fram i samarbete med lärarna i kommunen. 
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Konstruktionen av diagnoserna 
Diagnoserna konstruerades så att uppgifterna representerade läroplansspecifikatio-
ner i fråga om  

 

• Årskurstillhörighet.  

• Huvudområden i läroplanen. 

• Värderingskriterier som står för elevens behållning.  

 

Uppgifterna delades in i huvudområden enligt Magne-Thörns kategorisystem 
(Magne & Thörn, 1987). Huvudområdena i kategorisystemet är: 
 

• P betecknar uppgifter som förutsätter språk (problem, benämnda uppgifter, 
etc.). 

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

ningar, med mera). 
• ASMD betecknar räknesätt och räknetekniker.  
• F betecknar funktionslära (till exempel elementär algebra, ekvationslös-

ningar). 
• B betecknar beskrivande statistik och sannolikheter. 

 

Resultat 
Ett av Medelsta-studiens mer uppmärksammade resultat var de små skillnaderna 
mellan de olika undersökningsåren. Elevernas prestationer var stabila oberoende av 
läroplan under denna period av 25 år. Ett annat uppmärksammat resultat var den 
stora spridningen i elevernas kunskaper och färdigheter som kunde observeras re-
dan i årskurs 3. Skillnaden mellan eleverna med lägsta och de högsta prestationerna 
var flera årskurser. Genomsnittet för de 15 procent lägst presterande eleverna låg 
på en nivå jämförbar med en medelev i åk 1. De 15 procent högst presterande ele-
verna låg på en nivå som motsvarar en elev i årskurs 4. Mot bakgrund av andra in-
ternationella studier hade man kunnat förvänta sig att denna grupp presterat åtmin-
stone en årskurs till. 

Variationen kan studeras mellan elever över och under medianen samt mellan 
de lägst och de högst presterande eleverna. I Tabell 1 nedan redovisas skillnaderna 
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mellan elever över och under medianen för de olika huvudområdena för årskursty-
piska uppgifter i årskurs 3. 

Tabell 1. 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 
_____________________________________________________________ 
 

Som framgår av tabellen ovan så är skillnaderna mellan de båda grupperna stora. 
För att tala om en god behållning bör lösningsfrekvenserna ligga runt 90 procent. 
Eleverna över medianen når bara detta för tre huvudområden. Fyra huvudområden 
ligger under 80 procent. Eleverna under medianen har oftast bara hälften av lös-
ningarna rätt. När det gäller multiplikation och division ligger lösningsfrekvenserna 
på låga 30–40 procent.  

När man studerar eleverna med allra lägsta och de med de högsta prestatio-
nerna blir skillnaderna ännu större. 

Prestationer inom huvudområdena 
Problemlösning. Det är bara eleverna över medianen som uppfyller kraven på godtag-
bara 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. För elever med 
de lägsta prestationerna är utfallet godtagbart bara för de allra elementäraste upp-
gifterna. För komplexare uppgifter är resultaten anmärkningsvärt låga. De avstår 
från lösning eller gör tankefel. 

Taluppfattning. Eleverna över medianen har godtagbara lösningsfrekven-
ser inom T-området. Däremot uppvisar eleverna under medianen alltför låga 
lösningsfrekvenser. Det tolkar vi som att de inte tillgodogjort sig undervis-
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ningen om tiosystemet tillräckligt väl. Det är bara i elementära taluppfatt-
ningsuppgifter som dessa elever uppnår godtagbar behållning. Med växande 
komplexitet faller lösningsfrekvenserna till en anmärkningsvärt låg nivå. De 
lägst presterande eleverna tycks inte ha nått längre än till en taluppfattning av 
tvåsiffriga naturliga tal. 

Räknesätten (ASMD-området). Frapperande är de stora skillnaderna mel-
lan räknesätten, men också mellan elevgrupperna. Medelvärdena varierar 
starkt. Inom addition och subtraktion finner man godtagbara lösningsfrekven-
ser. Eleverna under medianen visar ofta mycket låga frekvenser. För de lägst 
presterande eleverna är det i många fall frekvenser nära noll. 

Kunskaperna för de högst och de lägst presterande eleverna inom ASMD-om-
rådet delar sig i två distinkta delar.   

Geometri och mätning (G-området). Sammantaget bedömer vi prestationerna ligger 
på en lägre nivå inom G-området än i flertalet övriga huvudområden. Att inte ens 
de högst presterande eleverna har nått särskilt höga prestationer tyder på att hu-
vudområdet kan ha varit försummat inom Medelstas matematikundervisning. An-
nars bör väl geometri kunna erbjuda aktiviteter med stora möjligheter till en åskåd-
lig undervisning, som generellt borde leda till höga prestationer. Också inom G-
området är det stor divergens mellan de högst och de lägst presterande elevernas 
prestationer. Man kan tala om två skilda läroplaner. 

Slutsatser 

Här redovisas kort studiens slutsatser. 

