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Matematiksvårigheter eller låga prestationer i matematik är en av de stora 
utmaningar som de europeiska utbildningssystemen står inför idag. Att misslyckas 
med skolmatematiken får stora konsekvenser för både elever och samhället.

Den som kanske mer än någon annan kommit att personifiera den svenska 
forskningen om matematiksvårigheter är Olof Magne. Under 1950-talet arbetade 
han med de så kallade Göteborgsundersökningarna som omfattade 6000 
folkskoleelever. Dessa följdes sedan upp av en serie interventionsstudier under 
1960-talet riktade mot räknesvaga elever. Därefter påbörjade han arbetet med en 
kognitiv taxonomi för den elementära matematikundervisningen.

De hypoteser som Magne ställde i Göteborgsundersökningarna följdes upp i det 
stora Medelsta-projektet. Här kan man följa utvecklingen av grundskolelevers 
matematikkunskaper under en period av 25 år. Den första studien i projektet 
gjordes 1977 och replikerades sedan vid två tillfällen 1986 och 2002.

Syftet med föreliggande rapport är att beskriva och analysera Olof Magnes 
forskning inom området låga prestationer i matematik – vilka var frågorna, 
metoderna och resultatet samt var står vi idag? De frågor som restes i Magnes 
inledande studier för mer än 60 år sedan fortsätter att sysselsätta oss än idag. 
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Förord 

Jag träffade Ola Magne första gången i januari 1988. Det var lördag 
och det sista passet på Matematikbiennalen. Magne var sedan ett par 
år pensionerad, men fortfarande aktiv som forskare. Han skulle pre-
sentera den kognitiva taxonomin. Det var en liten, men intresserad, 
skara åhörare som hade samlats i lokalen. 
 
Efter presentationen gick jag fram och ställde några frågor. Vi hade 
ett intressant samtal om taxonomin. Några dagar senare skrev jag ett 
brev till Magne och det var upprinnelsen till en lång vänskap och ge-
mensam forskningsverksamhet. Året efter uppmuntrade han mig till 
att söka en forskarutbildning vid lärarhögskolan i Malmö. Resten är, 
som man brukar säga, historia. 
 
Efter hans död i mars 2013 gick jag igenom hans privata bibliotek. 
Där fanns bland annat ett slitet, stencilerat exemplar av hans omta-
lade studie om dyskalkyli bland folkskoleelever i Göteborg från 1958. 
Jag blev snart på det klara med att arbetet på något sätt måste beva-
ras för att inte helt falla i glömska. Magne och jag hade tidigare disku-
terat möjligheten att skanna in arbetet, men det var inte längre något 
alternativ. Under vintern 2016 beslöt jag mig för att ta tag i saken. 
Idén var nu att sammanställa Magne viktigaste arbeten, från Göte-
borgsundersökningarna till de arbeten som vi samförfattat. Resultatet 
presenteras nu här. 

* 
Ett stort tack till alla som uttalat sig uppskattande om min idé. För 
kommentarer och synpunkter som jag fått på manus vill jag framför 
mitt varma tack. Särskilt vill jag tacka Maria Fahlgren och Yvonne Lil-
jekvist, båda vid min egen institution, Gunnar Sjöberg vid Umeå uni-
versitet samt Thomas Barow vid Göteborgs universitet. För ofullstän-
digheter och felaktigheter som kan kvarstå är jag naturligtvis själv an-
svarig. 
 
Karlstad i december 2016 
 
 
Arne Engström 



 2 

  



 3 

1  Inledning 

Låga prestationer i matematik (eng. low achievement in mathema-
tics) är en av de gemensamma utmaningar för de europeiska utbild-
ningssystemen som pekas ut i den redovisning av matematikutbild-
ningen som presenterats av Eurydice1 (2011). Det är en fråga som inte 
bara handlar om utbildningens effektivitet, utan också om att skapa 
ett rättvist utbildningssystem. 
 
Samtidigt som matematikens centrala roll för näringsliv och landets 
välståndsutveckling framhålls i den politiska retoriken, så har pro-
blembeskrivningar av skolmatematiken duggat tätt i massmedia. Den 
satsning på skolmatematiken som gjorts från politiskt håll under det 
senaste decenniet har varit imponerande, samtidigt som elever med 
låga prestationer i matematik tycks ha blivit en blind fläck för politi-
ker och skolmyndigheter. Ju mer skolmatematiken fokuseras i debat-
ten, desto mindre uppmärksamhet riktas mot elever med låga prestat-
ioner i matematik. 
 
Det finns flera skäl att studera den tidiga forskningen om låga prestat-
ioner i matematik. Det finns knappast någon som varit verksam inom 
fältet under så lång tid och som personifierar forskning om matema-
tiksvårigheter i Sverige såsom Olof (Ola) Magne (1918–2013). Han var 
en av den svenska matematikundervisningens grand old men2. Det är 
generationer av lärare som har läst hans böcker om räkne-/matema-
tiksvårigheter, använt hans räkne-/matematikprov och hans handled-
ningar inom ämnet. Han har suttit i flertal kommittéer och utredning-
ar, iklätt sig rollen som ämbetsman (skolinspektör) och varit aktiv 
forskare under flera decennier. Han var vidare aktiv och under några 

                                                
 
1 Eurydice (svenska Eurodike) är ett nätverk för information om utbildningssystem och 
utbildningspolitik i Europa. Förutom EU-länder ingår också att antal andra europeiska län-
der i nätverket. Nätverket producerar olika rapporter om den utbildningspolitiska situation-
en i Europa. Mer information finns på Universitets- och högskolerådets (UHR:s) hemsida: 
https://www.uhr.se/internationella-mojligheter/Eurydike---om-utbildning-i-Europa/ 

2 Uttrycket användes av Peder Claesson i en intervju med Olof Magne 1981 i tidskriften 
Nämnaren. 
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år ordförande i, det numera nedlagda, European Association for 
Special Education, EASE3. 
 
I den här rapporten ska jag redogöra för Magne forskningsverksam-
het inom fältet låga prestationer i matematik. Från det att han påbör-
jade de så kallade Göteborgsundersökningarna 1953, till dess att vi 
tillsammans presenterade resultatet av Medelsta-projektet 50 år se-
nare ligger en lång och internationellt uppmärksammad forskargär-
ning. För många yngre forskarkollegor torde mycket av det som pre-
senteras här, framför allt de tidiga studierna, vara okänt.  
 
Den skriftliga redovisningen av Göteborgsundersökningarna kom att 
få titeln Dyskalkyli bland folkskoleelever (Magne, 1958). Den inne-
börd som Magne här ger åt termen dyskalkyli är räknesvaghet. I de 
fall som räknesvagheten enbart gäller räkning och inga andra färdig-
heter kallas den specifik. Termen akalkyli hade myntats redan under 
1920-talet av den svenske medicinaren Salomon Eberhard Henschen 
och beskriver bortfall av räknefunktioner. Idag står termen dyskalkyli 
vanligtvis för en räknestörning med biologisk grund, det vill säga en 
neuropsykiatrisk funktionsnedsättning utanför den normala varia-
tionen.  
 
Göteborgsundersökningarna följer två spår. Det ena spåret avser ana-
lyser av räknevarianter och felanalyser av räknesvaga elevers presta-
tioner och eventuella skillnader mot normalpresterande elever, me-

                                                
 
3 Initiativet till att bilda EASE togs i slutet av 1960-talet och ett konstituerande möte hölls i 
Zürich i september 1970 (Första Internationella symposiet i specialundervisning) och re-
presenterades av nationella föreningar från Belgien, Danmark, Tyska Förbundsrepubliken, 
Nederländerna, Norge, Sverige, Schweiz, Spanien samt England. Sverige representerades 
av Svenska Förbundet för Specialpedagogik (SFSP). Den andra internationella EASE-
konferensen arrangerades i Madrid sommaren 1974 och samlade 1600 deltagare från 
omkring 40 länder (Magne, 1992). Olof Magne valdes till ordförande på den tredje general-
församlingen. Han satt på den posten fram till 1982 då han efterträddes av Philippe Lamo-
ral från Belgien. Framväxten av olika samarbeten för funktionsnedsatta inom Europeiska 
Unionen och Salamanca-konferensen 1994 ledde till att andra fora och organisationer tog 
över många av de frågor som EASE hade arbetat med. I september 2002 lades EASE 
formellt ned (Lund, 2003; Ulrich, 2002, 2003). 

 



 5 

dan det andra avser personlighetspsykologiska aspekter hos de räkne-
svaga eleverna, det som man skulle kunna beteckna som räknesvag-
hetens natur. Dessa båda spår följer sedan Magne under de kom-
mande decennierna. Närmast återfinns de i de så kallade matematik-
klinikförsöken under 1960-talet, där ett interventionsprogram (ma-
tematikkliniken) utvecklades och implementerades i några städer. 
Interventionsprogrammet byggde på erfarenheter från Göteborgsun-
dersökningarna. Under försöksåren gjordes också ytterligare studier 
av prestationerna hos de räknesvaga eleverna.  
 
Den kognitiva taxonomin för den elementära matematikundervis-
ningen (Magne & Thörn, 1987), med sina rötter i Göteborgsundersök-
ningarna, började ta sin form under planeringen av den ursprungliga 
Medelsta-studien 1977, men publicerades först 10 år senare. Den kog-
nitiva taxonomin utgörs av ett kategorisystem, där matematikstoffet 
delas in i huvudområden, till exempel problemlösning, taluppfattning 
etcetera, och dessa i sin tur i olika delområden, kategorier. Till kate-
gorisystemet hör också en redovisning av elevreaktioner. Kategorisy-
stemet bygger på empiriska inventeringar av grundskoleelevers ma-
tematikkunskaper.  
 
Den första Medelsta-studien genomfördes 1977. Den replikerades se-
dan två gånger, 1986 och 2002. Projektet är en av de största empi-
riska undersökningarna av elevers matematikkunskaper i Sverige. I 
projektet följdes de hypoteser upp som Magne ställde redan i Göte-
borgsundersökningarna. De frågor som väcktes med hans inledande 
studier för mer än 60 år sedan fortsätter att sysselsätta oss idag. 
 
 
1.1 Syfte 
 
Syftet med den här rapporten är att beskriva och analysera Olof Mag-
nes forskning inom området låga prestationer i matematik – vilka var 
frågorna, metoderna och resultaten samt var står vi idag? Andra fors-
kare som genom åren arbetat med matematikundervisningens pro-
blem behandlas inte, annat än undantagsvis. Det är således ingen pe-
dagogikhistorisk framställning.  
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1.2 Disposition 
 
Kapitel 2 behandlar Göteborgsundersökningarna (Magne, 1958). 
Undersökningarna är mycket omfattande och består av flera olika 
studier. Det är här som Magne lägger grunden till sin forskargärning 
och sitt internationella erkännande. Mycket av det som han kom att 
sysselsätta sig med framöver kan spåras tillbaka till detta arbete. Jag 
kommer att huvudsakligen följa den disposition som Magnes skrift-
liga arbete har. Eftersom arbetet inte är tillgängligt på något bibliotek, 
så gör jag en ganska textnära redovisning av innehållet. Magnes fram-
ställning är inte strikt kronologisk och det finns överlappningar mel-
lan de olika avsnitten. Därav följer att det blir vissa upprepningar i 
texten. Jag har dock valt att behålla dessa.  
 
Kapitel 3 behandlar matematikklinikförsöken 1963–1970. Med nutida 
terminologi skulle vi beskriva det som en serie av interventionsstudier 
för elever med låga prestationer. Försöksverksamheten bedrevs på ett 
par olika orter och jag ska här redovisa syfte, metoder och resultat för 
verksamheten. 
 
Kapitel 4 redovisar Magnes och Thörns kognitiva taxonomi som pub-
licerades 1987, men förarbetena till taxonomin kan spåras tillbaka till 
arbetena under 1950-talet. Jag behandlar här syftet med taxonomin, 
dess bakgrund och struktur. Jag refererar också kort andra taxono-
miska modeller. Taxonomin är kanske den minst uppmärksammade 
delen av Magnes forskning. Taxonomin har behandlats i flera skrifter, 
senast i Engström och Magne (2008). 
 
Kapitel 5 behandlar Medelsta-undersökningarna. Den ursprungliga 
undersökningen gjordes 1977 och följdes sedan av två replikations-
studier 1986 och 2002. Dessutom redovisas några fördjupade studier 
som gjorts på datamaterialet. Kapitlet bygger på de rapporter som 
Magne och jag samförfattat (Engström & Magne, 2003, 2006, 2008, 
2010), varav de första tre finns tillgängliga på bibliotek och fritt kan 
laddas ned från DIVA. 
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I kapitel 6 görs ett försök att sammanfatta och värdera Magnes fors-
kargärning. Var står vi idag? Vilka resultat är fortfarande giltiga och 
vilka forskningsuppgifter finns kvar? 
 
 

1.3 Källredovisning 
 

Magne publicerade ett stort antal skrifter, böcker, rapporter och artik-
lar av olika slag. Jag har gått igenom Magnes skriftliga kvarlåtenskap 
och gjort ett urval. De huvudsakliga källorna till rapporten utgörs av 
Magnes egna och samförfattade arbeten som direkt berör de olika 
forskningsprojekt som behandlas här. Magne har därutöver behandlat 
sin forskning i ett flertal andra böcker och rapporter riktade till lärare, 
men dessa finns inte medtagna här. 
 
Många av de skriftliga källorna är sådant som jag under åren fått av 
Olof Magne eller övertagit från hans privata bibliotek. Han använde 
ofta exemplar av sina egna skrifter som ett slags korrektur inför nya 
utgivningar. Vissa av de refererade arbetena har bara utkommit i en 
begränsad, oftast stencilerad, upplaga, till exempel rapporter från 
länsskolnämnder. De flesta skrifter, men inte alla, finns tillgängliga på 
bibliotek.  
 
En särskild kommentar bör göras för Magne (1958). Det är en stenci-
lerad utgåva. Mig veterligt har arbetet aldrig tryckts, utan bara stenci-
lerats upp i en begränsad upplaga. Det bör ha arkiverats vid Göte-
borgs universitet. Den version som jag har arbetat med samt en del 
andra skrifter och anteckningar som fanns i Magnes privata bibliotek 
övertog jag efter hans död.4 Arbetet är skadat, men fullständigt. Det 
innehåller handskrivna korrigeringar, främst i tabeller, och en del 

                                                
 
4 Magne gjorde stora donationer av det omfattande material som han under åren samlat på 
sig till bland andra Åbo Akademi och Nationellt Centrum för Matematikutbildning, NCM. 
Efter hans död gick jag i genom hans privata bibliotek. En del litteratur finns numera på 
min institution eller i mitt arbetsrum. De skrifter som fanns tillgängliga på svenska bibliotek 
samt svenska tidskrifter av olika slag makulerades. 
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andra anteckningar gjorda under åren. Jag har inte funnit något an-
nat exemplar av verket förtecknad i någon bibliotekskatalog. Jag gis-
sar att de exemplar som funnits under åren har makulerats. 
 
Muntliga källor utgörs av samtal och diskussioner som jag fört med 
Olof Magne under 25 års tid, samt med kollegor och vänner till 
Magne. 
 
 

1.4 Terminologi och referenser 
 
I sina tidiga arbeten använder Magne termer som då var gängse bland 
forskare, men där vi idag kanske upplever dem som föråldrade och 
därför använder andra termer. Jag har i stor utsträckning behållit 
Magnes egna uttryck i min framställning.  
 
Referenserna, framför allt i Magne (1958), är mycket omfattande. Jag 
har gjort ett urval av dem som jag uppfattat vara centrala för Magne. 
En del av verken är idag bara tillgängliga i arkiv eller i privata biblio-
tek. Jag bedömer dock att det ligger ett värde i att ge referenserna till 
dessa. De visar på hur väl insatt Magne var i dåtidens forskning. Jag 
har gått igenom referenserna och kompletterat eller korrigerat dem 
där det funnits anledning att göra det. Referenser som jag inte kunnat 
återfinna i andra källor har jag uteslutit. 
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2  Göteborgsundersökningarna 

Göteborgsundersökningarna, eller mer korrekt Dyskalkyli bland folk-
skoleelever (Magne, 1958), påbörjades 1953 och publicerades fem år 
senare. Den består av två större studier av räknefärdigheterna hos 
folkskoleelever, dels den så kallade 1953 års enkät, och dels 1954–
1955 års enkät. Utöver dessa två finns ett antal andra, både större och 
mindre, studier gjorda inom ramen för projektet redovisade.  
 
Uppslaget att studera just problem rörande dyskalkyli, eller räkne-
svaghet, kom från Magnes handledare, professor John Elmgren. 
Magne hade 1952 disputerat på en avhandling om minnets funktion 
(Magne, 1952). Elmgren hade själv disputerat nästan tjugo år tidigare 
med en avhandling om minnets funktion, struktur och utveckling 
(Elmgren, 1934). Frågor om behållning av lärostoff och hur det ska 
mätas är sådant som de båda hade arbetat med. I School and Psycho-
logy (Elmgren, 1952) redovisar Elmgren bland annat faktoranalytiska 
studier av räkning, varför det kan antas ligga nära till hands att de två 
diskuterat frågor om räknesvaghet och behovet av att utveckla detta 
forskningsfält. De tycks båda ha haft uppfattningen att specifik räk-
nesvaghet var relativt vanligt, vilket också var ett viktigt skäl till att 
studera fenomenet. 
 
 

2.1  Bakgrunden till arbetet 
 
I det inledande kapitlet Sambandet mellan dyskalkyli och den före-
skrivna lärokursen berör Magne de bakomliggande motiven för stu-
diet av räknesvaghet, eller dyskalkyli. Det fanns vid den här tiden 
många arbeten kring räkneafasier, diagnos av räknesvaghet hos barn, 
analyser av svarsvarianter och feltyper etcetera, men en mer uttöm-
mande behandling saknades och många frågor var otillräckligt empi-
riskt belysta. Det fanns få empiriska studier av ”räknesvaghetens na-
tur” (Magne, 1958, s. 3) varför studierna i mångt och mycket måste bli 
explorativa och hypotesgenererande, understryker Magne. Först där-
efter kan dessa prövas experimentellt. I ett längre perspektiv var av-
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sikten att kunna ge konkreta, praktiska förslag för undervisningens 
planering och genomförande. 
 
Magne nämner ett antal problem som han vill behandla: 

• I vilken utsträckning förekommer anpassningsrubbningar 
bland folkskoleelever med dyskalkyli? 

• I vilken utsträckning är dyskalkylin specifik? 
• Finns anledning att misstänka någon typ av kroppslig effekt hos 

barn med dyskalkyli? 
• Vilka räknefel gör dyskalkylibarn? 

 

Innebörden av dyskalkyli 
I arbetet betecknar dyskalkyli en prestationsförmåga uttryckt i räkne-
prestationer som betecknas som underkända, för det klasstadium där 
eleven befinner sig. Omfattningen av räknesvaghet sammanhänger 
naturligtvis med undervisningen och kursfordringarna som ställs på 
eleverna. Elever som gått över till skolor med högre krav än folksko-
lans, till exempel läroverk och flickskolor måste betecknas som goda 
räknare även om de får underbetyg. De som går i hjälpklass eller 
särskola bör i allmänhet betecknas som räknesvaga även om de fått 
överbetyg i ämnet. Det man behöver ta ställning till är om en elev un-
der ett bestämt läsår inhämtat klassens lärokurs eller inte. 
 

Några metodfrågor 
Magne diskuterar några olika metoder för att bestämma frekvensen 
av dyskalkyli. Den första är att bygga på den bedömning som ämnes-
läraren gör och avse de elever som bedömts som underkända. En 
andra möjlighet är med dyskalkyli avse en färdighet som motsvarar 
genomsnittsprestationerna på en ålders- eller klassnivå som ligger 
nedanför elevens levnadsålder respektive klasstadium. Ett tredje al-
ternativ vore ett statistiskt kriterium, till exempel att beteckna dyskal-
kyli med den färdighet som representerar en viss proportion av en 
undersökningsgrupp. Ett fjärde alternativ vore att konstruera en serie 
prov som är så utformade att man med dem kan avgöra huruvida en 
elev inhämtat den aktuella lärokursen eller inte.  
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Eftersom frekvensen av dyskalkyli i första hand måste sammanhänga 
med den föreskrivna lärokursen drar Magne slutsatsen att det bara är 
det första och det fjärde alternativet som kan komma ifråga. Ett pro-
blem skulle kunna vara variationer i lärarnas bedömningar av eleven. 
Ett sätt att hantera detta är att även ta med elever som av läraren be-
dömts vara underkänd, men som ändå givits ett godkänt betyg. Natur-
ligtvis kan validiteten hos läraromdömet ifrågasättas, men Magne 
hänvisar till ett flertal studier som ger stöd för uppfattningen att lära-
romdömena visar god överensstämmelse och har högre värde än vad 
kritiker har antagit (Brownell, 1941; Easley, 1933; Ohlson, 1949; 
Shouse, 1939; Wolf, 1939;). 
 
Även prov på olika kursmoment har en begränsning som hör samman 
med svårigheten att bestämma gränsen mellan godkänd och under-
känd prestation. Provet utgör bara ett stickprov och representerar 
varken hela kursen eller kan fånga elevens totala kunskapsinnehav. 
Det kan även finnas problem vid själva genomförandet etcetera. 
 
Om man nu jämför de två metoderna så framstår läraromdömena 
som mer tillförlitliga än resultat på ett fåtal kunskapsprov, eftersom 
omdömena görs under en längre tid och grundar sig på olika typer av 
intryck, resultat på prov, skriftlig och muntlig redovisning av kun-
skaper som skett i samband med gemensamma övningar etcetera. Be-
tygsomdömet grundar sig på dels kunskapsprov och dels en långtids-
observation. 
 
Läroämnet matematik delas i undervisningsplaner och offentliga ut-
redningar upp i mekanisk och tillämpad räkning (problemlösning). 
Vid bedömningen av en elev bör man försöka bestämma både kun-
skapens kvalitet och dess kvantitet, samt att större hänsyn ska tas till 
dess kvalitet. Man bör också bedöma såväl snabbheten som säkerhet-
en i räknefärdigheten. Magne diskuterar sedan hur man kan repre-
sentera räknefärdigheten i folkskolan och redovisar förslag för meka-
nisk och tillämpad räkning uppdelat på säkerhet och snabbhet för 
folkskolans första och tredje årskurs. 
 
En annan viktig fråga är vilka kriterier som ska ställas på en godkänd 
lösningsfrekvens. Vilken grad av behållning bör undervisningen i ma-
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tematik syfta till? Magne för här ett liknande resonemang som fördes 
inom den experimentella inlärningsforskningen. Det hela mynnar ut i 
ett förslag om höga lösningsfrekvenser för den mekaniska räkningen i 
folkskolans årskurs 6 till 95 procent. En lägre lösningsfrekvens på 50 
procent eller även på 75–80 procent är alltför låg för att vara praktisk 
användbar. 
 
Slutligen nämns en kort värdering av olika kursmoment där Magne 
studerat ett antal räkneläror och den klassifikation av kursmoment 
som gjorts inom ramen för arbetet. Den motsvarar i stort sett den 
undervisning som förekommer i folkskolan. Han hänvisar också till 
enkätstudier som publicerats på annat håll, främst i lärarpressen.  
 