Skolverkets förslag och elevernas faktiska prestationer 

Mot bakgrund av utfallet av elevernas faktiska prestationer i Medelsta är studiens 
bedömning att knappt mer än hälften av eleverna i årskurs 3 uppnår alla de av 
Skolverket föreslagna målen. Det är elever över medianen som antas ha tillfreds-
ställande kunskaper och färdigheter svarande mot Skolverkets förslag. De lägst 
presterande eleverna når bara i undantagsfall fram till de föreslagna målnivåerna. 
De högst presterande eleverna antas ha en kapacitet för en mer avancerad kurs 
(årskurs 4 eller 5). 

Skolverkets förslag framstår som orealistiskt om man utgår från att alla elever 
ska klara av alla dessa mål. 
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Kunskapernas kvaliteter skiljer sig högst avsevärt åt mellan de lägst och de 
högst presterande eleverna. Den stora variation i elevernas kunskaper och färdig-
heter som kan observeras bör enligt studiens mening uppfattas som ett grund-
läggande pedagogiskt dilemma. Ett dilemma kan inte lösas, men måste hanteras. 
Den så kallade differentieringsfrågan som var central i arbetet med att utveckla en 
sammanhållen grundskola under efterkrigstiden har egentligen aldrig lösts. 

Felanalyser 
De felanalyser som gjorts i studien antyder att elevernas uppgiftslösningar väsentli-
gen grundar sig på logiska resonemang kring uppgifternas bearbetande. Sådana fel 
som brukar kallas slarvfel (förbiseendefel, perceptionsfel, läsfel, skrivfel, avläsnings-
fel, fonetiskt fel, etc.) existerar, men är var för sig relativt sällsynta. Främst består 
elevernas feltyper av tankefel och att de avstår lösning, när de kognitiva kraven blir 
för stor, som dominerar. Den logiska språkbehärskningen och den språkliga logi-
ken i planläggningen av en uppgifts lösande är väsentlig för om elever löser eller 
inte löser uppgiften. Enkel mekanisk avläsnings-, skriv- och stavningsfärdighet 
tycks inte ha denna roll. Lösning eller icke-lösning synens huvudsakligen avgöras 
genom att eleven fattar ett tankemässigt övervägt beslut, efter det att eleven bedö-
mer sig ha avslutat bearbetningen av uppgiften. 

Diskussion 
I artikelns inledning diskuterades flera av de förändringar av utbildningspolitiken 
som förutskickats av regeringen. Det hittillsvarande mål- och styrsystemet har pe-
kats ut som bristfälligt och med stora svagheter. För att komma till rätta med bris-
terna avser regeringen att öka statens kontroll av skolornas resultat och genomföra 
en tydligare uppföljning. Den nyligen framlagda propositionen (Regeringens propo-
sition 2007/08: 50) om en ny myndighetsstruktur för skolområdet där en självstän-
dig utbildningsinspektion, Statens Utbildningsinspektion, föreslås bildas med en 
betydligt större budget än nuvarande avdelning 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 diskuteras, men 
framför allt vill vi hävda betydelsen av att den empiriska utbildningsvetenskapliga 
forskningen får en mer framträdande roll i den här diskussionen. Inte för att legiti-
mera redan färdiga uppfattningar utan för att studera hur saker och ting faktiskt 
förhåller sig. Vi kan önska att de beslut som våra politiker tar vilar på ett sakunder-
lag. Den här rapporten är ett bidrag till ett sådant underlag.  
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Skolverkets förslag 
En av studiens slutsatser är att Skolverket förslag saknar realism, i så måtto att en-
dast runt hälften av eleverna skulle klara alla de krav som finns formulerade i Skol-
verkets förslag. Paradoxalt fann vi också att Skolverkets förslag kanske ligger väl 
lågt i andra avseenden. Hur kunde det gå så snett?  

Ett svar ligger troligen i förslagets bristande förankring i empirisk forskning. 
Alla intresserade har kunnat följa hur förslaget växt fram. Man har dock under den 
arbetsprocessen emellertid inte kunnat se några hänvisningar till forskning, ej heller 
finns det några sådana referenser eller hänvisningar i det slutliga förslaget. Det 
framstår därför som oklart vad Skolverket grundar sina bedömningar på. 

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 refor-
meras. Skolverkets uppdrag har 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 nödvändigt att en be-
skrivning av innehållet i grundskolans matematik görs. Utifrån denna beskrivning 
kan sedan mål formuleras. Dessa bör formuleras 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 uppgif-
ter som går ut på att formulera, undersöka, logiskt bearbeta och besluta om pro-
blemställningar av matematisk natur, vare sig de företräder rent matematiskt inne-
håll 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. Bemästrandet av dessa färdigheter 
kan säga vara viktiga förutsättningar för att klara av senare, mer komplexa, färdig-
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heter. En sådan prediktor tycks förmågan att resonera logiskt i tidig ålder vara. Vik-
tiga delar av barns matematik baseras på deras förståelse av dess underliggande lo-
gik (Nunes, Bryant, Evans, Bell, Gardner, Gardner & Carraher 2007). Sådana över-
väganden saknas i Skolverkets förslag. Skälet är, som tidigare framförts, dess 
bristande förankring i empirisk forskning. 