 

2.2 Beskrivning av de prov som använts 
 
I det efterföljande kapitlet (kapitel 2) beskrivs de prov som använts. 
Magne inleder med att referera den diskussion som förts under flera 
år av forskare och praktiker om behov av så kallade kursmomentprov 
och hur de skulle utformas. Proven borde göra det möjligt att studera 
elevens lösningar av samtliga uppgifter som ingår i provet. Vidare bör 
kursen vara så fullständigt representerad av provet som det är möj-
ligt, så att man kan avgöra om elevens räkneförmåga befinner sig på 
den nivå som kursfordringarna anger eller möjligtvis en lägre eller 
högre nivå. De bör avse såväl mekaniska räknevanor, som de redovis-
ningsregler som används för benämnda uppgifter i undervisningen. 
Prov som avsåg benämnda uppgifter kallades provräkningar. I under-
visningen vid den här tiden fanns ett närmast standardiserat sätt att 
redovisa sådana här uppgifter. Sorträkningsuppgifter med mynt (kr 
och öre) visade sig vara automatiserade i klass 3 varför dessa uppgif-
ter fördes över till mekanisk räkning. 
 
Sedan redovisas utprövningen av olika prov för olika årskurser och 
innehållet i respektive prov. En fråga som diskuteras är tidsbegräns-
ning av proven. Slutsatsen blev att undvika en tidsbegränsning för att 
inte utestänga långsamt räknande elevers lösningsförsök. Normalise-
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ringstabeller och staninepoäng redovisas för respektive prov. Prak-
tiska anvisningar för genomförandet av proven diskuterades. 
 
I kapitlet redovisas också reliabilitet och lösningsfrekvenser för alla 
uppgifter. Intressant är att det var stora skillnader mellan elevernas 
prestationer i räkning före och efter sommarlovet. Analyser görs om 
sambandet mellan tid och kvalitet för olika uppgiftstyper i proven. 
Variansanalyser görs exempelvis rörande resultaten i mekanisk räk-
ning för klass 3 och olika lärargrupper. En särskild analys görs av in-
nehålls- och delningsdivision. Frågan om man i undervisningen ska 
skilja mellan dessa divisioner var ett stridsämne bland lärare och di-
daktiker5. 
 
Under det tidiga 1900-talet hade som tidigare nämnts ett flertal stu-
dier gjorts, dels studier inriktade mot räknefärdighetens patologi, 
neurologiskt inriktade fallstudier av bland andra Salomon Eberhard 
Henschen, Pál Ranschburg, Josef Gerstmann och andra, dels studier 
av skolelevers räknefärdigheter och felreaktioner. Det fanns därutöver 
en omfattande diskussion om behovet av olika så kallade diagnostiska 
undersökningar av räknefärdigheten.  
 
Jag har inte funnit någon ytterligare referens till Elmgrens och Mag-
nes diskussion om valet av dyskalkyli som studieobjekt. Som minnes-
forskare var de naturligtvis väl insatta i dåtidens forskningsfrågor om 
behållning av inlärning och avvikelser, till exempel faktoranalytiska 
studier av begåvningens struktur av Thurstone 1938 Primary mental 
abilities. Samtidigt med Magnes Göteborgsundersökningar arbetade 
Ingvar Werdelin med sina faktoranalytiska studier av den matema-
tiska begåvningens struktur, publicerad 1958. 
 
 
 

                                                
 
5 Frits Wigforss, lektor vid dåvarande Rostads lärarseminarium, var en av dem som pläde-
rade för vikten av att upprätthålla distinktionen mellan delnings- och innehållsdivision (Wig-
forss, 1925). 
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2.3  Räknevarianter och feltyper hos räknesvaga elever 
 
I kapitel 3, Räknevarianter och feltyper bland räknesvaga elever på 
folkskolans låg- och mellandstadium, beskriver Magne både tidigare 
och egna undersökningar gjorda inom ramen för 1953 års enkät.  
 
Magne inleder med att göra en översikt av den internationella forsk-
ningen och diskuterar framför allt två arbeten, dels Buswell och John 
(1926) och dels Thyne (1954). Buswell och John antar att räknesvå-
righeter hos folkskoleelever sammanhänger med tre faktorer, 1) läro-
medlen i vid mening, 2) lärarens undervisning, metoder och sätt att 
presentera stoffet, och 3) elevens tanke- och arbetsvanor, varvid den 
tredje faktorn var den som undersöktes. Studien ansågs vara en klas-
siker på området.  
 
Buswell och John redovisar ett stort antal arbetsvanor (drygt 1700), 
idag skulle vi kalla dem räknestrategier, som har inventerats. Ser man 
på frekvensen av strategierna så det är ett fåtal av dessa som svarar 
för huvudparten av strategierna. De fem första strategierna svarar för 
drygt en tredjedel, de 10 första för nästan två tredjedelar och de 15 
första för tre fjärdedelar av alla. Hos en enskild elev kan det finnas ett 
stort antal felvarianter. 
 
Thyne (1954) framförde uppfattningen att man borde försöka elimi-
nera de felstrategier som har de högsta frekvenserna för att höja räk-
neförmågan hos eleverna. 
 
Magne diskuterar sedan sambandet mellan fel och svårighet. Prov kan 
betecknas som olika svåra, det vill säga ha en hierarki av felfrekven-
ser. Man kan också tala om upplevelsen av svårighet, en subjektiv svå-
righet, som eleven erfar och en objektiv svårighet, där eleven inte 
omedelbart inser svaret. Hög felfrekvens är detsamma som hög svå-
righetsgrad. 
 
Magne för också en diskussion om Thynes (1954) distinktion mellan 
fråga och frågans mening för eleven. Om en elev ställs inför frågorna 
”Vad är fyra gånger tre?” och ”Vad är produkten av tre och fyra?” kan 
två personer uppleva helt olika ”mening” med frågorna trots att det är 
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identiskt samma aritmetiska operation. En fråga kan ha flera mening-
ar, även om bara en är rätt. Genom att få kännedom om frågans me-
ning (uppfattning i dagens termer) skulle man kunna få en ”förkla-
ring” till felet. Elevens svar kan vara meningsfullt om man får reda på 
de upplevelser eleven hade när han fick frågan.  
 
Teorin kan vara användbar i många sammanhang, menar Magne, 
men är trots allt otillräcklig. För många felvarianter måste man ta 
hänsyn till personlighetspsykologiska aspekter, såsom arbetsvanor, 
koncentrationssvårigheter etcetera. 
 
I stället pekar Magne på att Buswells och Johns (1926) utgångspunkt 
synes vara logiskt riktigare än Thynes. Buswell och John är en klas-
sisk redogörelse för folkskolebarns arbetsvanor. I första hand tas hän-
syn till det befintliga arbetsmaterialet och sedan den möjliga inverkan 
på räknefärdigheten som betingas av materialets struktur. Vidare är 
det nödvändigt att ta hänsyn till läraren och den använda undervis-
ningsmetoden. Det är tre huvudgrupper av faktorer som kan inverka 
och också samverka på bestämda prestationer: 

1) Konstitutionella faktorer, 
2) Vanor och tidigare erfarenheter, samt 
3) Materialets struktur. 

 
I 1953 års enkät (se avsnitt 3.4) ingick en studie av räknesvaga elevers 
räkneprestationer. Här studerades 362 räknesvaga elever, varav 20 i 
hjälpklass. Cirka 90 procent av de räknesvaga barnen betecknades 
som relativt svagt begåvade i förhållande till de övriga eleverna i klas-
sen. Omkring 80 procent av de räknesvaga eleverna uppvisade ett el-
ler flera av de missanpassningssymtom som ingick i den förteckning 
som fanns i enkäten. Inventeringen gjordes genom lärarintervjuer och 
det var tre områden som studerades: undervisningsform (individuell, 
klassundervisning eller en kombination av dessa), förekomst av hu-
vudräkning samt vilka räknefel och vad för svårigheter lärarna hade 
observerat. 
 
Frekvensen av räknesvaga elever kan förväntas vara högre i klassav-
delningar med många elever. Så var emellertid inte fallet, vilket kan 
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förklaras av att klassavdelningar med lägre elevantal ofta var special-
klasser av olika slag med 10–19 elever. 
 
Klassavdelningar där klassundervisning dominerar var i allmänhet 
stora, det vill säga över hälften av dem hade ett elevantal över 30. 
Klassavdelningar med kombinerad undervisning hade över 50 pro-
cent ett elevantal på 20–29 elever. Användande av individuell under-
visning gjordes i klassavdelningar med mindre antal elever, det vill 
säga färre än 20 elever. 
 
Förekomsten av huvudräkning är stark där klassavdelningarna inne-
håller få räknesvaga elever, och klasser med svag huvudräkningsin-
tensitet innehåller många räknesvaga elever.  
 
Den tredje frågan om elevernas svårigheter och räknefel gavs infor-
mationen på ett allmänt plan, av typen ”svag i allt”. De flesta lärare 
var ur stånd att göra en sammanfattande beskrivning av elevernas 
räknefel, räknevanor och räknekunskaper. På väsentliga punkter var 
de osäkra på elevernas räknesvårigheter. Sedan följde trots allt en 
tämligen detaljerad redovisning av de angivna svårigheterna årskurs 
för årskurs. Varje årskurs tycks ha ett relativt speciellt svårighets-
mönster. Vissa moment har en stigande frekvens, medan andra har 
ett frekvensmaximum mellan årskurs 1 och 6. Subtraktion har ett fre-
kvensmaximum i årskurs 2, sortförvandling och multiplikationstabel-
len i årskurs 3 och division i årskurs 4. 
 
På alla stadier finns omdömen om eleverna som långsamma, ängsliga, 
okoncentrerade, skolomogna etcetera. Sådan här personlighetsrubb-
ningar förefaller vara vanliga bland räknesvaga elever. Magne drar 
slutsatsen att lärarna bör använda kursmomentprov för att få upplys-
ningar om de räknesvaga elevernas arbetsvanor. 
 
 

2.4 Studier av goda och svaga elevers räknefel 
 
I kapitel 4, Experimentella studier rörande olikheterna i fråga om 
räknefel i mekanisk räkning hos goda och svaga elever i folkskolan, 
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redogör Magne för itemanalyser av goda respektive svaga elevers räk-
ning. Tekniken som används är Davis 27%-metod, som innebär att 
man tar de 27 procent högst (goda räknare) respektive de 27 procent 
lägst presterande eleverna (svaga räknare) och studerar uppgifter 
(items) med höga och låga diskrimineringsindex6. För valet att just 
använda frekvensen 27 procent hänvisar Magne till utredningar gjor-
da av itemanalysteoretiker. 
 
För varje uppgift fås två olika värden, ett diskriminationsindex och ett 
svårighetsindex och skrivs som ett heltal mellan -100 och +100. Dis-
kriminationsindex är ett uttryck för uppgiftens diskrimineringsför-
måga och bör närma sig +100. Det är dock sällan med Davis metod att 
man får så höga diskriminationsindex. För att en uppgift på ett accep-
tabelt sätt ska diskriminera bör den få ett diskrimineringsindex på 
≥20. Svårighetsindex är ett uttryck för lösningsfrekvensen för de 54 
procent av individerna som har studerats. Det finns andra metoder 
för att ta fram diskriminationsindex och man kan inte direkt jämföra 
dessa värden med varandra. 
 
De uppgifter som förelades eleverna är de som redogörs för i kapital 2 
och avser mekanisk räkning, det vill säga enkel aritmetik. Som krite-
rium för behållningen bör närmare 100 procent av uppgifterna vara 
rätt lösta då uppgifterna representerar under läsåret inlärda typfall. 
Varje avvikelse från 100 procent tolkar Magne som symtom på brist-
fällig behållning av räkneundervisningen. Redan en lösningsfrekvens 
på 90 procent tyder på att det finns vissa svårigheter för eleverna. 
Änne lägre lösningsfrekvenser tyder på att kursplanen är för svår eller 
att undervisningen varit mindre effektiv.  
 
Uppgifterna fanns i en A- respektive B-version för att förhindra att 
eleverna skrev av varandras svar. Uppgifterna delades sedan i 10 

                                                
 
6 Magne anger ingen referens till Davis i arbetet, men i andra skrifter hänvisar Magne till 
Davis, F. B. (1946). Item-analysis data: Their computation, interpretation, and use in test 
construction. Cambridge, MA: Harvard University. Samma teknik för itemanalys som 
Magne använder här finns i också Engström och Magne (2008). Där studeras de 15 pro-
cent högst respektive lägst presterande eleverna i årskurs 3 i Medelsta år 2002.  
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grupper om fyra i varje. Grupp 1–5 avser addition och grupp 6–10 
subtraktion i stigande svårighetsgrad. Antalet uppgifter som förelades 
eleverna uppgick alltså till 40. Studierna genomfördes under slutet av 
vårterminen och på höstterminens början 1955. Eleverna har undervi-
sats efter 1919 års undervisningsplan.  
 
Urvalet består av elever från tre överlärardistrikt (dåvarande benäm-
ning för rektorsområde) i Göteborg, vilka tagits fram genom lottning. 
Samtliga elever i årskurserna 1–5 ingick. Sedan togs goda räknare (de 
27 procent högst presterande) och svaga räknare (de 27 procent lägst 
presterande) ut och itemanalyser genomfördes. Magne redovisar ut-
fallet av analyser för varje årskurs för sig. En mer detaljerad studie av 
de uppställningsvarianter som förekommer i elevernas lösningar pre-
senteras för årskurs 3 där 23 starkt räknesvaga och 58 goda räknare 
ingår. 
 
Det är en omfattande redogörelse som Magne gör i kapitlet med ett 
stort antal tabeller och jag ska här bara göra en översiktlig redovis-
ning. Det är intressant att notera att det är första gången som en så-
dan här studie publiceras.  
 

Årskurs 1 
De bästa eleverna gör ett litet antal fel och de flesta felen finns inom 
subtraktion. För uppgifter som ligger inom kursen behärskar de goda 
räknarna väl, men för de uppgifter som ligger utanför kursen ökar fel-
frekvensen. Det är endast starka elever som klarar uppgifter inom den 
svåraste gruppen. De svaga räknarna skiljer sig på flera sätt från de 
goda räknarna. Det är bara den första uppgiftsgruppen som eleverna 
klarar utan svårigheter. Ju svårare uppgifterna är desto mer sjunker 
lösningsfrekvensen.  
 
För de första grupperna (addition) redovisas tämligen låga diskrimi-
nationsindex. Anmärkningsvärt höga diskriminationsindex, alltså 
stora skillnader mellan goda och svaga räknare, finns för uppgifter i 
grupp 6, de enklaste subtraktionsuppgifterna. De goda räknarna gör 
inte fel på dessa uppgifter, medan de svaga gör åtskilliga fel. För 
grupperna 4–5 och 7–10 är det höga diskriminationsindex. Subtrak-
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tionsuppgifter har i allmänhet högre diskriminationsindex än addi-
tionsuppgifter. 
 
De goda räknarna räknade enkla additions- och subtraktionsuppgifter 
med lika god säkerhet, men då talen blev större (utanför lärokursen 
för klasstadiet) var addition lättare än subtraktion. De goda räknarna 
tycks ha tillgodogjort sig undervisningen, medan de svaga räknarna 
har haft svårt att tillgodogöra sig den undervisning som de fått, sär-
skilt gäller det de allra svagaste av dessa elever. Subtraktion tycks vara 
ett svårt räknesätt för de svaga räknarna. Magne hänvisar också till 
andra författare som diskuterar detta, bland andra Fettweiss (1949) 
och Thyne (1954).  
 
De svagaste eleverna i gruppen svaga räknare har svårt att räkna ad-
dition om talen är större än 20 eller om tiotalsövergång måste göras. 
De förefaller också ha en bristfällig föreställning om subtraktion. 
Magne diskuterar om de skillnader som finns mellan de svaga och de 
goda räknarna inte bara är kvantitativa utan också kvalitativa, det vill 
säga att det föreligger en skillnad i mognadsnivå mellan dessa grup-
per och refererar till arbeten av Piaget och Szeminska (1941), Piaget 
och Inhelder (1942) och Sandels (1956). 
 

Årskurs 2 
Undersökningen av årskurs 2 genomfördes huvudsakligen på samma 
sätt som för årskurs 1. Samma uppgifter användes som för årskurs 1. 
De svåraste uppgifterna var sådana som rymdes inom kursplanens 
bestämmelser. 
 
De tre första grupperna av uppgifter inom såväl addition som sub-
traktion räknas rätt av de goda räknarna, medan de svaga räknarna 
bara har lösningsfrekvenser upp mot 100 procent för första gruppen 
av uppgifter. Därefter kommer uppgifter inom grupp 4 och 9 som in-
nehåller uppställd räkning inom addition respektive subtraktion. 
Lösningsfrekvenserna ligger här över 90 procent för de flesta uppgif-
ter i grupp 4 och mellan 93 och 74 procent i grupp 9. 
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Diskriminationsindex är låga inom grupp 1 och 2, det vill säga att 
både goda och svaga räknare behärskar räknetekniken i dessa uppgif-
ter lika bra. Additionsuppgifterna behärskar de goda räknarna väl, 
medan additionsuppgifter med termen mellan 10 och 100 vållar de 
svaga räknarna svårigheter. Subtraktionsuppgifterna vållar de svaga 
räknarna problem med lösningsfrekvenser mellan 66 och 34 procent. 
Här har vi också följaktligen höga diskriminationsindex. Uppgifter 
med tal över 100 ökar svårigheterna högst väsentligt för de svaga räk-
narna inom addition och inom subtraktion är det endast tillfälligtvis 
rätt. 
 
Magne diskuterar olika möjliga förklaringar till dessa stora skillnader 
mellan goda och svaga räknare och stannar vid att de svaga räknarna 
ännu inte har utvecklat tillräckligt klara talföreställningar om större 
tal. De goda räknarna klarar uppgifter som de svaga räknarna helt och 
hållet misslyckats med. En skillnad i begåvning skulle förklara den 
diskrepans man kan se i fråga om uppfattande och förståelse av tals 
värde och innebörd. Det kan också tänkas, menar Magne, att räkne-
tekniken med uppställd räkning inte lämpar sig för räkning med 
större tal och att eleverna inte har tillgodogjort en effektiv teknik för 
beräknandet av horisontellt uppställd räkning. 
 
De goda räknarna har en tillfredsställande säkerhet beträffande addi-
tionstekniken inom hela talområdet 1–1000 och tämligen acceptabla 
beträffande subtraktionstekniken. Lån över noll vållar förmodligen 
störst svårigheter för både goda och svaga räknare. De svaga räknarna 
uppvisar tydliga kunskapsbrister i förhållande till de kunskapskrav 
som ställs i undervisningen.  
 
Kan man dra slutsatser rörande skillnader mellan goda och svaga 
räknare i allmänhet från studien? Det finns ett antal faktorer, under-
visningsmetoder, lärarlämplighet, elevurval, lärobokskonstruktion 
etcetera, som påverkat utfallet. I det tidigare kapitlet har en varians-
analys av de olika elevgrupperna genomförts och det finns vissa fak-
torer som kan ha en större påverkan på klassernas genomsnittspre-
stationer än slumpen. Genom urvalsförfarande bör man dock kunna 
se elevgruppen som representativ för Göteborg. Däremot är det 
vanskligt att generalisera till övriga riket. Ytterligare faktorer som till-
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kommer är skillnader i begåvningsselektion i olika områden, skolor-
ganisation och elevurval. Göteborg är, menar Magne, troligen i många 
avseenden en gynnad stad och om man kan iaktta svaga räknare här, 
så finner man troligen svaga eller svagare räknare på mindre gynnade 
orter. 
 
En hypotes är att de skillnader som redovisats här mellan goda och 
svaga räknare kan iakttas inom andra skoldistrikt. En viktig slutsats 
för eleverna i årskurs 3 är att de inledningsvis behöver en grundlig 
repetition av de moment som de undervisats om i årskurs 2 innan de 
möter kunskapskraven för årskurs 3. 
 

Årskurs 3 
Undersökningen för årskurs 3 genomfördes på ett annat sätt än för de 
tidigare årskurserna. Här har två olika elevgrupper studerats. De är 
hämtade från olika läsår men samma geografiska område. Magne re-
dovisar två jämförelser. I det första fallet har två olika grupper testats 
vid samma tidpunkt, vårterminens slut, och omfattar 177 elever. I det 
andra fallet är det en och samma elevgrupp, bestående av 109 elever, 
som har testats vid slutet av vårterminen och i början på hösttermi-
nen påföljande läsår (årskurs 4). Även om det är samma elevgrupp så 
är 27%-grupperna inte identiska. Testerna omfattar nu alla fyra räk-
nesätten med 12 uppgifter för varje räknesätt.  
 
Skillnaden i diskriminationsindex för olika räknesätt är avsevärda. 
Skillnaderna mellan vår och höst är obetydliga för uppgifter inom ett 
och samma räknesätt. Det är bara division där index har höjts. Varia-
biliteten visar en tendens till ökning från vår till höst för addition, 
subtraktion och multiplikation, medan den för division visar avsevärt 
lägre variabilitet. Det finns en nedgång i lösningsfrekvenser från vår 
till höst, men den är ungefär lika stor för de olika grupperna. I divi-
sion har nedgången varit vida större för de svaga räknarna än för de 
goda. 
 
Elevernas kunskaper har gått ned under sommarlovet för alla fyra 
räknesätten. Nedgången har varit starkast för de svaga räknarna. Di-
vision förekom i undervisningen under vårterminens slut och därför 
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är båda gruppernas prestationer som högst vid vårterminens testning. 
Vid höstterminens början har kunskaperna gått ned i båda grupperna, 
för gruppen goda räknare inte i så hög grad som för de svaga räknar-
na, en nedgång som närmast kan beskrivas som katastrofal. 
 
Vid höstterminens början är det höga diskriminationsindex, det vill 
säga låga lösningsfrekvenser för de svaga räknarna. Magne under-
stryker att dessa elever behöver få en grundlig och energiskt genom-
förd repetition av de kursmoment i mekanisk räkning som genom-
gåtts under årskurs 3. Magne gör en anmärkning att de flesta läro-
böcker som används i Sverige saknar inledande repetitionskapitel var-
för man kan anta att många elever inte får tillräcklig övning av de 
moment som genomgåtts i årskurs 3. 
 
Magne redovisar också en itemanalys av enkla kombinationer i multi-
plikation. I regel är lösningsfrekvenserna höga, men för vissa kombi-
nationer (till exempel 8 • 7, 8 • 8, 56 : 8 och 63 : 9) är diskrimina-
tionsindex höga, det vill säga att de svaga räknarna har låga lösnings-
frekvenser på dessa uppgifter. 
 
Det kan finnas flera förklaringar till svårigheterna, menar Magne. En 
kan vara att elevernas förståelse för operationerna är bristfällig. 
Många av de svaga räknarna uppvisar en ”primitiv”, det vill säga out-
vecklad, arbetsteknik. De tappar ofta tråden och kommer in på fel tal-
följd. Ibland gissar de djärvt. De gör oftast många fel. Andra förkla-
ringar kan vara att felen ökar när operationernas antal ökar samt att 
felens antal ökar proportionellt mot faktorernas storlek. Magne pekar 
ut den första förklaringen som den mest plausibla. 
 

Itemanalys av sortförvandling i årskurs 3 
Det är känt att svaga elever gör påfallande många fel i sortförvand-
ling, men i vilka hänseenden skiljer sig barn som klarar sortförvand-
lingsprov utan större svårigheter från dem som gör många fel? De 
flesta uppgifter i testet för årskurs 3 som har höga diskriminationsin-
dex är sådana uppgifter där eleverna måsta ta hänsyn till nollors pla-
cering, till exempel 1027 m = ? km ? m. Lösningsfrekvensen för de 
27% högst presterande är 57,3 procent, medan lösningsfrekvensen för 
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de lägst presterande endast är 3,4 procent. Lågdiskriminerande upp-
gifter innehåller inga nollor. Det är väsentliga skillnader i fråga om 
metoden för att lösa sortförvandlingsuppgifter. Magne menar att om 
man psykologiskt vill tolka skillnaderna är det rimligt att tänka sig de 
svaga eleverna som intellektuellt svaga och/eller med stora brister i 
kunskapshänseende. 
 

Itemanalys av provräkningar 

Svaga elever har vanligtvis särskilt svårt för tillämpad räkning, det vill 
säga med benämnda uppgifter. Magne redovisar olika sätt att bedöma 
och poängsätta sådana uppgifter. Det vanligaste felet eleverna gör är 
val av räknesätt. De rena mekaniska räknefelen är i minoritet. Den 
svaga gruppen uppvisar en stor variabilitet vid val av räknesätt som är 
frapperande. Man får ett starkt intryck att valet av räknesätt för 
många av de svaga eleverna blivit närmast slumpmässigt. Särskilt 
svåra är uppgifter med division. Svaga elever har låga färdigheter i 
mekanisk räkning inom division, och sannolikt är divisionsuppgifter 
inom tillämpad räkning särskilt svåra att analysera för svaga räknare. 
 
De skillnader som kan iakttas mellan goda och svaga räknare svarar 
inte bara mot mätbara differenser, utan handlar också om olika bete-
endemönster i fråga om svarsvarianter. Magne anser det därför berät-
tigat att tala om en nivåskillnad i fråga om räknebeteendet hos de 
goda och svaga räknarna. 
 

Årskurs 4 
Här redovisas en grupp elever som har prövats med mekanisk räkning 
för klass 4 såväl på vårterminen som på höstterminen. Gruppen på 
vårterminen omfattade 399 elever och gruppen på höstterminen 426 
elever. 390 elever prövades såväl under våren som under hösten, det 
vill säga när eleverna gick i årskurs 5. Vid varje testomgång valdes de 
27 procent bästa respektive sämsta eleverna ut. I den bästa gruppen 
var 83 elever med både på våren och hösten. Av de sämsta var 69 med 
på vår och höst. Uppgifterna som ingick testade multiplikation och 
division. 
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Gruppen goda räknare har få fel och det gäller även mer komplicerade 
uppgifter. Multiplikationsuppgifterna har högst felfrekvens. Det sam-
manhänger troligen med att man i räkneundervisningen avslutade 
multiplikationsmomentet i mitten av februari och därefter har elever-
na fått öva division. 
 
Gruppen svaga räknare har vida lägre lösningsfrekvenser inom samt-
liga uppgiftskategorier. Inte någon uppgift har högre lösningsfrekvens 
än 58 procent. Division med ensiffrig divisor har en genomsnittlig 
lösningsfrekvens på 50 procent. För multiplikationsuppgifterna ligger 
lösningsfrekvensen runt 30 procent. Skillnaderna mellan de båda 
grupperna avspeglar sig också i höga diskriminationsindex. Inte nå-
gon av uppgifterna har en lägre diskrimination än 40 och de tre bäst 
diskriminerande uppgifterna ligger indexvärdet på 60. 
 
De goda räknarna har tillgodogjort sig kursen i divisionsräkning, me-
dan de svagaste inte har gjort det. Inte heller har dessa elever tillgo-
dogjort sig de multiplikationsmoment som hör till årskurs 4. 
 
När man studerar behållningen efter sommarlovet så har de goda 
räknarnas kunskaper bibehållits för uppgiftsgrupperna 2 och 3 (divis-
ion med 1-siffrig divisor och uppgifter med 2-siffrig divisor och 1-
siffrig kvot), men det finns en nedgång i de senare uppgiftsgrupperna. 
För den svaga gruppen är däremot nedgången markerad, med lös-
ningsfrekvenser runt 30 procent i andra gruppen och cirka 13 procent 
i den tredjegruppen. Den större nedgången bland de svaga eleverna 
för höstterminen uttrycks genom ett genomsnittligt högre diskrimi-
nationsindex i höstterminens prov. 
 
De goda räknarna har utvecklat en god vana för räkning med multi-
plikation och division. De svaga räknarna däremot hade inte lyckats 
etablera dessa vanor vid vårterminens slut, vilket resulterar i ned-
gången på testet efter sommarlovet. Deras kunskaper var inte mycket 
större än vad man kunde förmoda att de presterade vid slutet av års-
kurs 3. 
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Detaljstudie av särskilt räknesvaga och mycket goda räknare 
Magne redovisar också en detaljstudie av särskilt räknesvaga och 
mycket goda räknares uppgiftslösningar i mekanisk räkning i årskurs 
3. I urvalet ingår 23 svaga och 24 goda räknare som ingick i den lägsta 
respektive högsta staninegruppen i ett av de fem proven. Då felfre-
kvensen för de goda räknarna var så låg fick denna grupp komplette-
ras med ytterligare 34 elever ur andra grupper som erhållit motsva-
rande poäng. 
 
Magne redovisar ett stort antal feltyper för de fyra räknesätten för de 
två grupperna. Jag ska här kort redovisa skillnaderna mellan de två 
grupperna. Det finns såväl kvantitativa skillnader, antal fel och anta-
let feltyper mellan grupperna. Bland de svaga räknarna finns en högre 
grad av teknikfel. De svaga räknarna tenderar i samtliga räknesätt, 
förutom division, i högre grad att göra samma fel i början av höstter-
minen (augusti) som på vårterminen (maj–juni). De har så svaga 
kunskaper redan i slutet av vårterminen att nedgången på hösten inte 
är särskilt stor förutom för division. De har redan hunnit glömma 
mycket av det de tidigare har undervisats om.  
 
För division, talar Magne, om en våldsam nedbrytning av det inhäm-
tade stoffet under sommarlovet. De goda räknarna tycks ha automati-
serat vissa räknevanor som leder till rätt svar, medan de svaga elever-
na lärt in vanor som leder till felsvar. De svagaste elevernas tendens 
att göra fler teknikfel sammanhänger med brister i begåvning. De 
goda räknarna har lärt in uppställningarna så väl att fel uppstår i all-
mänhet endast då koncentrationen rubbas. 
 

Sammanfattning av goda och svaga räknares feltyper 
Slutsatserna av de gjorda studierna bör uppfattas som hypoteser om 
goda och svaga elevers räkning. I årskurs 1 och 2 är skillnaderna mel-
lan de båda grupperna små om man jämför addition där summan är 
högst 10 i årskurs 1 och högst 20 i uppgifter såväl med som utan tio-
talsövergång i årskurs 2. I subtraktion däremot finner man att uppgif-
terna är betydligt svårare, det vill säga med lägre lösningsfrekvens, för 
de svaga räknarna än för de goda.  
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Det är bara i årskurserna 1–2 som man kan finna så höga lösningsfre-
kvenser som 99–100 procent. Ett skäl är att proven för de första års-
kurserna innehållit enkla kombinationer, medan dessa inte har fun-
nits med för alla uppgiftsgrupper för de senare årskurserna. 
 
Några uppgifter i mekanisk räkning har lösningsfrekvenser nära 100 
procent för de goda räknarna efter sommarlovet, medan de svaga 
räknarna i allmänhet inte kommer över 50 procent ens före sommar-
lovet och efter sommarlovet inte i något fall överstiger 35 procent. Det 
är en frapperande skillnad mellan de två grupperna. 
 
Kunskapsresultaten för de svaga räknarna står i ungefärlig nivå med 
kursfordringarna i årskurs 1 och 2. Påfallande svagheter kan däremot 
iakttas för uppställningar, till och med horisontellt uppställd sub-
traktion med subtrahend mellan 10 och 20 och skillnaden mindre än 
10. 
 
I årskurs 3 är lösningsfrekvenserna för de svaga räknarna genomgå-
ende låga för uppställd räkning redan på vårterminen. För årskurs 4 
är lösningsfrekvenserna för de svaga räknarna för samtliga uppgifter 
låga. Det är bara i undantagsfall som de svaga räknarna når upp till en 
fullt acceptabel kunskapsnivå i såväl årskurs 3 som årskurs 4. Det fö-
religger vissa kvalitativa skillnader i såväl räknebeteendet som felty-
per mellan de goda (förbiseendefel) och svaga (teknikfel) räknarna. 
Tydlig är skillnaden mellan grupperna i räknetekniken vid sortför-
vandling. Uppgifter med nollor diskriminerar starkt. 
 
Tydliga skillnader mellan grupperna kan iakttas vid studiet av be-
nämnda uppgifter. Framför allt manifesterar sig detta i variabiliteten i 
uppgiftslösningarna. De goda räknarna gör sällan fel beträffande ade-
kvat räknesätt, medan endast 25 procent av de svaga räknarna an-
vänder adekvat räknesätt. Skillnaderna mellan de båda grupperna kan 
tolkas som att det existerar nivåskillnader i räknebeteendet mellan 
goda och svaga räknare. Möjligen representeras prestationerna av en 
gemensam variabel, men de olika gruppernas sätt att arbeta med räk-
neuppgifterna kan vara så olika att goda och svaga räknare förefaller 
stå på olika utvecklingsnivåer.  
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Från årskurs 1 till årskurs 4 har de svaga räknarna en allt lägre ge-
nomsnittlig lösningsfrekvens vid uträkning av uppgifter som hör till 
kursfordringarna. För de goda räknarna är den genomsnittliga lös-
ningsfrekvensen densamma eller sjunker obetydligt. Läroplanen i ma-
tematik för folkskolan är så konstruerad att endast de allra bästa ele-
verna kan följa undervisningen. För de svagare eleverna är kursford-
ringarna för höga. Magne understryker att det är angeläget att över-
väga en reduktion av kunskapsfordringarna för folkskolans mellan- 
och högstadium. 
 
Det är viktigt att ta reda på hur de svaga räknarna är beskaffade och 
varför de har svårt för matematik avslutar Magne och formulerar ett 
antal frågor om räknesvårigheternas psykologi: Vad för särdrag ut-
märker en elev som är svag i matematik? Är det kunskapsbrister eller 
personlighetsbrister? Är det fråga om konstitutionella eller förvärvade 
drag? Karakteriseras den svage räknaren endast av allmän intellektu-
ell nedsättning eller observeras även andra symtom på bristande ut-
veckling. I följande avsnitt ska de räknesvaga elevernas personlighet 
behandlas. 
 
 

2.5 Översikt över studier rörande akalkyli och dyskalkyli 
 
I det femte kapitlet behandlar Magne dels, några studier som rör den 
begynnande neurologiska forskningen om dyskalkyli, dels pedago-
giska studier kopplade till dyskalkyliproblemet7.  
 

Studier rörande dyskalkylins samband med hjärnaktiviteten 
Språkliga störningar eller afasifenomen studerades redan under 1700-
talet, möjligen också tidigare. De första fallstudierna av afasi med 

                                                
 
7 I dag har denna redogörelse endast ett historiskt värde. Jag har redigerat Magnes fram-
ställning i kapitlet och kompletterat det med andra texter som han har skrivit för att göra 
framställningen mer läsbar.  
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språkliga störningar utan att räknefärdigheten påverkades, anger 
Magne till slutet av 1880-talet. Salomon Eberhard Henschen ska re-
dan 1883 ha beskrivit några fallstudier av räknefärdigheten hos afati-
ker på sin Uppsalaklinik. Under 1900-talets början finns artiklar som 
berörde räkneafasi, men de fick ingen större uppmärksamhet. 
 
Första världskriget med alla sårade soldater med skallskador gav 
hjärnforskningen ett rikt material att studera. Utgångspunkterna vid 
denna tid var en lokalisationsteoretisk ansats inom hjärnforskningen, 
där man sökte hitta centrum för olika förmågor. Många är de exempel 
av fallstudier vilka beskriver patienter med olika typer av hjärnskador 
och effekterna av dessa skador. Till pionjärerna när det gäller hjärn-
skador och räknefärdigheter kan nämnas den tyske läkaren Georg 
Peritz (1918) och framför allt Henschen (1920). 
 
Peritz beskrev soldater som förlorat sin räknefärdighet efter att ha 
blivit träffade av skott i bakhuvudet. Han antog att räknestörning in-
träffade vid vänstersidig skada i bakhuvudet och lokaliserade ett 
räknecentrum, i gyrus angularis, på vänster sida i bakhuvudet. Detta 
var dock kontroversiellt eftersom det ansågs att skador i flera olika 
områden i hjärnan kunde yttra sig i nedsättning av räknefärdigheter-
na. Han antog vidare att det fanns ett starkt samband mellan räkne-
färdigheter och det optiska systemet.  
 
Det banbrytade arbetet på området stod Henschen (1920) för. Han 
var professor i medicin vid Karolinska institutet och myntade termen 
acalculia8 för oförmågan att utföra operationer med heltal med de 
fyra räknesätten. Henschens kasuistik omfattar omkring 260 fall. Det 
är dock inte Henschens egna patienter utan det handlar om en sam-
manställning av ett stort antal författares redovisningar över en 
längre period. Fallstudierna är också av skiftande kvalitet. Henschen 
bidrog själv med runt 60 fallstudier. 
 
 

                                                
 
8 Termen dyskalkyli kom i bruk mycket senare. I Göteborgsundersökningarna avsågs med 
termen dyskalkyli räknesvaghet. 
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Han använde också ett antal andra beteckningar, till exempel siffer-
dövhet, sifferblindhet, sifferafemi (oförmåga att uttala siffror eller att 
göra uppräkningar), sifferagrafi (oförmåga att skriva ned siffror, både 
spontant och efter diktamen), parakyli (oförmåga att avgöra val av 
den räknemetod som ska användas) och amnetisk akalyli (oförmåga 
att finna svaret på enkla kombinationer). I samtliga fall rör det sig om 
bortfall av räknefunktioner efter en förvärvad hjärnskada.  
 
Henschens förtjänst låg däri att han bringade ordning i det framväx-
ande forskningsfältet och kunde visa på komplexiteten i matematik 
som en kognitiv konstrukt. De redovisade fallen uppvisade ett motsä-
gelsefullt mönster. Henschen antog att språkliga och aritmetiska 
afasiformer samgick, men att akalkyli i ett betydande antal inte sam-
går med språkliga afasiformer, samt att omfattningen av afasi var di-
rekt proportionell mot mängden förstörd hjärnvävnad. Sannolikheten 
talade för ett räknecentra helt eller delvis skilt från ett språk- eller tal-
centra. Henschen förmodade ett eller flera räknecentra. 
 
Samtidigt kom Henschens arbete att öppna för att ifrågasätta hypote-
ser om förekomsten av att räknefärdigheterna var lokaliserad till ett 
bestämt område i hjärnan och föreställningen om ett räknecentrum. 
Det verkade som räkne- och språkfunktioner huvudsakligen var obe-
roende av varandra. Magne gör bedömningen att det knappast var 
befogat att acceptera de lokalisationer som Henschen antagit och ifrå-
gasatte tanken på ett räknecentra för räknefärdigheten. 
 
Henschens arbeten fick efterföljare i flera länder. En av dem var den 
tyske läkaren Josef Gerstmann vars arbeten gett upphov till det så 
kallade Gerstmann-syndromet (1924). Gerstmann publicerade ett an-
tal artiklar baserade på fallstudier. Gerstmann-syndromet omfattade 
fingeragnosi, höger-vänster-desorientering, akalkyli och agrafi samt 
att symtomen samgick med en vänstersidig hjärnskada. Det viktigaste 
symtomet var fingeragnosi.9 

                                                
 
9 Senare studier har bara delvis kunna bekräfta Gerstmanns teser. Det är flera delar i 
syndromet som tycks vara oberoende av varandra. Dess stora förtjänst torde ligga däri att 
den stimulerat forskningen på området (Lebrun, 2005). Utbildningsvetenskapligt spelar 
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Frågan om ett eventuellt räknecentra delade den efterföljande forsk-
ningen. Det fanns företrädare både för ett räknecentra, lokaliserat på 
olika områden, och de som avvisade idén om ett räknecentrum. I stäl-
let växer hypoteser fram om olika miljöomständigheter, till exempel 
bristfällig undervisning, emotionella störningar etcetera. 
 

Pedagogiska synpunkter på dyskalkyliproblemet 
Den förste att vetenskapligt beskriva låga prestationer i matematik 
kan ha varit den ungerska psykologen och psykiatrikern Pál Ransch-
burg som 1905 publicerade undersökningar om svagpresterande 
skolbarn. Magne nämner ett par av arbetena av Ranschburg, men an-
nars är det Clara Schmitts (1921) bidrag som han nämner som den 
första mer betydande studien. Schmitt var en av de första som givit 
exempel på elever med räknesvårigheter vilka betecknas som genom-
snittsbegåvade. Vid närmare studier observerades hos dessa elever 
bristande hälsa och tätt upprepad frånvaro. Undervisningsbrister var 
den primära anledningen till kunskapssvårigheterna hos genom-
snittsbegåvade elever, ansåg Schmitt. Magne nämner flera andra för-
fattare som senare har angett liknande förklaringar till svaga räkne-
prestationer hos normalbegåvade elever. Burt (1921) förklarade pro-
blemen med att träningen varit felaktig eller otillräcklig. Det empi-
riska underlaget för Burts uttalande var svagt, menar Magne. 
 
Den som ägnade räknesvårigheterna en relativt ingående behandling 
var den australiensiske forskaren Fred Schonell (1951). Han ägnar sig 
huvudsakligen åt att inventera olika typer av räknefel. Räknesvaghet 
kunde enligt Schonell sammanhänga med flera olika faktorer 1) mil-
jöomständigheter, 2) intellektuell svaghet, och 3) emotionella rubb-
ningar. Magne diskuterar Schonells behandling av dessa faktorer och 
invänder att de knappast motsvarar vetenskapligt krav på empirisk 
dokumentering, det vill säga att de har en alltför anekdotisk karaktär.  
 
 

                                                                                                                                  
 
Gerstmannsyndromet idag ingen som helst roll, annat än som ett illustrativt exempel på 
den tidiga forskningen på området. 
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Magne refererar sedan ett antal andra författare. Det enda större 
svenska verk som Magne behandlar är Herman Siegvalds omfattande 
arbete (1944)10. Siegvald gör inga egna empiriska undersökningar, 
men gör en genomgång av litteraturen rörande dyskalkyli. Siegvald 
nämner bland annat att differentiella personlighetsdrag inverkar på 
räkneprestationerna, liksom emotionella faktorer. 
 
 

2.6 1953 års enkät rörande dyskalkyli 
 
Eftersom det inte fanns några tidigare studier att falla tillbaka på så 
kan man närmast betrakta den inledande studien som explorativ och 
hypotesgenererande. Beroende på utfallet så stod det klart redan från 
början att förändringar i designen kunde komma att behöva göras.  
 
Syftet med 1953 års enkät var att 

1. Bedöma frekvensen av dyskalkyli bland folkskoleelever, 
2. Uppskatta antalet specifikt räknesvaga, 
3. Erhålla en värdering av de räknesvagas intellektuella presta-

tioner och allmänna betygsstandard.  
 

Urval 
Antalet skolpliktiga barn var 1953 drygt 40 000 elever i Göteborgs 
stads skoldistrikt, varav drygt 30 000 gick i egentliga folkskolor eller 
övningsskolor. Utöver detta fanns det barn som fått uppskov med 
skolstarten, elever som gick i allmänna läroverk, flickskolor, enskilda 

                                                
 
10 Siegvalds avhandling är egentligen värd mer än en fotnot. Den betecknades skämtsamt 
på sin tid som världens längsta avhandling (drygt 1300 sidor) och innehåller drygt 1600 
referenser (se Husén, 1981). Siegvald var folkskoleinspektör när han disputerade och 
hade arbetat med avhandlingen i 16(!) år. I kap IX Undersökningar rörande den matema-
tiska begåvningen diskuterar Siegvald på drygt 100 sidor litteraturen och redovisar sedan 
på nästföljande 150 sidor utfallet av en del av sina testserier med kommentarer till andra 
undersökningar. Bara en del av Siegvalds studie var av primärt intresse för Magne men 
genomgången av litteraturen på området borde ha varit till gagn för Magnes egna littera-
turstudier.  



 32 

skolor och skolor tillhörande sjuk- eller socialvården, vilka inte kom 
att ingå i studien. 
 
Genom lottning valdes tre överlärardistrikt ut vilka omfattade 6268 
folkskoleelever, varav 3205 pojkar och 3063 flickor. Antalet klasser i 
de tre överlärardistrikten uppgick till 223 i årskurserna 1–8, för ett av 
överlärardistrikten ingick även årskurserna 9–10. Alla lärare och spe-
ciallärare som undervisade dessa elever i matematik intervjuades rö-
rande frekvensen av matematiksvaga elever, det vill säga elever som 
förtjänade underbetyg vid vårterminens slut. Inkluderades gjorde 
också elever som förtjänade underbetyg, men som getts godkänt be-
tyg, ibland markerat med ett minus, (B-). Bedömningen av eleverna 
vid betygssättningen skulle utgå från mekanisk räkning och problem-
lösningsförmåga. Om någon elev uppvisade anmärkningsvärda svag-
het i någondera av dessa avseenden skulle eleven tas med.  
 
Lärarna förbereddes på frågorna genom ett missiv. Tre lärare avböjde 
medverkan i studien. Det var lärare för en observationsklass, en häl-
soklass, samt en skolmognadsklass, i Göteborg kallad provklass. 
Verksamheten i den sistnämnda var att jämställas med lekskola. 
 

Instrument 
Instrumentet bestod av två delar, dels intervjufrågor till elevernas lä-
rare för att utröna frekvensen av räknesvaga barn, dels uppföljande 
frågor om dessa barn gällande olika så kallade missanpassningssym-
tom. 
 
Den inledande intervjun omfattade frågor som 

1. Namn på elever som hade svårt för räkning, 
2. I vilka avseenden som barnet hade svårt för att räkna, 
3. Om undervisningen i räkning företrädesvis var klassundervis-

ning eller individuell undervisning, 
4. Teoretisk och praktisk intelligens, 
5. Uppförande i och utanför skolan, 
6. Familjeförhållande i största allmänhet. 
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Den andra delen avsåg symtom på missanpassning hos de räknesvaga 
eleverna och kroppsliga symtom. Bland symtomen på missanpassning 
ingick bråkighet, lättja, snatterier, hämning, dagdrömmeri, sängvät-
ning, sexuella problem, stamning, tumsugning och nagelbitning. Des-
sa missanpassningssymtom hade i en särskild kontrollstudie inte ob-
serverats hos välanpassade elever. I frågorna som gällde frekvens av 
kroppsliga symtom ingick förekomst av hjärnskada, kramper, onor-
mal förlossning, lyten, till exempel nedsatt syn eller hörsel, motorisk 
rubbning och svårare sjukdom. Till detta kom frågor om hur under-
visningen bedrevs. 
 