Regeringens uppdrag till Skolverket att målen ska formuleras i vardagliga ter-
mer är 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 vara självklart. Socialstyrel-
sens riktlinjer och anvisningar riktar sig till vårdpersonalen, och inte till patienterna, 
varför de också utformas i enlighet med detta. Att kunna kommunicera skolans mål 
så att föräldrarna förstår dem bör ses som en del av läraryrkets kvalifikationer. 

Studien har kunnat redovisa anmärkningsvärt låga prestationer över lag inom 
vissa huvudområden, ASMD-området och G-området. Det föranleder 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 media-
nen visar ofta mycket låga frekvenser. För de lägst presterande eleverna är det i 
många fall frekvenser nära noll. Med tanke på den traditionellt dominerande ställ-
ningen som övning av räknesätten har i svensk skola får man beteckna resultatet 
som mycket anmärkningsvärt. Vi anser det ådagalagt att elever före grundskolans 
tillkomst hade bättre räknefärdighet i årskurs 3 (Magne 1958). Undervisningspraxis 
har varit mycket inriktad på algoritmräkning och ett hierarkitänkande har länge 
dominerat undervisningen inom grundskolan. 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. Multiplikation kunde pre-
senteras 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 förslag. 

De relativt låga prestationerna, även för de högst presterande eleverna, inom 
G-området kan tyda på att området är försummat i svensk matematikundervisning. 
Det får nog betecknas som anmärkningsvärt då geometrimomenten kan erbjuda 
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aktiviteter med stora möjligheter till åskådlig undervisning som generellt borde leda 
till höga prestationer.  

I Skolverkets förslag saknas vardagliga tillämpningar som temperatur, pengar 
och hastighet, ej heller avbildningar nämns, liksom närmevärden. 

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 formuleras som ett grundläggande 
pedagogiskt dilemma – något som inte kan lösas, men som måste hanteras. Man 
kan se högt presterande elever och elever som av olika skäl inte klarar skolmatema-
tiken som två 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 styrdokumenten om åt-
gärder för de allra lägst presterande eleverna. Idag behandlas 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 skolmatematiken än som den nuva-
rande regleringen ger utrymme för.  

Bristande måluppfyllelse är ett av grundskolans största problem. En sam-
stämmig uppfattning är att omkring 15 procent av eleverna har svårt att klara skol-
matematiken. Med tanke på den kraftfulla satsningen som regeringen gör på grund-
läggande färdigheter i läsning, skrivning och matematik är det viktigt att uppmärk-
samma situationen för elever i behov av särskilt stöd i just matematik. Det finns 
idag ingen samlad kompetens om de lägst presteerande eleverna hos skol-
myndigheterna. Ingen myndighet har något direkt ansvar för dem. Den föreslagna 
specialpedagogiska skolmyndigheten har elever med funktionshinder som sitt sär-
skilda ansvarsområde. Till skillnad från till exempel dyslexi är matematiksvårigheter 
inte ett funktionshinder i formell mening och faller därmed utanför myndighetens 
ansvarsområde. 

Inom Socialstyrelsen byggs nu på regeringens uppdrag ett nationellt utveck-
lingscentrum 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 målgrupper för sitt arbete är de professionella som i sitt dagliga arbete 
har kontakt med barn och unga. Det finns en stor efterfrågan på kunskapsstöd 
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inom många samhällsorgan för att kunna hjälpa barn och ungdomar som har psy-
kiska och psykosociala problem. 

Vi anser att regeringen bör starkt överväga att utreda om ett liknande utveck-
lingscentrum för skolans område avseende elever i behov av särskilt stöd bör in-
rättas inom förslagsvis Skolverket, samt ge Skolverket ett direkt ansvar att samar-
beta med UPP i dessa frågor. 

Frågan om hur lärarna ska arbeta med begåvade elever behöver också be-
handlas. Idag växer olika typer av satsningar fram i flera kommuner, ofta under be-
teckningen ”elitklasser”. Vi menar att skolan bör ha ett gemensamt ramverk som 
reglerar verksamheten. Begåvade elever är ett mer sammansatt fenomen och kräver 
en mer noggrann beredning för att skolan ska kunna utveckla en verksamhet som 
är anpassad för denna grupp elever. 

En ökad uppmärksamhet på dessa båda elevgrupper står inte nödvändigtvis 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 kun-
na uppfattas som ett hot mot lärarnas professionalism. 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 kunskap, man ut-
övar tillsyn över sjukvården, etcetera. Ett annat exempel är SBU, Statens beredning 
för medicinsk utvärdering, vars uppgift är att kritiskt granska hälso- och sjukvår-
dens metoder och utvärdera metodernas nytta, risker och kostnader. Vill någon 
hävda att dessa verksamheter 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 skrivsvårigheter, ringa. Det saknas 
enighet bland forskarna om orsaker, definitioner, metoder för intervention med 
mera. Mycket grundforskning återstår. Det saknas i stor utsträckning evidens för 
metoder som används i arbetet med elever i matematiksvårigheter. 
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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 skolan 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 nödvändighe-
ten av att göra riktade forskningsinsatser för skolmatematikens del. En sådan kan 
gärna ha en fokus på frågor om utveckling av grundläggande färdigheter i grund-
skolan.  
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