Vidare frågades det om eleven flyttat särskilt ofta, om det tillhörde 
någon främmande språkgrupp, om eventuellt lyte förhindrade elevens 
prestationer och skrivfärdighet och om eleven fick hjälp med räkning-
en i hemmet. 
 

Studiens genomförande 
Intervjuerna påbörjades i mitten av april och gick fram till 1 juni 1953. 
På hösten tillfrågades lärarna om en kompletterande upplysning rö-
rande frekvensen av huvudräkning. Denna del rörde den psykologiska 
analysen av dyskalkylin. 
 

Resultat 
Antalet räknesvaga elever för folkskolan var 362 vilket motsvarar 5,8 
procent av eleverna. Andelen räknesvaga elever ökade under skolåren. 
Detta förmodades sammanhänga med de ökande svårigheterna i kur-
sen för de högsta klasserna. För årskurserna 7–10 där andelen är som 
högst, sammanhänger det också med övergången till högre skolfor-
mer för de mest studielämpliga och studieintresserade eleverna. Sam-
tidigt sker en betygsglidning, elever som låg mellan BC och B11 förflyt-
tades något uppåt och godkändes ibland.  
 
                                                
 
11 I det absoluta betygsystemet fanns betygen, A, a, AB, Ba, B, BC och C. B stod för god-
känd, BC för icke fullt godkänd och C för Underkänd. 
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Räknesvaghet var betydligt vanligare bland pojkar än flickor, 209 
pojkar och 153 flickor. Skillnaden är signifikant. Dessa könsskillnader 
gäller bara för de undersökta åldersgrupperna. 
 
Antalet specifikt räknesvaga elever, det vill säga räknesvaga elever och 
normalt begåvade, var 15, vilket motsvarar en andel på 2,4 promille. 
Det var en mycket mindre andel än som ursprungligen hade förvän-
tats av Magne när studien påbörjades. 
 
Endast 77 av de räknesvaga eleverna, 21 procent, ansågs vara sym-
tomfria. Frekvensen var högre bland överåriga elever än bland nor-
malåriga. Symtomen vara vanligare bland genomsnittligt begåvade 
elever än bland undergenomsnittligt begåvade. Vanligast symtom var 
lättja, hämning och dagdrömmeri. För lättja angavs 43 procent, häm-
ning 32 procent och dagdrömmeri 36 procent. Sedan följer bråkighet 
23 procent och nagelbitning 15 procent. Andra symtom registrerades i 
obetydlig utsträckning. 
 
 

2.7  De specifikt räknesvaga i 1953 års enkät 
 
I detta avsnitt behandlas de specifikt räknesvaga eleverna i 1953 års 
enkät samt ett antal mindre följdstudier (1–5).  
 

Specifika dyskalkylifall i 1953 års enkät 
Magne inleder med en diskussion om specifik retardation och i detta 
fall specifik dyskalkyli som innebär att en elev har svårt att klara den 
normalkurs i matematik som är förskriven för den årskurs och utbild-
ningsnivå som eleven befinner sig på. Vanligare är kanske att använda 
beskrivningen att eleven ska vara hänvisad till normalklassundervis-
ning och begåvningsnivån nå upp till genomsnittet.  
 
Vid den här tiden var det en utbredd uppfattning att specifik dyskal-
kyli var en vanlig företeelse. Siegvald (1944) är en av dem som pole-
miserar mot denna uppfattning. Vanligen avses läroverkselever när 
man talar om specifik retardation, men man kan knappast överföra 
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resultat av studier av läroverkselever på folkskoleelever. Läroverkets 
och folkskolans undervisning har olika målsättning, där folkskolans är 
mer inriktad på de omedelbara praktiska behoven. I folkskolan finns 
dessutom ett utbyggt system med specialundervisning. Det finns spe-
cialundervisning för läs- och skrivsvaga elever, men inte för dyskalky-
lielever. Den troligaste förklaringen är, enligt Magne, avsaknad av 
forskning rörande behovet av räkneterapeutisk undervisning. Det 
finns rapporter från engelsk och amerikansk skolpsykologisk verk-
samhet om goda resultat av sådan terapi. Däremot finns inga uppgif-
ter om särskilda räknesvagklasser. 
 
Om man ser på de i 1953 års enkät som blivit registrerade som speci-
fikt räknesvaga så bortfaller många av dem, om man använder den 
brukliga distinktionen eftersom de redan är placerade i klasser för 
svagt begåvade. Sedan presenteras fem olika följdstudier av de speci-
fikt räknesvaga eleverna som genomfördes på höstterminen 1953. 
 

Följdstudie 1 – Läraruttalanden om dyskalkylins orsak 
I denna följdstudie intervjuades lärarna till de elever som kunde be-
tecknas som specifikt räknesvaga. Av de 58 räknesvaga barnen som 
hade registrerats i första intervjuomgången utgjorde 15 specifikt räk-
nesvaga av totalt 6268, eller 2,4 promille av hela gruppen.  
 
Olika typer av anpassningsrubbningar är vanliga bland räknesvaga 
barn. Endast enstaka barn har en normal anpassning. Hos 31 barn av 
de 58 ansågs de emotionella rubbningarna vara så svåra att eleverna 
hindrades från att effektivt ägna sig åt räknearbetet. Utöver dessa 
fanns 10 elever där lärarna anförde att sociala skäl också var anled-
ningen till räknesvagheten. Nervösa besvär är vanligt, hos en del sär-
skilt grava. Bara nio av 58 elever saknade sådant. Vilket som kan an-
ses vara primärt, de nervösa besvären eller dyskalkylin kan diskute-
ras. 
 

Följdstudie 2 – Iakttagelser på hälsokort 
Av de 58 uttogs en grupp på 33 elever, vilka skulle följas under de föl-
jande åren. Till varje räknesvag elev matchades en kontrollelev ur 
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samma klass. Grupperna skiljer sig åt i flera avseenden. Hälften av de 
svaga barnen var enda barnet i familjen. Det är svårt att dra mer defi-
nitiva och reliabla slutsatser för de specifikt räknesvaga barnen på 
grund av det ringa antalet barn. Skillnader finns, men är i många fall 
inte signifikanta. Vid ett större urval skulle det hypotetiskt kunna bli 
enligt följande: 

1. Större antal somatiska rubbningar, 
2. Fler genomgångna sjukdomar, 
3. Lägre födelsevikt, möjligen rent prematura barn, 
4. Ett relativt stort antal förstfödda barn. 

 

Följdstudie 3 – uppföljning lärarintervjuer på höstterminen 1956 
Vid den här uppföljningen bortföll fem elever därför att de av sina nya 
lärare inte bedömdes vara räknesvaga. En av dem hade kommit in på 
läroverket. Samma intervjufrågor användes som vid den första enkä-
ten och genomfördes tre år efter den första följdstudien. 
 
Missanpassningssymtom är lika frekventa bland räknesvaga barn i 
både normalklass och svagklass och är signifikant högre än för kon-
trollgruppen. Däremot är det ingen skillnad mellan räknesvaga och 
icke räknesvaga svagklasselever. 
 

Följdstudie 4 – Lärarnoteringar av elevernas social anpassning 
Efter genomförande av lärarintervjuerna fick lärarna ett frågeformu-
lär där de skulle bedöma elevernas sociala anpassning. Magne hade 
för detta ändamål översatt Haggerty-Olson-Wickman Behavior Ra-
ting Schedule. Detta är utarbetat för att användas vid bedömning av 
asociala tendenser hos ungdomsbrottslingar och kan vara intressant 
för bedömning av kriminella tendenser. 
 
Instrumentet innehåller två scheman, varav det ena avser grövre aso-
ciala handlingar, medan det andra avser mer svårbedömda emotion-
ella symtom. De valideringsstudier som Magne redovisar ger en 
ganska hög grad av samvariation mellan de två listorna och en positiv 
tendens till samvariation mellan listorna och lärarnas helhetsomdö-
men beträffande graden av social missanpassning. 
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Störst skillnad hittar man mellan räknesvaga och icke räknesvaga ele-
ver i normalklass. De räknesvaga betecknas som mindre uppmärk-
samma, mer impulsiva, mindre blyga och ängsliga, men mera oppo-
sitionslystna än kontrollgruppen. 
 
 

2.8 1954–55 års enkät rörande dyskalkyli 
  
Under åren 1954 till 1955 genomför Magne en enkätstudie av 30 lä-
raravdelningar i årskurs 3 i Göteborg, sammanlagt 940 elever inklu-
sive 12 elever i en läsklass. I studien jämförs detta urval med elever 
som ingick i 1953 år enkät. 
 
I den första enkätstudien hade man samlat in data genom lärarinter-
vjuer. De data som registrerades var inte lärarnas omedelbara note-
ringar utan de kom att tolkas av en intervjuare. Nu tillställdes i stället 
lärarna blanketter och skriftliga anvisningar som de sedan hade som 
underlag när de besvarade enkäterna. 
 
Eleverna prövades i mitten av april med Siver Hallgrens12 grupptest 
för tredje klass samt i slutet av maj med en provräkning. I en enkät 
tillfrågades varje lärare om sin bedömning av elever med räknesvå-
righeter i respektive klass samt vilket betyg elev skulle få vid termi-
nens slut. Andelen registrerade räknesvaga elever uppgick till 8,3 pro-
cent av den utvalda elevgruppen. 
 
Vid höstterminens början fick lärarna vid ett personligt besök en en-
kät där de skulle ange förekomsten av vissa beteendesymtom. Dessa 
var samma som förekom i 1953 års enkät, samt en del andra symtom 
huvudsakligen förekomsten av asociala handlingar. Vid besöket dis-

                                                
 
12 Siver Hallgren var ursprungligen folkskollärare, sedan lektor vid seminariet i Karlstad och 
därefter folkskoleinspektör. Han diskuterade under 1940-talet frågor som intelligensmät-
ningar, grupprov och differentiering inom folkskolan. Han utvecklade också grupprov i ett 
led att minska kvarsittning i folkskolan (se Axelsson, 2007; Husén, 1981). Grupptestet är 
ett verbalt prov som används av Magne för bedömning av elevernas begåvning. 
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kuterades också innebörden i de olika symtomen. Till skillnad från 
1953 års enkät var lärarna nu medvetna om att det gällde räknesvaga 
elevers symtom på missanpassning. 
 

Jämförelse räknesvaga och icke räknesvaga elever 
Vissa symtom som sängvätning, sexuella problem, sömnrubbningar, 
hjärnskada, kramper, stamning och svår förlossning var ovanliga. Ett 
skäl var naturligtvis att lärarna saknat möjligheter att iaktta dessa 
symtom. Det är ett fåtal drag som förekommer, till exempel bråkiga 
(12%), lata (10%), nagelbitare (14%). Vissa typer av besvär tycktes 
vara typiska pojkbesvär, såsom lättja, snatterier och luntning. 
 
Frekvensen av läs- och skrivsvaghet var signifikant högre än räkne-
svaghet. De flesta symtom förekommer oftare bland de räknesvaga 
eleverna än bland de icke räknesvaga. Runt 60 procent av de räk-
nesvaga var också läs- och skrivsvaga mot runt 12 procent av de icke 
räknesvaga eleverna. Runt 25 procent av de räknesvaga eleverna be-
tecknades som bråkiga mot endast 10 procent av de icke räknesvaga 
eleverna. De enda symtom som är vanligare bland icke räknesvaga 
eleverna är nagelbitning och stamning. Det finns vissa skillnader mel-
lan utfallet i 1953 års enkät och 1954–1955 års enkät och det bör note-
ras att 1953 års urval omfattar årskurserna 1–10. 
 
Det föreligger så stora skillnader mellan de räknesvaga och de icke 
räknesvaga eleverna ifråga om indolensdrag, det vill säga symtom 
som innefattar osjälvständighet, ängslighet och tystlåtenhet, att det 
föreligger en reell psykologisk skillnad mellan grupperna. När det gäl-
ler aktivitetssymtom är de ungefär lika vanliga i båda grupperna. So-
matiska drag var vanligare bland de räknesvaga eleverna, liksom sym-
tom på asocialitet. 
 

Jämförelse mellan räknesvaga och läs- och skrivsaga elever 
När det gäller skillnader mellan läs- och skrivsvaga och icke läs- och 
skrivsvaga elever så är både indolens- och asocialitetssymtom vanli-
gare bland de läs- och skrivsvaga eleverna. 
 



 39 

Om man jämför räknesvaga och läs- och skrivsvaga elever med övriga 
elever så visar både räknesvaga och läs- och skrivsvaga gruppen högre 
frekvens av missanpassningssymtom än de övriga eleverna. Såväl de 
räknesvaga som de läs- och skrivsvaga eleverna ligger kraftigt under 
genomsnittet för klasstadiet i fråga om begåvning samt emotionell 
och social anpassning. 
 
Missanpassningssymtom är vanligare bland räknesvaga utan läs- och 
skrivsvaghet än bland läs- och skrivsvaga utan räknesvaghet. Icke läs- 
och skrivsvaga dyskalkylielever visar ett större antal missanpass-
ningssymtom än icke räknesvaga dyslexielever. Dessutom uppvisar 
dyskalkyligruppen högre frekvens av organiska symtom än dyslexi-
gruppen. En hypotes att pröva är om de båda retardationstyperna har 
olika etiologi, det vill säga orsakssamband. 
 

Sammanfattning av 1954–1955 års enkät 
Både de räknesvaga och de läs- och skrivsvaga eleverna kan betecknas 
som problemelever, inte bara i fråga om förmåga att klara skolunder-
visningen utan också i andra hänseenden. De uppvisar högre grad av 
missanpassningssymtom än övriga elever. De uppvisar också fler 
symtom på bristande social mognad än kontrollgrupperna. Vissa olik-
heter finns mellan de räknesvaga och de läs- och skrivsvaga eleverna. 
Frekvensen av missanpassningssymtom var högre för de räknesvaga 
eleverna. 
 
 

2.9  Diskussion om Göteborgsundersökningarna 
 
Det finns väsentliga skillnader mellan elever med hög (goda räknare) 
och låg (svaga räknare) poängsumma i de räkneprov som ingått i 
undersökningarna. Det är således meningsfullt, skriver Magne, att 
söka efter psykologiska och biologiska olikheter mellan dessa elev-
grupper. 
 
En elevs prestation vid ett visst tillfälle kan ses som en funktion av 
olika faktorgrupper som är verksamma i situationen: 
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1) Konstitutionella faktorer, 
2) Vanor och tidigare erfarenheter, samt 
3) Materialets struktur. 

 
En inlärningsteori som kan bidra med en förklaring till utvecklingen 
av olika räknevarianter hos eleverna måste sålunda ta hänsyn till 
dessa inlärningsfaktorer. Det är givetvis viktigt att få en uppfattning 
av riskerna för räknesvaghet genom inverkan av lärares undervisning 
och genom läroböckernas utarbetande. Det torde dock vara sällsynt 
att en elev utvecklar en allvarlig dyskalkyli på grund av undervisning-
ens karaktär eller uppläggning. Däremot är det inte osannolikt att 
kursplanens utformning kan vara anledning till att dyskalkyli upp-
kommit. 
 
Det är klart att kursplanen för högstadiet upplevs som svårare än 
kursplanen för lågstadiet av både elever och lärare, samt att andelen 
dyskalkylielever är större på högstadiet än på lågstadiet. 
 
De svaga elevernas resultat i förhållande till de bästa är ”acceptabla” i 
årskurs 1 och 2. I årskurs 4 uppvisar de svaga eleverna avsevärda kun-
skapsbrister eller kunskapsluckor. De svaga eleverna tycks ha inhäm-
tat läsårets kurs, medan de svaga i årskurs 4 endast i oväsentliga hän-
seenden har tillgodogjort sig de nya momenten för fjärde årskursen. 
De svaga har inte hunnit lära sig det som har förväntats av dem. 
 
I ett stort fall av räknesvaghet (90%) kan man observera en underge-
nomsnittlig begåvning hos eleverna. Svag begåvning förorsakar räk-
nesvaghet i dessa fall. Endast i undantagsfall inträffar att svagt begå-
vade elever lyckas med folkskolans matematik. Då genomsnittsbegå-
vade elever blir räknesvaga bör man ta hänsyn till de emotionella 
upplevelserna och anpassningen till skolarbetet, menar Magne. 
 

Frekvensen av dyskalkyli 
Med dyskalkyli menar Magne här en räkneförmåga som tar sig ut-
tryck i prestationer som betygssätts som icke godkända på det klas-
stadium i folkskolan som eleven befinner sig på. Man kan bortse från 
skolpliktiga elever som går i allmänna läroverk, flickskolor och lik-
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nande, då dessa elever kan anses ha en god räkneförmåga. Andra ka-
tegorier, till exempel elever som erhållit uppskov med skolgången, 
elever eller vårdpatienter på skolor och anstalter för efterblivna barn 
samt de barn som är fria från skolgång. Vissa kategorier kan anses 
vara gränsfall, till exempel vissa elever vid skolor tillhörande sjuk-
vårdsanstalter och barnhem samt vid döv- och blindskolor och vissa 
av eleverna vid barna- och ungdomsvården. Magne fortsätter sedan 
att diskutera olika typer av kategorier av elever och kommer fram att 
av 36 211 skolpliktiga barn är 12 procent räknesvaga. Vilket är vad 
man kunde förvänta sig. 
 
Med de specifikt räknesvaga förhåller det sig tvärtom. Frekvensen 
uppskattar Magne till 2–3 promille av Göteborgseleverna. Det är 
överraskande lågt. Det förefaller därför inte lämpligt att införa sär-
skilda räkneklasser om syftet skulle innebära att undervisa normalbe-
gåvade barn vid övergången mellan låg- och mellanstadiet. Barnen 
skulle få långa skolvägar och har problem med social anpassning och 
representerar skilda typer av räknesvårigheter.  
 

Sambandet mellan dyskalkyli och missanpassning 
Det är frapperande att de räknesvaga eleverna enligt lärarnas omdö-
men företett en hög grad av missanpassningssymtom. Särskilt bör 
man fokusera på de räknesvaga eleverna med normal begåvning, som 
inte erhållit godkända resultat. 
 
Anpassningsrubbningar var vanligare bland samtliga grupper av räk-
nesvaga elever än för kontrollgrupperna. De specifikt räknesvaga ele-
ver i 1953 års enkät hade högre frekvens av missanpassningssymtom 
än övriga räknesvaga elever. De räknesvaga ur 1954–55 års enkät med 
resultat över medianen i Hallgrens test hade högre frekvens missan-
passningssymtom än eleverna under medianen. De räknesvaga i 1953 
års enkät föreföll uppvisa hög frekvens av drag som lättja, dagdröm-
meri, hämning och tumsugning, men relativt låg frekvens av drag som 
tyder på mer aggressiva personlighetstendenser. Koncentrationssvå-
righeter var vanliga bland de räknesvaga eleverna. 
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Magne redovisar också utfall av föräldraintervjuer och hembesök hos 
ett mindre urval räknesvaga elever. Inga speciella skillnader uppvisa-
des gentemot kontrolleleverna. 
 
Både i 1953 års och 1954–55 års enkät var organiska symtom överras-
kande vanliga bland de räknesvaga eleverna. Uppgifter från hälsokort 
kan tolkas som att sjukdomssymtom var vanligare bland räknesvaga 
elever. 
 
Magne diskuterar sedan fyra förklaringsmöjligheter: 

A. Anpassningsrubbningen eller räknesvårigheten är en artefakt, 
B. Räknesvårigheten är orsak till anpassningsrubbningen, 
C. Anpassningsrubbningen är den omedelbara orsaken till räk-

nesvårigheten, samt 
D. Anpassningsrubbningen och räknesvårigheten har en samtidig 

och gemensam orsak. 
 
I den ovan nämnda redovisningen beskriver Magne 26 olika utfall. 
Dessa prövas nu logiskt mot de fyra olika förklaringsmöjligheterna. 
Både A och B ovan förkastas eftersom de i flera fall skulle motsäga 
utfallet av undersökningarna.  
När det gäller C för Magne en längre diskussion. För denna förklaring 
kan man särskilja två fall: 

1) Anpassningsrubbningen är socialt betingad, 
2) Anpassningsrubbningen är konstitutionell. 

 
Det skulle kunna vara så att den specifika dyskalkylin kan härledas 
antingen till en socialt eller en konstitutionellt betingad anpassnings-
rubbning. Men antalet möjliga kombinationer i fråga om anpass-
ningsrubbningar är i realiteten nära på obegränsade. Det kan därför 
inte bli tal om annat än att ange några grupper av förklaringsmöjli-
geter. Magne diskuterar sedan tre fall: 
C1: Eleven har genom lärarnas drastiska undervisningsmetoder i räk-
ning neurotiserats och detta har givit upphov till ett sådant specifikt 
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obehag inför ämnet eller ämnesångest, enligt Siegvalds (1944) termi-
nologi13, 
C2: Eleverna har neurotiserats genom upplevelser utanför skolan, i 
första hand hemmiljön, och till följd av detta fått koncentrationssvå-
righeter att de fått svårt att speciellt tillgodogöra sig räkneundervis-
ningen. 
C3: Eleverna företräder fenotypiskt sådana konstitutionella kategorier 
att de blir missanpassade, och missanpassningen förorsakar i sin tur 
räknesvårigheter. 
 
C1 kan prövas genom att undersöka om eleven är allmänt missanpas-
sad eller om det bara är inför matematiken som eleven uppvisar neu-
rossymtom.  
 
Man behöver förutsätta att bara vissa former av missanpassning kor-
relerar med dyskalkylin, till exempel koncentrationsrubbning, bris-
tande uthållighet eller liten förmåga till ansträngning. Det finns några 
utfall som talar för hypotesen, men vad som speciellt talar emot den 
är att inget fall föreligger då missanpassningen uteslutande kunnat 
iakttas i samband med matematikstudierna. Det finns i ett par elevfall 
som antyder ett stöd för hypotesen. Efter en genomgång av två elevfall 
drar Magne slutsatsen att hypotesen, att elever neurotiseras genom 
lärarens drastiska undervisning, speciellt i matematik, är föga sanno-
lik. 
 
C2 förefaller vara mer plausibel särskilt om man vet att tidig förvärvad 
neuros kan förorsaka prestationsstörningar på det intellektuella pla-
net. Hypotesen kan prövas om det föreligger neurotiserande hemför-

                                                
 
13 Siegvald skriver att ämnesångest är vanligare i matematik än i andra ämnen. Det synes 
sammanhänga, dels med ämnets natur, dels med många matematiklärares personlighets-
struktur och undervisningsmetoder (s. 300). Han hänvisar också i sina diskussioner om 
matematikens affektiva sidor till Rignano (1923) och om matematiklärarnas bristande insik-
ter i psykologi till Rose (1928). Enligt Magne (1998) går matematikängslan tillbaka till Han-
fman (1950) som upptäckte att aritmetiska uppgifter kunde användas i psykodiagnostiskt 
syfte för att mäta graden av ängslighet. Uppenbarligen är detta en lapsus av Magne. Sieg-
vald visar att matematikångest diskuterades redan under 1920-talet och detta var bekant 
för Magne. 
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hållanden samt frånvaro av organiska symtom. Det finns vissa utfall 
som stöder hypotesen, men det förefaller inte troligt att en allmän 
missanpassning bara skulle rikta sig mot ett skolämne.  
 
För C3 finns det en hel del utfall som stöder hypotesen om man antar 
att anpassningsrubbningarna inkluderar koncentrationsstörningar. 
Räknesvaga tenderar att ha låg psykisk energi och att denna tendens 
kan vara konstitutionell. Räknesvaga (normal)begåvade elever tende-
rade ha högre frekvens av missanpassningar och denna kan vara av 
konstitutionell typ (ärvd eller förvärvad). 
 
D, det vill säga att anpassningsrubbningen och räknesvårigheten har 
en samtidig och gemensam orsak, är fullt tänkbar. Man kan tänka sig 
en hjärnskada som samtidigt vållat missanpassningssvårigheter och 
dyskalkyli eller en gemensam ärftlig faktor som gett upphov till de 
båda företeelserna. Sådan här förklaringar skulle dock vara svåra att 
hålla isär från förklaringar av typ C1–C3. Förklaringar under D skulle 
behöva formuleras som: Eleverna företräder fenotypiskt sådana kon-
stitutionella kategorier att de blir såväl missanpassade som räkne-
svaga (D1). Efter en diskussion så drar Magne slutsatsen att förkla-
ringarna C3 och D1 är de som är starkast indicerade bland de nu 
nämnda förklaringarna. För att avgöra vilken av hypoteserna som är 
den mest rimliga menar Magne att mycket forskningsarbete kvarstår 
och skissar på en möjlig design för en vidare studie. Den måste invol-
vera psykologiska funktions- och faktortest, vilket inte gjorts i Göte-
borgsundersökningarna. För att inventera förekomsten av specifik 
dyskalkyli behöver man ett urval på runt 50 000 barn. Vidare berör 
han en del andra krav på en sådan studie. Magne övergår sedan till att 
kort diskutera pedagogiska överväganden för de specifikt räknesvaga 
eleverna. 
 

Pedagogiska överväganden 
Endast en ringa del av de normalbegåvade eleverna misslyckas med 
folkskolematematiken och fenomenet kan betecknas som specifik dys-
kalkyli. Som framgått ovan är det möjligt att räknesvagheten hos 
dessa elever samgår med konstitutionella egenskaper.  
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Magne inleder sedan en diskussion om pedagogiska överväganden för 
den här gruppen av elever. Det finns två sätt att förhålla sig. Dels kan 
man acceptera dessa elevers misslyckanden med hänsyn till att en 
biologisk funktionsstörning föreligger, dels kan man försöka utarbeta 
metoder för undervisningen som ökar de specifikt räknesvaga elever-
nas möjligheter att tillgodogöra sig undervisningen. 
 
Vi står än så länge på osäker mark i fråga om den specifika dyskalky-
lins etiologi påpekar Magne. Inte heller vet vi särskilt mycket om te-
rapimöjligheterna är små eller om den lätt kan botas genom lämplig 
behandling. Några undersökningar rörande behållning av terapeutisk 
undervisning av räknesvaga elever finns inte redovisad i litteraturen, 
varför det finns ett stort behov av sådana. En annan väsentlig fråga är 
om man genom att effektivisera den ordinarie undervisningen kan 
nedbringa frekvensen av räknesvaghet i folkskolan. Förmodligen kan 
man med små medel avsevärt höja räknefärdigheten om vetenskapligt 
utforskade metoder konsekvent tillämpas. 
 
Magne redogör sedan för ett experiment rörande undervisning i divi-
sion i årskurs 3. Experimentet genomfördes under ett läsår med två 
grupper av klasser. Grupperna arbetade under lika lång tidsrymd med 
varje räknesätt. Experimentgruppen arbetade med så kallad fördelad 
inlärning med färre övningsuppgifter, medan kontrollgruppen hade 
hopad undervisning. Experimentgruppen fick arbetet med division 
fördelat över en större tidsrymd och således längre tid för att lära sig 
division. Experimentgruppen hade en avsevärt större behållning av 
undervisningen. Kontrollmetoder kunde visa att undervisningsskick-
ligheten, det vill säga lärarfaktorn, förmodligen inverkade på lika sätt 
i de båda grupperna. Magne nämner också ett liknande experiment i 
årskurs 4, men där var skillnaden mellan experiment- och kontroll-
grupperna betydligt lägre. 
 
Om man inte kan effektivisera undervisningen så bör man överväga 
att differentiera undervisningen på ett tidigt stadium eller gå lång-
sammare framåt. Vi kan inte gärna behålla en undervisningsform som 
förorsakar räknesvaghet understryker Magne. Han diskuterar sedan 
en förändring av placeringen av kursmoment, där de som visat sig 
lätta för eleverna kan tidigareläggas, medan de svårare bör flyttas upp 
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en årskurs. I årskurserna 1–4 bör man intensifiera undervisningen i 
fråga om de elementära räkneprocedurerna och skjuta upp de mest 
komplicerade typfallen i heltalsräkning till närmast högre årskurs. 
 

Appendix 
Här redovisar Magne tester och elevlösningar från undersökningarna. 
 

Summering 
Det fanns vid 1950-talets början många arbeten kring räknesvaghet, 
felanalyser etcetera, men någon mer uttömmande behandling sakna-
des och många frågor var otillräckligt belysta. Framför allt saknades 
det studier av vad Magne kallade räknesvaghetens natur. 
 
Dyskalkyli bland folkskoleelever är ett verk på runt 400 sidor ägnat 
åt att studera räknesvaghetens natur. Det lägger grunden till den 
svenska forskningen om räknesvaga elever och skulle med en nutida 
beteckning kunna karakteriseras som en fallstudie av räknesvagheten.  
 
Redovisningen av de olika studierna följer samma mönster. Först görs 
en teoretisk och begreppslig diskussion kring det som ska undersökas. 
Magne är uppenbart mycket väl insatt i den forskning som finns pub-
licerad. Han hänvisar och refererar amerikanska, brittiska, tyska och 
franska primärkällor. 
 
Efter detta följer en diskussion om val av lämplig metod. Magne går i 
genom tidigare studier gjorda av andra forskare och redovisar förde-
lar och nackdelar med olika metodiska val innan han redovisar den 
han valt. Ett flertal metoder för datainsamling och databearbetning 
används i de olika undersökningarna. 
 
Resultatet av Göteborgsundersökningarna kan knappast överskattas. 
Magne kom att uppmärksammas inte bara nationellt utan också in-
ternationellt. De planer som Magne ursprungligen hade blev sanno-
likt andra. Efter en strid kring tillsättningen av en professur i Göte-
borg som Magne förlorade lämnade han akademin och slog in på 
ämbetsmannabanan. Han blev folkskoleinspektör, men släppte inte 
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kontakten med forskningen. Efter ett antal år återkom han till aka-
demin, till dåvarande lärarhögskolan i Malmö, där han arbetade fram 
till sin pensionering. 
 
Under större delen av 1960-talet var han engagerad i en rad interven-
tionsstudier, de så kallade matematikklinikförsöken. Skulle man kun-
na utveckla räknefärdigheten hos räknesvaga elever om man konse-
kvent tillämpade vetenskapligt utforskade metoder? Om denna del i 
Magnes forskargärning ska redovisas i nästa kapitel. 
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3 Matematikklinikförsöken 1963–1970  

Matematikklinikförsöken är benämningen på en serie interventions-
studier som genomfördes av Magne tillsammans med olika medarbe-
tare under 1960-talet. Här ska bakgrund, upplägg och resultat från 
försöksverksamheten redovisas. Det är främst försöken i Karlskrona, 
men även Jönköping, under läsåren 1967/1968 och 1968/1969 som 
kommer att presenteras. 
 
 

3.1 Matematikkliniker 
 
I augusti 1963 bemyndigade regeringen Skolöverstyrelsen (SÖ) att 
utfärda bestämmelser om en försöksverksamhet med undervisning 
för elever med matematiksvårigheter, benämnd matematikklinik. 
Försöken skulle läggas upp och genomföras i samråd med Olof 
Magne, som då var länsskolinspektör i Blekinge län, och professor 
Kjell Härnqvist, Göteborgs universitet. Den första omgången genom-
fördes i Karlskrona läsåret 1963/1964 med elever från årskurserna 1–
4 i ett rektorsområde. Därefter utvidgades försöket genom beslut av 
SÖ för varje år och kom att inkludera även andra kommuner, först 
Arboga och sedan Jönköping. Försöken pågick till och med läsåret 
1969/1970. Därefter upphörde statsbidraget och matematikklinikför-
söken avvecklades. Skälen till detta redovisades aldrig.  
 
Under försökstiden lämnades regelbundet årsvisa redogörelser för de 
erfarenheter som gjorts till SÖ. Kontakt hade man också med Nor-
diska kommittén för modernisering av matematikundervisningen14. 
Vidare fanns ett samarbete med andra matematikkliniker. 
 
Inom ramen för försöksverksamheten har ett antal rapporter publice-
rats, bland andra av Ljungblad (1966, 1969) från verksamheten i Ar-

                                                
 
14 Kommittén bildades 1960 och bestod av representanter för de nordiska länderna. Den 
producerade ett antal rapporter där man kom att plädera för införandet av den så kallade 
nya matematiken och mängdläran. Se Håstad (1964) för ett tidsdokument. 
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boga, av Magne (1964, 1967, 1968, 1973) för verksamheterna i Karls-
krona och Jönköping, Magne och Adrell (1973) om verksamheten i 
Jönköping. I projektet togs också handledningsmaterial, checklistor 
etcetera fram (Magne & Säll, 1973, Magne, Bengtsson & Carleke, 
1970). Skolöverstyrelsen genomförde en konferens om verksamheten 
som dokumenterades i en rapport (Skolöverstyrelsen, 1965). 
 

Klinikundervisning  
I Lgr 62, den första läroplanen för grundskolan, angavs klinikunder-
visning, talklinik och läsklinik, som en form av särskild specialunder-
visning, vilket innebar individuell undervisning. Utöver detta fanns 
sedan tidigare i 1955 års undervisningsplan ett antal specialklasser 
specificerade såsom hjälpklass, observationsklass, hörselklass, syn-
klass, läsklass, frilufts- och hälsoklass, skolmognadsklass och Cp-
klass. Det ligger nära till hands att anta att ett av motiven för att an-
ordna en försöksverksamhet med matematikkliniker var att utröna 
behovet av dessa (se nedan om SÖ:s anvisningar). 
 
När försöksverksamheten avvecklades 1970 hade en ny läroplan, Lgr 
69, tillkommit. I Lgr 69 Allmän del angavs att elever med skolsvårig-
heter så långt som möjligt bör gå i vanliga klasser. Här nämns också 
att samordnad specialundervisning kan anordnas bland annat för ele-
ver med särskilda inlärningssvårigheter i svenska och matematik. 
 
I supplementet Specialundervisning till Lgr 69 behandlas olika insat-
ser för olika grupper av elever: intellektuellt utvecklingshämmade ele-
ver, elever med beteendestörningar och anpassningssvårigheter, ele-
ver med läs- och skrivsvårigheter, hörselskadade elever, synskadade 
elever, elever med talsvårigheter och rörelsehindrade elever, vilket 
huvudsakligen motsvarar de olika typer av specialklasser som fanns 
sedan tidigare, vilket då kan förklara varför elever med matematik-
svårigheter inte finns med. 
 
För intellektuellt utvecklingshämmade elever, det vill säga svagt be-
gåvade elever, angavs att dessa kan erhålla hjälp genom samordnad 
specialundervisning av ett eller flera slag. Eleven får normalt hjälp i 
skolarbetet inom klassens ram. Sedan kan samordnad specialunder-
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visning bli aktuellt, vilket innebär att specialundervisningen samord-
nas med undervisningen i klassen. Den kan även förläggas till för än-
damålet särskilt utrustad lokal, så kallad klinik. 
 
 

3.2  Försöksverksamhetens syfte 
 
Enligt de anvisningar som SÖ utfärdade skulle försöket utröna 

1) Orsaker till svårigheterna, 
2) Om svårigheterna kunde jämställas med specifika läs- och 

skrivsvårigheter, 
3) Vilka pedagogisk-metodiska åtgärder som kunde utnyttjas. 

 
 

3.3  Metod 
 

Urvalet 
Urvalskriterium för deltagande i en matematikklinik var svaga skol-
prestationer i matematik, specifika matematiksvårigheter (dyskalky-
li), men undervisningsresultat i övriga ämnen och/eller begåvning 
som bedömts vara genomsnittlig. Däremot skulle elever som varit 
frånvarande på grund av långvarig sjukdom eller liknande omstän-
digheter och var i behov av extra stöd under viss tid från skolans sida 
inte ingå. Elever som gick i specialklass, hjälpklass eller liknade grup-
pering ingick inte heller i försöksverksamheten. 
 
Antalet elever som anmäldes till verksamheten översteg antalet till-
gängliga platser varför man så småningom fick utöka kriterierna: 

1) Begåvning – Eleven borde åtminstone vara genomsnittsbegå-
vad, 

2) Betyg – Eleven skulle ha betyget 1 eller 2 i matematik, och detta 
skulle vara lägre än genomsnittsbetyget av övriga kunskapsäm-
nen, 

3) Attityd – Elever med en negativ inställning till ämnet hade före-
träde framför andra elever, 
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4) Stadium – I första hand togs elever från låg- och mellanstadiet 
ut. 
 

Tre grupper av elever organiserades: 
1) Experimentgrupp – Elever med specifika matematiksvårigheter 

(dyskalkyli), som vid sidan av undervisning i sin klass gavs 
undervisning i matematikklinik, två lektioner i veckan, varav en 
togs från matematiken och den andra från ett annat ämne. An-
talet uppgick läsåret 1968/1969 i Karlskrona och Jönköping till 
125 elever, varav 70 var pojkar och 55 var flickor.  

2) Kontrollgrupp – elever med specifika matematiksvårigheter, 
men som gavs undervisning endast i klassen. Gruppen uppgick 
till 104 elever, 56 pojkar och 48 flickor. 

3) Kontrastgrupp – en grupp elever som inte hade anmälts till ma-
tematikklinik och inte heller förmodades ha behov av sådan 
undervisning. Samma antal som försöksgruppen. 

 
I Jönköping lottades eleverna mellan grupp 1 och 2, medan i Karls-
krona gjordes uppdelningen på organisatoriska grunder. I de fall det 
endast var enstaka elever i en klass eller skola kom eleven att få till-
höra kontrollgruppen. Kontrastgruppen bestod av elever i samma 
klass som klinikeleverna, en för varje klinikelev som hade sin födelse-
dag närmast respektive klinikelev och var av samma kön, men som 
enligt lärarens bedömning saknade matematiksvårigheter. 
 

Interventionen 
Experimentgruppen undervisades dels i matematikklinik, och dels i 
klassen. I matematikkliniken fanns en stor mängd laborativ materiel 
som användes för konkretisering av viktiga matematiska begrepp. 
Principen kallades tvåstegsmetoden. Det första steget var inriktat på 
begreppsinlärning och när dessa var konsoliderade övergick under-
visningen till steg två, som riktades mot en automatisering av motsva-
rande färdighet. Det ansågs viktigt att eleverna fick tillräcklig erfaren-
hetsbakgrund för de tankeprocesser som övningen hade sitt ursprung 
i. Genom ”handgriplig” aktivitet byggdes ett förråd upp av åskådliga 
föreställningar. Mekanisk räkning bygger på att dessa åskådliga före-
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ställningar fungerar. Man tog sin utgångspunkt i Piagets idéer om att 
tänkandet har sin grund i handlandet. Först grepp, sedan begrepp. 
 
Det laborativa arbetssättet influerades av Zoltan Dienes’15 tankar om 
en systematisk styrning av elevens laborativa verksamhet: 

1. Fri lek – Först fick eleverna utan instruktion bekanta sig med 
materialet. 

2. Styrd lek – När eleverna frågade vad materialet skulle användas 
till gav läraren vissa instruktioner så att eleverna inriktades på 
bestämda sysselsättningar. 

3. Strukturell lek – eleverna får nu lösa uppgifter med materialets 
hjälp. Det skulle finnas någon regel, rutin att lära eller slutsats 
att dra. 

 
Fokus låg på att behandla de symtom på räknesvårigheter som hade 
diagnostiserats hos eleverna. Principerna för interventionen finns 
diskuterad i Magne, Bengtsson och Carleke (1972).16  
 
Vissa psykologiska åtgärder vidtogs med tanke på att eleverna hade 
tidigare misslyckanden, felinlärning och kanske även ett känslomäss-
igt motstånd mot matematikämnet. Några punkter som var viktiga: 

• En lugn, varm och glad atmosfär i kliniken, 
• Eleverna skulle ofta få beröm, även för den minsta uppgift de 

klarade, 
• Förväntan på eleverna att de kan lyckas, 
• Repetitioner av genomgångna moment, skulle göras ofta i form 

av korta, lustbetonade och spännande drillpass. 
 
Arbetet i matematikkliniken leddes av en speciallärare som arbetade 
med 2–4 elever under en lektion (40 minuter två gånger i veckan). 
                                                
 
15 Zoltan Dienes (1916–2014), ungerskfödd matematiker och reformpedagog, utarbetade 
bland annat laborativ materiel för matematikundervisningen (se Sriraman, 2008.) 

16 I Göteborg pågick under senare delen av 1960-talet en del försöksverksamhet, bland 
annat ett pedagogiskt försök med strukturerat matematikmaterial, rapporterat av Öbrink 
(1972). Öbrink gjorde också studier av talbegreppens utveckling hos intellektuellt retarde-
rade barn (Öbrink, 1969). 
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Eleverna följde en lärokurs inriktad på baskunskaper. Det kan förmo-
das att klassläraren inte i samma utsträckning följde denna baskurs 
som specialläraren. Samarbetet mellan speciallärare och klasslärare 
fanns, men inte i den utsträckning som hade varit önskvärd. 
 

Datainsamling 
För samtliga elever samlades ett stort antal uppgifter in om ålder, 
klasstillhörighet, betyg från vårterminen föregående och innevarande 
år och begåvningsprov, WIT 1 för årskurserna 2 och 3, DBA för års-
kurserna 4 till 6. 
 
Vid höstterminens början och i slutet av vårterminens gjordes Magnes 
matematikprov. Vid slutet av vårterminen gjordes ett attitydprov. Lä-
rarskattningar gjordes i slutet av vårterminen av studieprestationer, 
långtidsansträngning, korttidsansträngning, arbetshastighet och am-
bition i skolarbetet. Till detta kom uppgifter om närvaro i kliniken och 
antalet frånvarotimmar under läsåret. Slutligen gjordes i samband 
med intervjuer skattningar av matematikprestationer i enskilda mo-
ment och relevanta personlighetsdrag som hörde samman med dessa 
prestationer. 
 
 

3.4  Resultat 
 
Nedan kommer resultatet för försöksverksamheten i Jönköping och 
Karlskrona att redovisas. 
 

Frånvaro 
Experimentgruppen har den högsta frånvaron, drygt 36 dagar på båda 
terminerna, Kontrollgruppen har drygt 29 dagar på höstterminen och 
drygt 35 dagar på vårterminen. Kontrastgruppen har den lägsta från-
varon med 31 respektive 32 dagar. Skillnaderna är dock inte signifi-
kanta. För standardspridningen finns signifikanta skillnader mellan 
kontrastgruppen (lägst) å ena sidan och experiment-/kontrollgruppen 
å den andra. 
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Närvaro i kliniken 
Elevernas närvaro uppgår till mellan 46 och 49 lektioner per läsår. 
 

Begåvningsprofiler 
Inga väsentliga skillnader föreligger i begåvning mellan experiment- 
och kontrollgrupp, medan den för kontrastgruppen har en högre be-
gåvning. Både experiment- och kontrollgruppen uppvisar profilhack 
för matematikförmågan. De kan anses ha specifika matematiksvårig-
heter om man använder kriteriet genomsnittlig begåvning men att 
profilhack ska iakttas för matematikförmågan. 
 

Betygsjämförelser 
Experiment- och kontrollgruppen har jämförbara betygsmedelvärden. 
Båda grupperna ligger under normalbetyget 3 i läroämnen. Om man 
använder betygen som kriterium så får man inte denna indikation om 
specifik matematiksvårighet. Matematikbetyget har stigit för experi-
mentgruppen med 0,3 enheter, men sjunkit med 0,1 enhet för kon-
trollgruppen. Skillnaden för experimentgruppen är signifikant.  
 
Kontrastgruppens betyg låg vid periodens början över normalbetyget 
och det finns en stigande tendens för det enskilda betyget, men det är 
bara i gymnastik som det är signifikant. 
 

Matematikprov 
Medelvärdena för experimentgruppen har genomgående ökat och de 
flesta differenser är signifikanta. De har också ökat för kontroll- och 
för kontrastgruppen. Skillnaderna är signifikanta bara för ett prov. 
Skillnaderna mellan medelvärden för kontrollgruppen och i någon 
mån experimentgruppen kan förklaras av regressionseffekter. 
 

Förekomst av matematiksvårigheter 
För lärarnas helhetsbedömning om förekomsten av matematiksvårig-
heter tolkas så att experimentgruppens matematikkunskaper har för-
bättrats och kontrollgruppens försämrats.  
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Lärarskattningar av personlighetsdrag 
Inga skillnader förelåg mellan experiment- och kontrollgrupp. Kon-
trastgruppen avviker signifikant från dessa båda grupper. 
 

Sammanfattning 
Experimentgruppens elever har höjt sina kunskaper i matematik. En 
rimlig förklaring är att det är en effekt av klinikundervisningen. Effek-
terna i matematik är påtagliga, men matematiksvårigheter har för 
gruppen som helhet inte hävts. Framför allt är det de elementära de-
larna av matematiken, såsom räkning med naturliga tal som har på-
verkats. Andra områden som enhetsbyten och lösning av benämnda 
uppgifter tycks ha påverkats i mindre grad. Någon sänkning av pre-
stationsnivån för andra ämnen till följd av klinikundervisningen tycks 
inte ha ägt rum. 
 
Inga effekter syns för attityder eller de personlighetsvariabler som har 
studerats. Effekterna är tillämpliga för låg- och mellanstadiet. 
 
Under försöksverksamheten gjordes några fördjupningsstudier av 
olika elevgrupper, bland andra Magnes redogörelse om dyskalkyliele-
ver i Karlskrona (Magne, 1967) och Ljungdals studie av två extrem-
grupper i matematik (Ljungdal, 1969). 
 
 

3.5 Diskussion 
 
Kunskapseffekterna av matematikklinikerna tycks ha varit positiva, 
varför en specialundervisning för elever med matematiksvårigheter 
var en välgrundad slutsats. Däremot hade önskvärda effekterna på de 
affektiva områdena uteblivit, vilket leder till slutsatsen att interven-
tionen bör utvecklas inom det affektiva området. 
 
Förekomsten av låga prestationer för enskilda moment syns ha mins-
kat i högre grad för de elever som deltagit i matematikklinikerna än 
för dem som inte har gjort det. Framstegen har dock varit måttliga, 
varför man kan anta att omfattningen av insatsen har varit för liten i 
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förhållande till behoven. Dessutom behöver interventionen samord-
nas med elevens undervisning i klassen. Andra åtgärder som är ange-
lägna är en individuell anpassning, sovring av stoffet, samt en indivi-
duell anpassning av inlärningsmetoden, genom en starkare konkreti-
sering och mer praktiska övningar. 
 
Matematikklinikförsöken var en mycket ambitiös utprovning av en 
interventionsinsats riktat mot räknesvaga elever. Trots att man hade 
gjort kontinuerliga redovisningar, flera studier gjordes under verk-
samhetens gång, så gjordes ingen utvärdering av verksamheten från 
statens sida. Inte heller drog man några slutsatser för skolpolitikens 
vidkommande. Magne (personlig kommunikation) gjorde själv be-
dömningen att avvecklingen av försöksverksamheten gjordes av ideo-
logiska skäl. Inga särskilda skäl angavs för att fortsatt statsbidrag ute-
blev. I och för sig ligger det i villkoren för en försöksverksamhet att 
den är begränsad i tid och att den efter en utvärdering permanentas 
under delvis förändrade former eller avvecklas. Närmast till hands 
hade varit att låta göra ett fullskaleförsök. I stället led verksamheten 
sotdöden utan vidare kommentarer.  
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4 En kognitiv taxonomi  

Här redovisas Magnes arbete med att ta fram en kognitiv taxonomi 
för matematikundervisningen. Man kan uppfatta både Göteborgsun-
dersökningarna och matematikklinikförsöken som förarbeten till den 
kognitiva taxonomin. 
 
 

4.1 Bakgrund 
 
1987 publicerade Magne och Thörn17 (1987) en kognitiv taxonomi för 
matematikundervisningen (se bilaga). Redan i de studier av räkne-
svaga elevers färdigheter som gjordes under matematikklinikförsöken 
finns taxonomin omnämnd och andra taxonomiska modeller kom-
menterades.  
 
Modellen bygger på två delar, dels kognition i matematikundervis-
ningen, dels taxonomier i densamma. Magne tar utgångspunkt i in-
lärnings- och utvecklingsstudier av ett stort antal forskare (såsom 
Bruner, Feuerstein, Galperin, Luria, Nyborg, Piaget och Vygotskij) 
och faktoranalytiska studier av framför allt Krutetskii (1976) och 
Werdelin (1958, 1961). 
 
Det empiriska underlaget för taxonomin är mycket omfattande. Hu-
vuddelen hämtades från Medelsta 1977 (se kapitel 5), som omfattade 
2400 elever i årskurserna 1–9. Det empiriska underlaget utgjordes av 
cirka 180 000 items. En del hämtades från matematikklinikförsöken i 
Karlskrona, Jönköping och Arboga, samt från andra verksamheter i 
Landskrona, Malmö och Stockholm. Slutligen gjordes intervjuer med 
flera hundra elever, huvudsakligen i anslutning till specialundervis-
ning. 
 
 
                                                
 
17 Kerstin Thörn var speciallärare och arbetade tillsammans med Magne i framtagandet av 
texonomin. 
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4.2 Taxonomier för matematikundervisningen 
 
Kategorisystem och taxonomiska modeller kan konstrueras för olika 
ändamål, såsom undervisningsplanering, provkonstruktion och be-
dömning av elevernas kunnande och färdigheter. Några av de mer 
kända är Blooms taxonomi (Bloom, 1956), Wilson (1971) och den så 
kallade SOLO-taxonomin (Biggs & Collins, 1982). 
 

Blooms taxonomi 
Jag ska kort diskutera Blooms taxonomi, den kanske mest kända av 
de taxonomiska modeller som togs fram under 1950-talet och som 
blivit en given referenspunkt i diskussionen. Termen taxonomi i 
Magne och Thörns modell kan lätt missförstås. Genom att här kon-
trastera den med Blooms taxonomi så hoppas jag att skillnaderna 
framstår tydligt. 
 
Bloom utgår i sin taxonomi att kunskap är en hierarki från enkla 
komponenter till mer sammansatta former. Han anger följande hu-
vudområden: 
1.0 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 means), 
1.30 Kunskap om universalia och abstraktioner på området (know 
         ledge of universals and abstractions in a field). 
 
Dessa nivåer kan i sin tur delas in i undernivåer. En lägre nivå till-
handahåller en slags byggstenar för övre kunskapsnivåer. När Bloom 
konstruerade taxonomin utgick han från erfarenheter av undervisning 
i litteratur, språk och samhällskunskap (civic education) och försökte 
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skriva en slags allmängiltig, det vill säga för alla ämnen gemensam, 
ordning. 
 
Blooms och andras närbesläktade taxonomier fick aldrig något större 
genomslag inom skolmatematiken. Visserligen gjordes en del försök i 
USA, men de blev ganska hårt kritiserade från olika håll (se till exem-
pel Erlwanger, 1975; Freudenthal, 1978, 1979; Skemp, 1976).18 
 

Hierarkihypotesen  
Gemensamt för de flesta äldre taxonomierna är hierarkihypotesen. 
Den kan illustreras med den så kallade småstegsmetoden, där stoffet 
ordnas i en linjär sekvens och styckas upp i avgränsade avsnitt som 
övas var för sig med systematisk konsekvens. I Lgr 80 uttrycktes detta 
med att en elev inte får ”börja med ett nytt moment utan tillräcklig 
grund från tidigare moment” (Lgr 80, s. 99). Diamantdiagnoserna 
som har tagits fram på Skolverkets uppdrag är ett uttryck för hierar-
kihypotesen. 
 
Ett alternativ till ett linjärt perspektiv är att uppfatta undervisning 
som ett vektorrum med ännu icke fastställt, stort antal dimensioner. 
Kanske något i stil med fysikens världsbild där man väl kan ha något 
sådant som ett dussin tänkta dimensioner. Varför ska inte skolan 
tänka på ett liknande sätt? I själva verket använder sig minnesforsk-
ningen av ett mångdimensionellt rum, likaså begåvningsforskningen. 
 
Låt oss tänka oss undervisning som ett samspel mellan många olika 
disparata faktorer inom matematiken själv, den lärande människan 
och omgivningen samt mellan dessa faktorgrupper. 
 
 

                                                
 
18 Intressant är att en lätt modifierad version av Blooms taxonomi har fått en nyrenässans i 
utformningen av kursplaner inom högskolan som ett led att genomföra bologniseringen av 
Europas universitetsväsende. Numera formuleras vad studenterna ska uppnå efter kur-
sens slut i så kallade lärandemål i beteendetermer enligt den Bloomska modellen (se An-
derson & Krathwohl, 2001). 
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4.3 Magne-Thörns kategorisystem 
 
Taxonomin är konstruerad enligt den så kallade uppgiftsprocessmo-
dellen som hade presenterats av Underhill, Uprichard & Heddens 
(1980). De arbetar med tre väsentliga grupper av faktorer för mate-
matikundervisningen: 

• Sociologiska faktorer, till exempel samhällsförändringar, 
• Psykologiska faktorer, som främst rör elev-lärarrelationen och 

föräldrar-elev-lärarrelationen, samt 
• Stoffmässiga faktorer, det vill säga matematikens innehåll och 

metod. 
 
Magne hade tidigare beskrivit den som ett samspel mellan matemati-
ken, läraren och eleven. 
 
Underhill m. fl. (1980) diskuterar tre olika taxonomiska modeller: 

• Elevegenskapsmodellen (ability training model), 
• Stoffanalysmodellen (task analysis model), samt 
• Uppgiftsprocessmodellen (task process model). 

 
I elevegenskapsmodellen koncentrerar man sig på elevens styrka och 
svaghet inom områden som visuell eller auditiv diskrimination, moto-
risk händighet, tal-, språk- och formuppfattning etcetera. Med elev-
egenskaper avses inlärningsförutsättningar som uttrycks i skolpre-
stationer. I specialundervisning så stärks eller kompenseras svaga 
egenskaper hos eleven. Den hade sina företrädare bland skolpsykolo-
ger. I realiteten fick den en obetydlig tillämpning. 
 
Stoffanalysmodellen arbetar med hierarkier av begrepp, analyser av 
inlärningsprogram och stoffsynteser. Den domineras av matemati-
kens innehåll och indelar undervisningen i olika svårighets- och kom-
plexitetsnivåer. Specialundervisning innebär att hitta var eleven be-
finner sig i hierarkin av undervisningsmoment och sedan låta eleven 
arbeta sig fram genom hierarkierna. 
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Uppgiftsprocessmodellen är en syntes av de båda första modellerna. 
Den presenterades på en konferens i mitten av 1970-talet (Uprichard, 
Baker, Dinkel & Archer, 1975).  
 
Diskussionen om taxonomiska modeller hade dominerats av de två 
första modellerna. Underhill m. fl. presenterar nu den tredje taxono-
miska modellen som Magne också huvudsakligen kom att ansluta sig 
till.  
 
Kategorisystemet bygger på inventeringar av grundskoleelevers ma-
tematikkunskaper. Huvuddelen kommer från Medelsta-undersök-
ningen 1977. Sedan har liknande material studerats på andra orter 
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 att ta fram kategorisystemet utgår från följande antagande: 
frånvaro av fel tolkas i allmänhet som god kunskap, men felaktiga 
lösningar kan uppfattas som ett indicium på ofullständig eller felande 
kunskap. Genom att analysera felens natur, struktur eller kvalitet kan 
man därefter bedöma kunskapens natur, kvalitet eller struktur. Vissa 
fel är primitivare än andra, 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. 
 
Den kognitiva taxonomin för den elementära matematikundervis-
ningen innehåller för grundskolans del sex huvudområden. Man kan 
förmoda att de är inbördes relaterade, men de synes ändå bilda olika 
faktormönster. Huvudområdena utgörs av: 
P-området   Språkuppfattning och problemlösning,  
T-området  Taluppfattning,   
G-området  Formuppfattning, geometri, mätningar, enheter,  

pengar,   
ASMD-området   Räknesätten,   
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F-området  Funktioner, ekvationer, algebra, samt   
B-området Beskrivande statistik, sannolikheter.   
 
Huvudområdena omfattar dels stoffområden, dels elevreaktioner. Ut-
gångspunkterna för kategorisystemet är varken stoff eller elevreakt-
ioner, utan elevreaktionerna på stoffet. Dessa benämns i kategorier 
och betecknas med bokstäver, till exempel ”T” för taluppfattning. 
Stoffområdena har liksom elevreaktionerna numrering. 
 
A. Exempel på stoffområde (från analys av taluppfattning, T-
området):  
      T1 Naturliga tal, talområde 0–9. 
B. Exempel på kategoribeteckning, det vill säga elevreaktion på visst 
stoff inom ett bestämt stoffområde (från analys av taluppfattning, T-
området): 
 (B1) T1:1 Räknar rätt antal (pekräknar rätt) 
 (B2) T1:1 Osäker räkna rätt antal (pekräknar fel) 
 
I exemplet (B1) visas bedömningen då eleven löser uppgifter som till-
hör kategorin. Däremot misslyckas eleven i större eller mindre ut-
sträckning med sådana uppgifter så man använder bedömningen i 
(B2). 
 
Sammandrag av elevreaktioner inom de olika huvudområdena redo-
visas i bilaga. 
 

Komplexitetshypotesen 
En viktig del i systemet är komplexitetshypotesen. Den säger att ele-
verna har svårare att få höga lösningsfrekvenser på uppgifter med 
element 
 

• Sammansatta från flera olika huvudområde 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. På samma sätt 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 därmed ha högre lösningsfrekvens än en uppgift 
som innefattar ett stort antal kategorier. Om vi tillämpar detta på P-
området så innebär det att en uppgift som har lättförståelig språk-
dräkt och kräver ringa räknefärdighet bör få högre lösningsfrekvens 
än en uppgift med mera invecklad uppbyggnad. Kategorisystemet har 
tillämplighet på undersökningar av räknefel.  
 
 

4.4 Felanalyser 
 
Taxonomin har främst tillämpats inom ramen för Medelsta-undersök-
ningarna, både för framtagandet av de diagnoser som har använts, 
men också för att göra analyser av elevernas prestationer. Exempel på 
felanalyser kommer att presenteras i kapitel 5. 
 
 

4.5  Summering 
 
Taxonomin bygger som tidigare redovisats på ett imponerade empi-
riskt underlag. Magne angav ett antal olika möjliga tillämpningar för 
taxonomin: 

• Att diagnostisera elevers matematikkunskaper, 
• Att finna metoder för elevers inlärning, 
• Att göra inlärningsprogram, 
• Att göra läroplaner/arbetsplaner, 
• Att skriva räkneläror och andra undervisningsmaterial, 
• Att analysera läromedel, 
• Att konstruera diagnostiska uppgifter, 
• Att användas vid utbildning för lärare, 
• Att tillämpas för förskolans matematik, 
• Att bygga system för betygsgivning. 
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Taxonomin har dock inte, med några undantag, fått någon större till-
lämpning utanför Medelsta-projektet, vilket kan synas märkligt.  
 
Till taxonomin hör också de diagnoser som arbetats fram inom ramen 
för Medelsta-projektet, de så kallade Medelsta-diagnoserna, som är 
en direkt tillämpning av taxonomin. Diagnoserna finns inte utgivna 
på något förlag. De används idag inom Skolfam, ett projekt med ett 
drygt 20-tal kommuner involverade för att stärka familjehemsplace-
rade barn och ungdomars skolprestationer (se Engström, 2015) samt 
inom Statens Institutionsstyrelse för kartläggning av elevers matema-
tikkunskaper. En kartläggning med diagnoserna måste naturligtvis 
kompletteras med en planering för vilka insatser, åtgärdsprogram, 
som behöver göras för de enskilda eleverna. 
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5  Medelsta-undersökningarna 

Medelsta-undersökningarna är en totalundersökning av matematik-
kunskaperna hos grundskoleeleverna i en genomsnittlig kommun un-
der 25 år. Den första studien gjordes 1977. Sedan har studien replike-
rats två gånger, först 1986 och sedan 2002. Grundskolan i Medelsta 
omfattar ungefär 2000 elever. Det är en av de större undersökningar 
som har gjorts av matematikkunskaperna på svenska grundskoleele-
ver. Inom amerikansk sociologisk forskning beskrivs designen i ter-
mer av en community study19. 
 
Under den här perioden på 25 år var tre olika läroplaner i kraft. År 
1977 gällde Lgr 69, år 1986 Lgr 80 och år 2002 Lpo 94. Det gjorde det 
möjligt att studera utfallet av matematikundervisningen enligt tre 
olika läroplaner.  
 
 

5.1 Bakgrund 
 
Frågan om hur elementära matematikkunskaper förhåller sig till 
kursplaner i folkskola och grundskola togs upp av Magne i en artikel i 
tidskriften Folkskolan (Magne, 1959). Det gjordes mot bakgrund av 
resultaten från de studier som gjorts inom ramen för Göteborgsun-
dersökningarna. Lärokursen var vid den här tiden minutiöst specifice-
rad med specifikationer för de olika årskurserna. Något empiriskt 
stöd för utarbetandet av kursplanen fanns inte utan den byggde hu-
vudsakligen på traditionen. I de fall man företog ändringar i förhål-
lande till äldre kursplaner stimulerades de mer av de mer eller mindre 
systematiska lärarerfarenheterna. 
                                                
 
19 När vi rapporterat om Medelsta-projektet på engelska använder vi namnet Middletown 
för Medelsta. Det ursprungliga Middletown är en amerikansk studie av sociologerna och 
makarna Robert S. Lynd och Helen Merrell Lynd som genomfördes 1924–1925 och publi-
cerade 1929 med titeln Middletown: A case study in modern American culture. 1935 åter-
kom de till staden i uppföljaren Middletown in transistion: A study in culture conflict från 
1937. Med dessa verk grundade makarna Lynd den forskningsdesign som går under be-
teckningen community study. 
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Magne föreslog nu att man vid kursplanering borde utgå från att i 
stort sett samma andel av eleverna i en årskurs ska klara lärokursen. 
Specificerade moment ska uppnås enligt ett angivet kriterium, till ex-
empel godkänt betyg. I många fall bör hårdare krav gälla. Enkla addi-
tions- och multiplikationskombinationer ska i stort sett av elever i 
årskurs 6 klaras till 95–100 procent. Andra numeriska uppgifter med 
sammansatta kombinationer bör uppnå lösningsfrekvenser på över 
90 procent i årskurserna 7–9. 
 
I Magne (1958) redovisades inventeringen av antalet registrerade ele-
ver med låga prestationer (dyskalkyli). Det var stora variationer från 
årskurs till årskurs, framför allt för årskurserna 6–10. Andelen elever 
med låga prestationer tenderade att öka från årskurs till årskurs. 
Kurssvårigheterna uppkommer med högre årskurser. Eleverna tende-
rar att bli utslagna i sina matematikstudier. 
 
En huvudhypotes som Magne ställde var att eleverna utvecklar en allt 
lägre grad av prestationsnivå jämfört med årskursspecifikationerna 
som anges i kursplanen för respektive årskurser. Naturligtvis ökar 
elevernas prestationer under grundskoleåren, men frågan gällde alltså 
ett annat förhållande. Är ökningen sådan att, att den linjärt svarar 
mot kvaliteten och kvantiteten av de kursmoment vilka anges som 
karakteristiska för varje årskurs? Enligt den ställda hypotesen besva-
ras denna fråga nekande. 
 
För att pröva hypotesen så övervägdes två alternativa designer. Det 
ena var att studera ett statistiskt slumpvis sammansatt sampel av hela 
rikets grundskolepopulation. Eleverna skulle få valda matematikupp-
gifter som bedömdes tillhöra grundskolans kursplan årskursvis. 
 
Det andra alternativet gick ut på att inventera matematikprestation-
erna i en hel kommun, vilken om möjligt bör representera landets ge-
nomsnitt i de flesta tänkbara hänseenden. Även i detta fall skulle ele-
verna ges matematikuppgifter enligt det första alternativet. 
 
Det senare alternativet syntes vara det administrativt enklaste och 
efter kontakter med SCB valdes den kommun ut som kallas Medelsta. 
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5.2  Övriga problemställningar 
 
Den år 1977 planerade undersökning syftade till 

1. Att finna hur elevernas matematikprestationer utvecklas från 
årskurs till årskurs enligt 1969 års läroplan, 

2. Att jämföra ökningstakten av elevernas prestationer i förhål-
lande till de mål som beskrivs i kursplanen för matematik, 
jämte supplementhäften, 

3. Att belysa hur elever år 1977 presterar jämfört med elever som 
undervisades i en 7- á 8-årig folkskola (realskola/flickskola et-
cetera), 

4. Att få information om vad eleverna presterar inom olika mate-
matiska huvudområden, 

5. Att undersöka varför lärare anser att det är fler matematiska 
kurssvårigheter för äldre än för yngre elever. 

 
Då 1986 och 2002 års undersökningar planerades tillkom syften som: 

6. Att studera elevernas matematikprestationer vid skilda till-
fällen, 

7. Att framför allt bedöma olika läroplaners inverkan på kunskap-
erna i matematik. 

 
 

5.3 Undersökningens tre läroplaner 
 
Tre olika läroplaner var i kraft under tiden för Medelsta-projektets 
genomförande. Den första läroplanen för grundskolan, Lgr 62, kan i 
mångt och mycket sägas vara en utbildningspolitisk kompromiss. 
Som ett resultat av den tidens stora utbildningspolitiska tvisteämne, 
differentieringsfrågan, infördes alternativkurser, allmän och särskild 
kurs, i matematik och engelska på högstadiet. De definierades aldrig 
utan den allmänna kursen hade sina rötter i folkskolans matematik-
kurs, medan den särskilda kursen har sitt ursprung i realskolans ma-
tematikkurs. 
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Lgr 69 
Bara sju år senare tillkom en ny läroplan, Lgr 69. Här introducerades 
den så kallade nya matematiken. Det var en del i en reformrörelse 
som påverkade de flesta länder i Västeuropa. Det fanns både tillskyn-
dare och kritiker av införandet. Magne själv var kritisk och varnade 
1968 i ett föredrag inför SÖ:s generaldirektör för konsekvenserna av 
den planerade övergången till den nya matematiken.  
 
Några viktiga förändringar gentemot den tidigare läroplanen var: 

• Att man inte längre gav någon detaljerad årskursbunden läro-
gång, i stället angavs i kommentarer i ett supplement under 
vilka årskursintervall som ett givet moment skulle tas upp, 

• Mängdläran infördes och blev grunden för alla moment, 
• Vissa moment tidigarelades, till exempel koordinatsystem på 

låg- och mellanstadiet, potenser på mellanstadiet, trigonometri 
på högstadiet, 

• En del nya moment tillkom, bland andra statistik och sannolik-
hetslära, positionssystem med andra baser än tio samt vektorer, 

• Den euklidiska geometrin ersattes av avbildningsgeometrin, 
• Beräkningar med räknemaskiner liksom orientering om data-

maskiner infördes. 
 

Inför arbetet med Lgr 69 föreslog SÖ, trots lärarprotester, att alterna-
tivkurserna skulle tas bort. Departementet beslöt emellertid att be-
hålla dem. Däremot kom inte läroplanen att innehålla några anvis-
ningar om planering, stoff och metoder för undervisningen för de al-
ternativkurserna. 

 

Lgr 80 
Lgr 80 kan ses som en pendang till den förra läroplanen. Här lanseras 
baskunskapsideologin. Lärare och elever skulle komma överens om 
en kärna av kunskaper som var nödvändiga för alla att känna till. 
Därutöver fanns det naturligtvis mängder av önskvärda kunskaper. 
Det talades om vikten av att den grundläggande färdighetsträningen 
bedrevs målmedvetet och konsekvent. 
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Matematiken beskrevs som hierarkisk och en elev fick inte börja ett 
nytt moment utan tillräcklig grund från det tidigare moment. Pro-
blemlösning blev ett nytt och det första huvudmomentet, vilket för 
övrigt var en internationell trend. 
 
Alternativkurserna försvann från läroplanen, men återfanns i före-
skrifter för timplanen, där det endast angavs att alternativkurser i ma-
tematik fanns. De olika momenten delades in i nödvändiga och önsk-
värda kunskaper. Det som är önskvärda kunskaper på ett stadium 
blir nödvändiga kunskaper på närmast överliggande stadium. 
 

Lpo 94 
Lpo 94 var en del av ett utbildningspolitiskt systemskifte. Den tidigare 
regelstyrningen ersattes nu med målstyrning. Statsmakterna skulle 
inte längre detaljreglera skolans verksamhet utan endast ange mål 
och riktlinjer för verksamheten. Sedan skulle lärare och elever ge in-
nehåll åt skolans verksamhet. Skolorna skulle bedömas efter det re-
sultat de levererade. 
 
I läroplanen angavs mål att sträva mot och mål att uppnå i grund-
skolan. I kursplanen angavs mål att sträva mot och mål som eleverna 
ska uppnå i slutet av femte respektive nionde skolåret. Sålunda finner 
man inga föreskrifter om vare sig stoff, lärogång, metoder eller hur 
undervisningen ska organiseras. Alternativkurserna försvann nu för 
gott. Dessa frågor överlämnades till de professionella i skolan att av-
göra. 
 
 

5.4 Metod 
 
Här beskrivs urvalet, testinstrumenten (Medelstadiagnoserna), ge-
nomförande och sist lite kort om validitet och reliabilitet i undersök-
ningarna.  
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Urvalet 
1977 ingick drygt 2400 grundskoleelever och 1986 och 2002 hade de 
sjunkit till strax under 2000 elever. Bortfallet för de första två under-
sökningsåren är lågt, 1,4 procent respektive 0,7 procent. Däremot 
uppgår bortfallet för det sista året till 10 procent. Det är framför allt 
årskurs 8 och 9 som svarar för nästan hälften av bortfallet. Vid det 
sista undersökningstillfället hade nationella prov för årskurs 9 till-
kommit varför man kan misstänka en viss provtrötthet för årskurs 9. 
 

Testinstrumenten 
Inför den första undersökningen genomfördes ett arbete med att ta 
fram en testserie, sedermera kallat Medelstadiagnoserna, för detta. 
Som tidigare nämnts så bygger diagnoserna på Magne och Thörns 
kognitiva taxonomi. Överläggningar genomfördes med lärarna i Me-
delsta. Det var viktigt att uppgifterna avspeglade undervisningen i 
Medelsta. För en grundlig genomgång testinstrumenten såsom fram-
tagningen och analyser av uppgifter, reliabilitet och validitet hänvisas 
till Engström och Magne (2003). 
 

Genomförande 
Alla tre undersökningarna genomfördes på vårterminen, i februari–
mars vid första tillfället och april–maj år 1986 och 2002. Medelsta 
kommun ställde upp med en omfattande organisation kring testning-
en. Tryckning och distribution samt i stort sett all instruktion till test-
ledare svarade kommunen för. Lärarna tjänstgjorde som testledare 
och de hade en viktig funktion genom hela projektet. All rättning av 
testen gjordes av Magne de första två omgångarna och av Magne och 
mig år 2002. 
 
 

5.5 Resultat 
 
Här ska en kortfattad redogörelse för projektets resultat göras. För en 
mer utförlig redovisning hänvisas till projektets olika rapporter. 
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Elevernas kunskapsutveckling mellan de tre åren 
De olika läroplaner som var i kraft under Medelsta-projektets genom-
förande har diskuterats och kritiserats genom åren.  Man hade kunnat 
förvänta sig att elevernas prestationer på något sätt skilt sig mellan de 
tre undersökningsåren. I stället är utfallet det motsatta. Det är frappe-
rande likheter i prestationsnivån mellan de olika undersökningarna. 
De förändringar som har gjorts har inte fått något genomslag på ele-
vernas prestationer och slutsatsen blir att läroplanen tycks spela en 
försumbar roll, men däremot inte undervisningen, för elevernas pre-
stationer. Även de lägst presterande eleverna utvecklas. 
 

Elevernas kunskapsutveckling under grundskolan 
När det gäller elevernas kunskapsutveckling under grundskolan så 
sker det en snabb uppgång under årskurserna 4 och 5. Under de sista 
åren i grundskolan planar utvecklingen av. Det sker inget större till-
skott under de sista åren.  
 
När det gäller prestationsutvecklingen för det nya stoff som eleverna 
tillägnar sig under ett år, så kan vi studera det genom de årskursty-
piska uppgifterna. Behållningen av det nya stoffet bör ligga på 90 pro-
cent för varje årskurs. Det vi kan se är att behållningen sjunker för 
varje årskurs. Det är en sjunkande trend av elevprestationer under 
grundskoletiden i relation till specifikationerna i läroplanen. Lägst 
prestationer finner vi i de sista tre årens årskurstypiska uppgifter. Ut-
vecklingen av behållningen är kongruent för de olika läroplanerna. 
Det är alltså inga skillnader mellan de tre undersökningsåren. 
 
Studerar vi olika grupper av elever så ser vi att behållningen för elever 
över medianen är godtagbar. Nedgången för hela gruppen förklaras av 
att eleverna under medianen och framför allt de lägst presterande ele-
verna får en allt lägre behållning för varje år som går.  
 
För de 15 procent lägst presterande eleverna är nedgången mycket 
stor. Om vi jämför deras kunskapsutveckling med hela gruppen så ser 
vi att 
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• I årkurs 3 är deras prestationer i nivå med en medelelev i års-
kurs 1, 

• I årskurs 6 är deras prestationer i nivå med en medelelev i års-
kurs 3, 

• I årskurs 9 är deras prestationer i nivå med en medelelev i års-
kurs 4. 

 
De 15 procent lägst presterande eleverna hinner inte tillägna sig det 
nya stoff som finns i en årskurs. Uppgifterna får en ökande komplexi-
tet för varje år. Följden blir att de får allt mindre förutsättningar att 
klara nästa års stoff för varje år som går. Det sker en gradvis utslag-
ning av dessa elever. Misslyckandena i matematikundervisningen be-
står i en bristande kognitiv behärskning av stoffet. Det är uppenbart 
att den undervisning som denna grupp får inte är särskilt anpassad 
för dessa elevers förutsättningar att lära. 
 

Matematikens huvudområden 
När det gäller eleverna under medianen så ser utfallet för de olika hu-
vudområdena i taxonomin olika ut: 

• T-området har acceptabla lösningsfrekvenser i de lägre årskur-
serna och därefter så länge eleverna möter naturliga tal. Kun-
skaperna om rationella tal, till exempel bråk och procent, är 
bristfälliga även i årskurs 9. Det finns en mindre nedgång i 
2002 års undersökning och det är främst detta område som 
svarar för nedgången. Läromedelsanalyser pekar på att antalet 
övningar inom detta område är relativt litet. 

• P-området har generellt låga lösningsfrekvenser. 
• G-området uppvisar ”vita fläckar” av kunskaps- och färdighets-

brister. Det förefaller vara ett försummat område i undervis-
ningen. 

• ASMD-området klarar eleverna bäst, så länge de får använda 
naturliga tal. Svagheter är tydliga i bråkräkning och procent-
räkning. Räkning med naturliga tal dominerar starkt läromed-
len. 

• F-området finns endast representerat i ringa omfattning i dia-
gnoserna. Prestationerna är låga. 
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5.6 Slutsatser 
 
Elevernas genomsnittliga kunskaper ökar stadigt från årskurs till års-
kurs i grundskolan. Jämfört med tidigare skolformer (folkskolan) bör 
grundskolans genomförande ha medfört en kunskapsökning i mate-
matik.  
 
Resultatet ger ingen anledning att misstänka att grundskolelevers ma-
tematikkunskaper har blivit sämre under perioden 1977–2002. Pre-
stationerna har varit tämligen lika.  
 
Läroplanen tycks spela en försumbar roll för elevernas prestationer i 
grundskolan. Det är i stället undervisningens olika faktorer som bör 
fokuseras om man vill förändra utfallet. Däremot ger det utfallet för 
de olika huvudområdena anledning att se över innehållet och tiden för 
de olika momenten i matematikundervisningen. 
 
Elever under medianen har en kunskapsutveckling som inte är god-
tagbar. De tillägnar sig mindre andel av det nya stoffet för varje års-
kurs. 
 
För de 15 procent lägst presterande eleverna är situationen mycket 
bekymmersam. Här handlar det om en faktisk utslagning av elever i 
grundskolans senare del. 
 
 

5.7 Eleverna räknar 
 
Medelsta III: Eleverna räknar (Engström & Magne, 2006) redovisar 
två uppföljande studier på Medelsta-materialet. Den ena studien är en 
jämförelse mellan elever med relativt höga prestationer och de 15 pro-
cent lägst presterande eleverna, SUM-elever kallade. Den andra är en 
kvalitativ studie av SUM-elevernas matematikprestationer. 
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Jämförelse mellan relativt höga och låga prestationer 
De två grupperna som jämförs är elever över medianen, här kallade 
elever med relativt höga prestationer, och de 15 procent lägst preste-
rande eleverna, här kallade elever med särskilda utbildningsbehov i 
matematik, SUM-elever. 
 
Vi jämför eleverna i alla årskurser på de årskurstypiska uppgifterna. 
Årskurstypisk uppgift är en sådan uppgift som introduceras i årskur-
sen. Vi redovisar utfallen för 1977, 1986 och 2002 års elever i Me-
delsta. 
 
I huvudstudien kunde vi se att eleverna tycktes få en allt lägre lös-
ningsfrekvens för årskurs till årskurs i grundskolan. Delar man upp 
eleverna så blir det tydligt att det är SUM-eleverna som svarar för den 
stora nedgången. Nedgången är däremot tämligen måttlig för elever-
na över medianen.  
 
Vi har gjort en skattning av de uppgifter som är årskurstypiska för 
årskurs 5. SUM-eleverna har ett genomsnitt som vida understiger 
lösningsfrekvenserna för övriga elever. För hela gruppen, det vill säga 
inklusive SUM-eleverna så ligger lösningsfrekvensen på 83 procent i 
årskurs 5, och stiger till 90 procent i årskurs 9. SUM-eleverna uppnår 
i årskurs 5 en lösningsfrekvens på 37 procent. I årskurs 9 är den 59 
procent. SUM-eleverna i årskurs 9 har en lösningsfrekvens på årskurs 
5-uppgifterna som inte ens når upp till genomsnittet för årskurs 4. 
SUM-eleverna klarar inte av att tillgodogöra sig det stoff som är tänkt 
för en årskurs. Inför nästa högre årskurs har de för svaga resultat när 
de påbörjar undervisningen och tillgodogör sig därför mindre och 
mindre av det nya stoffet för varje årskurs. SUM-eleverna lär sig 
mindre och mindre andel av de successiva kunskapskraven. Det är 
uppenbart att dessa elever får en undervisning som inte är anpassad 
till deras förutsättningar. Resultatet blir en gradvis ökande utslag-
ning. Det bekräftar de resultat som redovisades i Magnes Göteborgs-
undersökningar för svaga räknare.  
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En kvalitativ analys av SUM-elevernas prestationer 
Inledningsvis diskuterar vi föreställningen om hierarkisk inlärnings-
gång i matematik. Vi redovisar några exempel på uppgifter som från 
denna utgångspunkt ger ett paradoxalt utfall. Taxonomiska modeller 
eller betygssystem som bygger på nivåer eller en kumulativ inlär-
ningsgång kan som vi visar ifrågasättas på empiriska grunder. Mate-
matikprestationer är i huvudsak normalfördelade och kan ses som en 
gradvis, ständigt föränderlig process. Betygssättning sätter en konst-
lad gräns mellan vissa bedömningsvärden och motsvaras inte av ma-
tematikprestationernas kontinuerliga prestation. 
 
Vi går sedan över till olika uppgifter där SUM-eleverna har en lös-
ningsfrekvens på över 70 procent och på uppgifter där lösningsfre-
kvensen ligger under 30 procent för årskurserna 1, 4, 5 och 9.  
 
Uppgifterna där SUM-eleverna klarar väl i årskurs 9 är av synnerligen 
okomplicerad typ. De känner till dessa räkneexempel från sitt var-
dagsliv. Svåra uppgifter, där inte en enda av SUM-eleverna har klarat 
den rör ekvationslösning, taluppfattning (decimaler), procent och 
geometri. Uppgifter där lösningsfrekvens ligger mellan 1 och 15 pro-
cent rör taluppfattning (koordinatsystem), taluppfattning (bråk, 
decimalform), procent, räknesätten och geometri. 
 
Uppgifterna representerar komplexa frågeställningar utanför elevens 
vardagsliv och tankekraft. Eleverna följer både ”korrekta” och ”felakt-
iga” regler i en från eleverna skild matematikvärld. De försöker till-
lämpa de mekaniska procedurer de tillägnat sig. 
 
SUM-eleverna i årskurs 1 klarar enkla aritmetikuppgifter med enkla 
tal och ett-stegs-uppgifter. De får svårigheter om det handlar om tal-
mönster, om de ska jämföra, planera och bestämma alternativa be-
tingelser. Svåra uppgifter har en ökande grad av komplexitet och mer 
sammansatt struktur i problemtypen, om det finns krav att känna till 
det matematiska språket, ekvationstänkande eller kräver formsinne. 
 
SUM-eleverna i årskurs 5 har höga lösningsfrekvenser (över 70 pro-
cent) på uppgifter där det ställs synnerligen elementära matematiska 
krav, såsom naturliga tal i utvecklad form, namnge geometrisk figur 
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(triangel), enhetsbyte och enkla uppgifter med räknesätten. Uppgifter 
med lösningsfrekvenser under 30 procent handlar om att kunna 
ordna naturliga tal, rita en kvadrat efter mått, räknesätt och ekva-
tionslösning. Allt för många elever har bristande behärskning av de 
enklaste elementen i begreppssystemet. 
 
SUM-eleverna i årskurs 4 har prestationer som nästan ligger i nivå 
med genomsnittet. Men det finns uppgifter där eleverna över media-
nen har en lösningsfrekvens som närmare sig 100 procent, medan 
SUM-eleverna ligger under 25 procent. Flera uppgifter är tillämp-
ningar av räknelagarna. Uppgifter med nollor är svåra även för elever 
över medianen. 
 
En diskussion av analysen görs i två kapitel. Dels ett om vardagsma-
tematiken som är en viktig del för de lägst presterande eleverna, men 
som tycks ha reducerats kraftigt i undervisningen. Dels ett kapitel 
som pläderar för en förändrad matematikundervisning. Matematik-
stoffet är allt för komplext för SUM-eleverna och det förefaller vara 
mycket mekanisk procedurräknande. De behöver en inriktning på 
mer av vardagsmatematik. 
 
Avslutningsvis pläderar vi att det finns en rad åtgärder som statsmak-
terna bör överväga för denna utsatta grupp: 

• Ett tydligt uppdrag avseende de lägst presterande elevernas 
skolsituation ges till de olika berörda myndigheterna, 

• En översyn av grundskolans läro- och kursplaner görs för att 
stödja de lägst presterande eleverna i matematik, 

• En översyn av lärar- och specialpedagogutbildningen, 
• Ett stöd till utvecklingsarbete för att ta fram och förbättra me-

toder och arbetsformer i en inkluderande skola, samt 
• En utveckling av forskarresurser inom befintliga eller nya cen-

tra/forskningsmiljöer till stöd för elever med särskilda utbild-
ningsbehov i matematik, varvid även elever med särskild ma-
tematikbegåvning bör uppmärksammas. 
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5.8  En analys av Skolverkets förslag till mål för årskurs 3 
 
På försommaren 2007 överlämnade Skolverket ett förslag till mål att 
uppnå i matematik för årskurs 3 enligt ett uppdrag verket hade fått av 
regeringen. Efter några månaders tystnad kom i november ett till-
läggsdirektiv från regeringen. De föreslagna målen var inte tillräckligt 
tydliga. Det tidigare framtagna förslaget fick under kort tid omarbetas 
och reviderades högst väsentligt. Ett nytt förslag överlämnades till 
regeringen i mitten av december.  
 
Vi hade analyserat det ursprungliga förslaget och genomförde nu en 
analys det nya förslaget. I mars 2008 publicerade vi en rapport (Eng-
ström & Magne, 2008) som gör en empirisk analys av skolverkets för-
slag att uppnå i matematik för årskurs 3. Analysen görs utifrån det 
empiriska materialet som tagits fram inom Medelsta-projektet. 
 
Parallellt med Skolverkets arbete gjordes en utredning som i mars 
2007 lade ett förslag till ett nytt mål- och uppföljningssystem (SOU 
2007:28). Det var kan man säga ett preliminärt bokslut av de refor-
mer som genomfördes i början av 1990-talet. Det var en dyster bild 
som målades upp. Mål- och uppföljningssystemet ansågs ha stora 
brister. Ungefär en fjärdedel av eleverna lämnar grundskolan utan 
fullständiga betyg och var tionde elev saknar behörighet till ett natio-
nellt program i gymnasieskolan. Betygssystemets konstruktion leder 
till brist på förståelse av mål- och resultatstyrningen. Kursplanernas 
otydlighet och bristande styrning har lett till att skolan mer styrs av 
läroböcker och konsultprodukter än av kursplaner. 
 
Rapporten inleds med en kort sammanfattning av Medelsta-stu-
diernas resultat och en redovisning av Skolverkets förslag till mål att 
uppnå. Därefter diskuteras förhållandet mellan lärokurser och elev-
prestationer samt en redovisning av Magne och Thörns kognitiva tax-
onomi presenteras.  
 
Den empiriska analysen omfattar två kapitel. I det första av dem pre-
senteras en fördjupad redovisning av elevernas prestationer i årskurs 
3, inklusive analyser som inte tidigare har publicerats. Vi redovisar 
utfallet för årskurserna 2, 3 och 4 på årskurstypiska uppgifter och re-
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dovisar diskriminationsindex för olika items (jämför med Magnes Gö-
teborgsundersökningar). Därefter följer en redovisning av uppgifter 
där eleverna i årskurs 3 har höga respektive låga lösningsfrekvenser. 
Sedan jämförs eleverna över och under medianen samt elever med 
mycket hög respektive mycket låga prestationer. Därefter följer en 
diskussion kring uppgiftslösningar och räknefel som följs av ett av-
snitt där elever över medianen jämförs med hur SUM-elever löste 
uppgifterna. 
 
I det följande kapitlet jämförs utfallet av elevprestationerna med 
Skolverkets förslagna mål i årskurs 3. Redovisningen görs inom 
Magne och Thörns huvudområden problemlösning (P), taluppfattning 
(T), räknesättten (ASMD), geometri och mätning (G) samt funktioner, 
ekvationer, algebra (F). 
 
Vår slutsats är att Skolverkets förslag saknar realism. Endast hälften 
av eleverna skulle klara de krav som finns formulerade i Skolverkets 
förslag. Paradoxalt ligger förslaget kanske väl lågt i vissa andra avse-
enden. Förslaget har bristande förankring i empirisk forskning. 
Kanske är det så att verkets uppdrag har varit något av ett mission 
impossible. SOU 2007:28 konstaterade att det var så omfattande bris-
ter i mål- och uppföljningssystemet att det måste reformeras. Skol-
verkets uppdrag var emellertid att inom ramen för detta hårt kritise-
rade system ta fram ett förslag till mål. 
 
Avslutningsvis tar vi upp behovet av en läroplansöversyn och formu-
lerar den stora variationen som finns i elevernas kunskaper inom en 
årskurs som ett grundläggande pedagogiskt dilemma. Vi pekar också 
på bristen på forskning om interventioner. De metoder som används i 
arbetat med elever med matematiksvårigheter saknar evidens. 
 
 

5.9 Diskussion 
 
De slutsatser Magne kunde göra om svaga räknares prestationer i Gö-
teborgsundersökningarna har i allt väsentligt bekräftats i Medel-
staprojektet. Däremot har frågor om samband mellan räknesvaghet 
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och begåvning, social bakgrund, medicinsk och psykologisk proble-
matik inte studerats i Medelsta-projektet. 
 
Vi kan se att det tidigt finns tydliga skillnader i prestationer mellan 
olika grupper av elever. Variationen mellan elever med höga och låga 
prestationer ökar under grundskoleåren. Redan i mitten av grundsko-
lan är det flera år mellan de lägst respektive de högst presterande ele-
verna i samma årskurs. Vi har formulerat detta som ett grundläg-
gande pedagogiskt dilemma i matematikundervisningen. Ett dilemma 
kan inte lösas, men måste likväl hanteras. Idag har skolan svårighet 
att hantera detta dilemma. 
 
Den elevgrupp som Magne benämnde uppvisa specifik dyskalkyli, det 
vill säga normalbegåvade elever som uppvisar genomsnittliga prest-
tioner i skolans ämnen utom i matematik, där de är underkända, är en 
liten grupp, Magne uppskattar prevalensen till 2-3 promille. Vi har 
försökt att på basis av det omfattande datamaterialet som vi har i Me-
delsta-projektet göra en uppskattning och det kan röra sig om ungefär 
en halv procent. De allra flesta elever med låga prestationer faller 
inom ramen för en normal variation. Det är vanligt med andra skol-
svårigheter i denna grupp, men deras låga resultat kan förklaras med 
matematikkursernas ökande komplexitet. Undervisningen är inte an-
passad för elever som lär långsamt. De ges inte möjligheter att tillägna 
sig det stoff under läsåret som är tänkt att de ska lära sig. Deras förut-
sättningar att under det nästföljande läsåret lära sig det nya stoffet 
minskar för varje år. Det sker en gradvis utslagning av dessa elever. 
 
Jag ska i det avslutande kapitlet göra en summering av Magnes fors-
kargärning och diskutera situationen för de räknesvaga eleverna idag. 
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6 Var står vi idag? 

6.1  En summering av Magnes forskning 
 
Nedan ska en summering av Magnes forskargärning göras. Jag gör en 
indelning i de frågor han studerade, metoderna och resultaten. 

Frågorna 
Jag har i inledningen karakteriserat Göteborgsundersökningarna 
(Magne, 1958) i termer av en fallstudie. Magne själv använde emeller-
tid inte termen. Jag tror dock att det finns en poäng med att förstå 
undersökningarna som en sådan. Fallet, the case (Yin, 2014), är räk-
nesvaghet. Magne följer här två spår, dels analyser av räknevarianter 
och felanalyser av räknesvaga elever, dels personlighetspsykologiska 
aspekter av räknesvaga elever. Det är intressant att se hur dessa spår 
löper som en röd tråd genom hela hans forskningsverksamhet.  
 
Inledningsvis fanns ett intresse från Magnes sida att studera specifik 
räknesvaghet. Men redan 1953 års enkät visade att denna grupp av 
räknesvaga elever bara utgjorde 2–3 promille av folkskolans elev-
grupp, vilket gjorde att de fortsatta studierna modifierades och kom 
att riktas mot hela gruppen räknesvaga elever.  
 
I vilken utsträckning förekommer det man kallade för anpassnings-
rubbningar och finns det anledning att misstänka någon typ av 
kroppslig effekt hos de räknesvaga barnen? Vilka räknefel gör de räk-
nesvaga folkskoleeleverna? Vilka skillnader finns mellan goda och 
svaga räknare? Finns skillnader mellan räknesvaga och lässvaga ele-
ver? 
 
Under försöksåren under 1960-talet med matematikklinikerna ställ-
des frågan om man med vetenskapliga metoder kunde utveckla räkne-
färdigheten hos de räknesvaga eleverna? Försöksåren innebar plane-
ring och utvärdering av interventionsinsatser riktade mot räknesvaga 
barn. Viktiga erfarenheter gjordes under dessa år. Tyvärr kom dessa 
relativt begränsade studier inte att prövas i större skala.  
 



 84 

Flera hypoteser som hade vuxit fram i Göteborgsundersökningarna 
ledde fram till ett teoretiskt arbete kring frågor om hur man kan 
skapa ett system av olika kategorier av alla analyserade fel och räkne-
varianter. Hur det växte den kognitiva taxonomin fram. Det empiriska 
materialet hämtades från de tidigare studierna och från den påbör-
jade Medelsta-studien. 
 
I Medelsta-studierna inventerades grundskoleelevers matematikpre-
stationer i en utvald kommun. Här blev det möjligt att studera pre-
stationerna hos olika grupper av elever, skillnader i prestationer mel-
lan olika områden av skolmatematiken, hur prestationerna utvecklas 
under grundskoleåren och jämföra matematikprestationerna under 
25 år mot bakgrund av olika utbildningsreformer. 
 

Metoderna 
Göteborgsstudierna var med nödvändighet explorativa och hypotes-
genererande. Magne var tränad i experimentell inlärningsforskning 
och de två enkätundersökningarna kompletterades med en rad 
mindre studier av olika grupper av den studerade populationen. Det 
var första gången som någon hade försökt få ett samlat grepp om räk-
nesvaghetens natur. För flera av studierna bröt Magne ny mark.  
 
Termen metodtriangulering användes aldrig av Magne själv, men det 
svarar bäst mot det Magne använde för att studera den mångfald av 
frågor som dök upp. Det började ofta med att Magne diskuterade de 
metoder som använts av andra forskare. Fördelar och nackdelar dis-
kuterades i relation till de frågor som ställdes. Slutligen argumente-
rade han för den metod som han sedan kom att använda.  
 
Vissa av dem, till exempel itemanalyser av elevers prestationer, som 
användes i Göteborgsundersökningarna användes också i Medelsta-
studierna och uppföljningar av dem, till exempel i Medelsta IV, om 
prestationerna hos elever i årskurs 3. Beskrivning av elevernas pre-
stationer inom olika delar av skolmatematiken som gjordes i Me-
delsta-projektet byggde på den kognitiva taxonomin. 
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Resultaten 
Under 1950–1960-talen dominerades både den pedagogiska forsk-
ningen och praktiken av ett kompensatoriskt perspektiv på elevers 
svårigheter. Enligt den rådande tankefiguren gällde det att identifiera 
och avgränsa de brister och svårigheter som eleverna hade för att 
kunna utveckla de vetenskapligt bästa metoderna för olika insatser. 
Frågor om kategorisering av elever och diagnostisering kom därför i 
förgrunden. Utifrån en ställd diagnos kan sedan rätt insatser göras.  
 
Den skolideologiska retoriken i styrdokumenten har numera lämnat 
det här perspektivet och nu förs i stället diskussionen i termer av in-
kludering och demokratiskt deltagande. Vi talar idag hellre om elever 
i svårigheter än elever med svårigheter. 
 
Hos Magne kan vi se en förskjutning från att tala om räknesvaga ele-
ver till elever med låga prestationer i matematik. Den här förändrande 
diskursen handlar inte främst om ett ideologiskt byte av termer utan 
beskriver framför allt en förändrad forskning. Låga prestationer är en 
neutral och rent beskrivande term som är att föredra framför mer 
ideologiskt präglade begrepp, eftersom det i termen inte ligger någon 
förklaring till några förmodade orsaker till en elevs låga prestationer. 
 
Låga prestationer kan dels beskrivas som nedre delen av ett konti-
nuum, en normal variation, dels som en anomali, en avvikelse eller 
störning från det normala. Den allra största delen av elever med låga 
prestationer ligger inom den normala variationen. Det var ett av de 
viktigaste resultaten av Göteborgsundersökningarna och har sedan 
bekräftats i Medelsta-studierna. 
 
En majoritet (runt 90 procent) av folkskoleeleverna med låga prestat-
ioner i matematik i Göteborgsundersökningarna var också svagt teo-
retiskt begåvade. Det är ett faktum som inte har uppmärksammats 
särskilt mycket. Skälet ska nog främst ska sökas i skolideologiska be-
vekelsegrunder. Skolpolitiker och skolmyndigheter har under många 
år haft svårt att hantera begåvningsbegreppet.  
 
Som redovisats i avsnittet om Medelsta-studierna så slås elever med 
låga prestationer ganska tidigt ut från grundskolan. Under fjärde och 



 86 

femte årskursen så sker generellt en relativt snabb utveckling av ele-
vernas kunskaper i matematik. De lägst presterande lär oftast lång-
samt och måste kämpa med sin matematik. Sällan är innehåll i kursen 
eller undervisningen särskilt anpassad till denna elevgrupp. 
 
Redan i Göteborgsundersökningarna stod det klart att dessa elever 
inte hinner tillägna sig de kunskaper som kursplaner, läroböcker och i 
många fall lärare förväntar sig av dem. De kommer hela tiden ohjälp-
ligt efter de andra i klassen. De lär sig därför mindre och mindre av 
det nya stoffet för varje årskurs. Det handlar om en utslagning av ele-
ver med låga prestationer. 
 
En något mindre andel (runt 80 procent) av eleverna med låga pre-
stationer uppvisade symtom på olika psykiska besvär, till exempel 
koncentrationssvårigheter. Det fanns både besvär som identifierats av 
lärare, men också sådant som man hittade på hälsokort, fast här var 
det ett mycket litet urval så resultatet var inte signifikant. 
 
Varken begåvning eller symtom på psykiska besvär hos eleverna stu-
derades i Medelsta. Men i huvudsak kvarstår de tidiga hypoteserna att 
huvuddelen av elever med låga prestationer i matematik är svagt teo-
retiskt begåvade och i större utsträckning än andra elever uppvisar 
symtom på olika psykiska besvär. 
 
 

6.2 Var står vi dag? 
 
Elever med låga prestationer i matematik är en utsatt grupp i grund-
skolan. Många av dem får inte godkänt i matematik när de lämnar 
grundskolan. De får därför fortsätta sina studier på gymnasieskolan 
inom introduktionsprogrammet.  
 
En del av eleverna med låga prestationer får godkänt i matematik 
men deras förutsättningar för vidare studier är ganska dåliga. Det 
framgår av resultaten från kursprovet på yrkesprogrammen. Inte säll-
an får upp till nästan hälften av eleverna underkänt på kursprovet, 
trots att kurs 1a i stort sett är en repetition av grundskolans matema-
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tikkurs. Det är uppenbart att eleverna inte har tillägnat sig den mate-
matik som förutsätts för gymnasieskolan. Avhoppen från gymnasie-
skolan är stora, runt en tredjedel av dem som börjar fullföljer inte en 
gymnasieutbildning inom fyra år. 
 
Vi har fått en paradoxal situation – ju mer som satsats på skolma-
tematiken i olika nationella satsningar, till exempel fortbildningssats-
ningar som Matematiklyftet, desto mindre uppmärksamhet tenderar 
att riktas mot elever med låga prestationer. 
 
När det gäller insatser, både när det gäller prevention och intervent-
ion, så är forskningen tämligen outvecklad. De insatser som faktiskt 
görs av lärare av olika kategorier saknar evidens. Vi vet faktiskt inte 
vilka insatser som har effekt och i vilken grad vi kan förhindra utslag-
ning av elever från skolans matematikundervisning. Här finns mycket 
att göra både för forskning och metodiskt utvecklingsarbete ute på 
skolorna. 
 

Elever med svag teoretisk begåvning 
Under senare år har skolsituationen för elever med svag teoretisk be-
gåvning uppmärksammats allt mer, framför allt bland elevhälsans 
personal och barn- och ungdomspsykiatrin (se till exempel Adolfsson 
& Carlsson Kendall, 2000 och Adolfsson, Carlsson Kendall, Dahl-
ström & Fernell, 2002). Elever med svag teoretisk begåvning repre-
senterar den nedre delen av en normal variation. Det är alltså inte ak-
tuellt att ge dem en diagnos av något slag. Teoretiskt handlar det om 
runt 13–14 procent av en årskull.  
 
Eleverna utsätts för kognitiva överkrav och uppvisar inte sällan olika 
stressrelaterade symtom. Det är uppenbart att många av dessa elever 
har svårt att följa undervisningen i matematik och att det särskilda 
stöd som denna grupp får är både otillräckligt och av låg kvalitet.  
 
En särskild uppmärksamhet bör riktas mot den grupp elever som ti-
digt uppvisar mycket låga prestationer i matematik. Det kan vara ele-
ver som redan i årskurs 3 inte når upp till kravnivån. De ges idag säll-
an förutsättningar att lyckas med matematiken. Föreställningen att 
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dessa elever ska ”hinna ikapp” sina normalpresterande kamrater har 
föga med verkligheten att göra. Den här lilla gruppen kommer knapp-
ast att klara kravnivån för årskurs 9 och därför är det viktigt att prio-
ritera vad för slags matematik som de bör få med sig när det lämnar 
grundskolan. Magne och jag har i flera skrifter tagit upp behovet av 
att se över kursinnehållet i matematik och få undervisningen mer in-
riktad mot vardagsmatematik. Dessa elever behöver också få lyckas 
med sin matematik. 
 

Elever med en räknestörning 
Att uppvisa mycket höga eller mycket låga prestationer i matematik är 
mindre vanligt, men det är viktigt att understryka, inte onormalt. 
Samtidigt vet vi sedan lång tid tillbaka att det finns individer som 
uppvisar en avvikelse eller störning av räknefunktionerna. Jag ska här 
preliminärt tala om elever med en räknestörning, något som avviker 
från det normala.  
 
Det finns olika termer, till exempel specifik räknesvårighet, specifik 
inlärningsstörning i matematik, dyskalkyli etcetera, för att beskriva 
och diagnostisera fenomenet. Det handlar om en psykisk störning 
som ligger utanför den normala variationen. Inom den svenska 
sjukvården används diagnosmanualen ICD-10 (Socialstyrelsen, 2010). 
I USA och en del andra länder används amerikanska psykiatrisäll-
skapets diagnosmanual DSM-5 (APA, 2013). För en genomgång av 
innehållet i dessa manualer och för en redogörelse för forskningen 
hänvisar jag till Engström (2015). 
 
Jag betraktar räknestörning som en delmängd av låga prestationer i 
matematik. Frågor som rör definitioner och diagnostisering av en 
räknestörning är frågor som hör till den medicinska domänen, och 
som per definition ligger utanför matematikdidaktiken och utbild-
ningsvetenskapen. Frågor som vi kan studera inom det utbildningsve-
tenskapliga fältet rör prevention och intervention för elever i behov av 
särskilt stöd. För att det inom utbildningsvetenskapen ska vara intres-
sant att göra en distinktion mellan elever med låga prestationer och 
elever med en räknestörning måste vi empiriskt kunna visa att det 
föreligger skilda behov av insatser för dessa grupper.  
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Inom ramen för Magnes egen och vår gemensamma forskning har vi 
inte kunnat identifiera några kvalitativa skillnader i prestationerna 
mellan elever med låga prestationer och de med en räknestörning. Det 
saknas idag evidens för att det särskilda stödet i matematik för elever 
med räknestörning skulle behöva se kvalitativt annorlunda ut än för 
elever med låga prestationer inom normalvariationen. 
 
Det finns för övrigt en mängd frågor inom den medicinska forskning-
en om räknestörning som ännu är olösta och det saknas konsensus på 
flera områden.  
 

Att slita en tvist 

Den låga frekvensen av elever med en räknestörning (2–3 promille), 
av Magne kallad specifik räknesvaghet, som framkom i Göteborgsun-
dersökningarna kan kanske förvåna många läsare. Vi gjorde utifrån 
materialet i Medelsta-projektet ett försök att skatta andelen elever 
med räknestörning och hamnade vid bedömningen att det handlar 
om högst en halv procent.  
 
De skattningar Magne gjorde under 1950-talet och den som vi senare 
gjorde i Medelsta-studierna bygger på ett omfattande empiriskt mate-
rial. I Göteborgsundersökningarna handlade det om ett urval på drygt 
6000 elever. I Medelsta uppgick antalet undersökta elever till drygt 
2000 vid varje tillfälle, eller sammanlagt över 6000 elever.  
 
Fördelen med empiriska utsagor är att dessa kan prövas vetenskap-
ligt, falsifieras, om man anger förutsättningarna för en sådan pröv-
ning. En sådan skulle till exempel kunna formuleras så här: 
Andelen elever med en specifik räknestörning i grundskolan är runt 
0,5 procent. Med specifik räknestörning avses fall där eleven är un-
derkänd i matematik, det vill säga har betyget F, men uppvisar ge-
nomsnittliga prestationer, betyget C, i andra ämnen. 
 
Prövningen innebär sedan att studier görs som prövar hypotesen. Det 
kommer att krävas ett relativt stort urval, men den torde vara helt 
möjligt att genomföra. Jag och andra som arbetar med dessa frågor 
välkomnar en sådan prövning. Att utveckla vetenskapen handlar 
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bland annat om att ifrågasätta och pröva sådana här empiriska utsa-
gor.  
 

Elever med atypisk matematikutveckling 
Ett annat fenomen gäller elever med en atypisk matematikutveckling. 
Det handlar om barn som inte utvecklas som de flesta andra barn. Det 
rör sig om barn med olika diagnoser som Downs syndrom, 22q11-
deletions-syndrom, Williams syndrom, Fragilt X-syndrom, Turners 
syndrom etcetera. Det är en heterogen grupp elever som uppvisar vik-
tiga skillnader mellan de olika diagnoserna. Man hittar här barn med 
ojämn begåvningsprofil. För barn med Williams syndrom är presta-
tionerna inom språkområdet betydligt högre än inom matematikom-
rådet, vilket gjort det intressant att studera. För flera av diagnoserna 
innebär det aktuella syndromet en flerfunktionsnedsättning. De ele-
ver som även har en intellektuell funktionsnedsättning tillhör särsko-
lans målgrupp. Inom en och samma diagnos kan det finnas både barn 
med och utan en intellektuell funktionsnedsättning.  
 
Specialpedagogisk forskning och metoder gällande särskilt stöd för 
dessa elever är av förståeliga skäl mycket eftersatt. Inte särskilt myck-
et är gjort när det gäller matematikundervisning.  
 

Avlutning 
Som framgått av redovisningen här ovan så är många av de frågor 
som Magne initierade i Göteborgstudierna fortfarande aktuella för 
oss. Vi har i vissa avseenden kommit en bit på vägen, men mycket 
återstår. Låt mig få avsluta med ett citat från Jean Piaget. Han inter-
vjuades 1970 av den amerikanska tidskriften Psychology Today och 
fick bland annat frågan: 

– How do you see the future of psychology? 

Piaget svarade: 

– With optimism. We see new problems every day. 

 
  



 91 

Referenser	

Adolfsson, I. & Carlsson Kendall (2000). Svagbegåvade barn – en 
osynlig grupp. Rapport. Stockholm: Huddinge universitetssjuk-
hus. 

Adolfsson, I., Carlsson Kendall, G., Dahlström, K. & Fernell, E. 
(2002). Svag begåvning – normalt, men inte problemfritt. Lä-
kartidningen, 99(16), 1820–1822. 

American Psychiatric Association (2013). Diagnostic and statistical 
manual of mental disorder. Fifth edition. DSM-5. Washington 
DC: APA. 

Anderson, L. W. & Krathwohl, D. R. (Eds.). (2001). A taxonomy for 
learning, teaching, and assessing. A revision of Bloom’s taxon-
omy of educational objectives. London, New York: Longman 

Axelsson, T. (2007). Rätt elev i rätt klass. Skola, begåvning och styr-
ning 1910–1950 (Linköping Studies in Arts and Science, 379). 
Linköping: Linköpings universitet. 

Biggs, J. B. & Collins, K. F. (1982). Evaluating the quality of learn-
ing: The SOLO-taxonomy. New York: Academic Press. 

Bloom, B. S. (Ed.). (1956). Taxonomy of educational objectives. The 
classification of educational goals. Handbook I: Cognitive do-
main. New York: Mc Kay. 

Brownell, W. A. (1941). Arithmetic in grades I and II. A critical sum-
mary of new and previously reported research (Duke University 
Research Studies in Education, 6). Durham, NC: Duke University 
Press. 

Burt, C. (1921). Mental and scholastic tests. London: P.S. King and 
Son. 

Buswell, G. T. & John, L. (1926). Diagnostic studies in arithmetic. 
Chicago: University of Chicago Press. 

Claesson, P. (1981/1982). Intervju med Olof Magne. Nämnaren, (2), 
14–18. 

Easley, H. (1933). On the limits of predicting scholastic success. Jour-
nal of Experimental Education, 1, 272–276. 

Elmgren, J. (1934). Minnets funktion, struktur och utveckling. Av-
handling. Göteborg: Göteborgs högskola. 



 92 

Elmgren, J. (1952). School and psychology: A report on the research 
work of the 1946 Commission. Stockholm: Nordiska bokhan-
deln. 

Engström, A. (2015). Specialpedagogiska frågeställningar i matema-
tik (KUS 2015:40). Karlstad: KUP. 

Engström, A. & Magne, O. (2003). Medelsta-matematik. Hur väl be-
härskar grundskolans elever lärostoffet enligt Lgr 69, Lgr 80 
och Lpo 94 (Rapporter från Pedagogiska institutionen, 4). Öre-
bro: Örebro universitet.  

Engström, A. & Magne, O. (2006). Medelsta-matematik III. Eleverna 
räknar (Rapporter från Pedagogiska institutionen, 12). Örebro: 
Örebro universitet.  

Engström, A. & Magne, O. (2008). Medelsta-matematik IV. En empi-
risk analys av Skolverkets förslag till mål att uppnå i matema-
tik för årskurs 3 (LiU-PEK-R-248). Linköping: Linköpings uni-
versitet. 

Engström, A. & Magne, O. (2010). From Henschen to Middletown 
Mathematics: Swedish research on low achievement in mathe-
matics. I: B. Sriraman, C. Bergsten, S. Goodchild, G. Pálsdóttir, 
B. Dahl & L. Haapasalo (Eds.). The first sourcebook on Nordic 
research in mathematics education (ss. 333–346). Charlotte, 
NC: IAP. 

Erlwanger, S. H. (1975). Case studies of children’s conceptions of 
mathematics – Part I. Journal of Children’s Mathematical Be-
havior, 1(3), 157–283. 

Eurydice (2011). Mathematics education in Europe: Common chal-
langes and national policies. Brussels: Eurydice. 

Fettweiss, E. (1949). Methodik für den Rechenunterricht. Paderborn: 
Schöningh. 

Freudenthal, H. (1978). Weeding and sowing – A preface to a science 
in mathematics education. Dordrecht: Reidel. 

Freudenthal, H. (1979). Ways to report on empirical research in edu-
cation. Educational Studies in Mathematics Education, 10, 275–
303. 

Gerstmann, J. (1924). Fingeragnosie. Eine umschriebene Störung der 
Orientierung am eigenen Körper. Wiener klinische Wochen-
schrift, 40, 1010–1012. 



 93 

Hanfman, E. (1950). Psychological approaches to the study of anxiety. 
I P. H. Kock & J. Zubin (Eds.), Anxiety (ss. 51–69). New York; 
NY: Grune & Stratton. 

Henschen, S. E. (1920). Klinische und anatomische Beiträge zur Pa-
thologie des Gehirns. 5. Teil. Über Aphasie, Amnesie und 
Akalkulie. Stockholm: Nordiska bokhandeln. 

Husén, T. (1981). En obotlig akademiker. En professors memoarer. 
Stockholm: Natur och Kultur. 

Håstad, M. (1964). Om verksamheten inom nordiska kommittén för 
modernisering av matematikundervisningen. Nordisk Matema-
tisk Tidskrift, 12(1/2), 8–16. 

Krutetskii, V. A. (1976). The psychology of mathematical abilities in 
schoolchildren. Chicago: CUP. 

Lebrun, Y. (2005). Gerstmann’s syndrome. Journal of Neurolingu-
istics, 18, 317–326. 

Ljungblad, T. (1966). Elever med matematiksvårigheter. Stockholm. 
Ljungblad, T. (1969). En undersökning av två extremgrupper i ma-

tematik. Stockholm. 
Lund, W. (2003). EASE har nått vägs ände – men EASE’ idéer lever. 

Att Undervisa, (1), 8–9. 
Lynd, R. & Merrell Lynd, H. (1929). Middletown: A study in modern 

American culture. New York: Harcourt, Brace, and Company. 
Lynd, R. & Merrell Lynd, H. (1937). Middletown in transition: A 

study in cultural conflicts. New York: Harcourt, Brace, and Com-
pany. 

Läroplan för grundskolan, Lgr 62. Skolöverstyrelsen. Stockholm: SÖ-
förlaget. 

Läroplan för grundskolan, Lgr 69. Allmän del. Skolöverstyrelsen. 
Stockholm: Utbildningsförlaget. 

Läroplan för grundskolan, Lgr 69. Supplement. Specialundervisning. 
Skolöverstyrelsen. Stockholm: Utbildningsförlaget. 

Magne, O. (1952). Läromedlets roll vid bedömandet av efterblivenhet 
hos barn. Folkskolan Svensk Lärartidning, (6), 144–150. 

Magne, O. (1957). En redogörelse om dyskalkylielever i Karlskrona. 
Länsskolnämnden i Blekinge län. 

Magne, O. (1958). Dyskalkyli bland folkskoleelever. Stencil. Göte-
borg: Göteborgs högskola. 



 94 

Magne, O. (1964). Synpunkter på ängslan och matematikprestation. 
Nordisk tidskrift i specialpedagogik, (42), 203–217. 

Magne, O. (1967). En redogörelse om dyskalkylielever i Karlskrona. 
Karlskrona: Länsskolnämnden i Blekinge län. 

Magne, O. (1968). En redogörelse för en enkät angående undervis-
ningsmetoder och undervisningsmaterial vid 11 matematikkli-
niker samt stödkliniken i Malmö läsåret 1966/1967. (Stencil). 
Karlskrona: Länsskolnämnden i Blekinge län.  

Magne, O. (1992). Vad är EASE – och vad uträttar EASE? Specialpe-
dagogik i Europa. Nordisk Tidskrift for Spesialpedagogikk, (1), 
21–30. 

Magne, O. & Adrell, R. (1973). En rapport om effekten av samordnad 
specialundervisning i matematik i Jönköping och Karlskrona 
läsåret 1968-1969. (Stencil). Jönköping: Länsskolnämnden i 
Jönköpings län. 

Magne, O. & Säll, R. (1973). Checklista i matematik. Stockholm. 
Magne, O. & Thörn, K. (1987). En kognitiv taxonomi för matematik-

undervisningen. Del 1–2. (Pedagogiska problem, 471). Malmö: 
Lärarhögskolan. 

Magne, O., Bengtsson, M & Carleke, I. (1972). Studiehäfte om under-
visning för barn med matematiksvårigheter. Stockholm. 

Ohlson, S. O. (1949). Lärarutlåtandets tillförlitlighet. Folkskolan. 
Svensk Lärartidning, (3), 143–151. 

Peritz, G. (1918). Zur Pathologie des Rechnens. Deutsche Zeitschrift 
für Nervenheilkunde, 61(1–6), 234–340. 

Piaget, J. & Szeminska, A. (1941). La genése du nombre chez l’enfant. 
Neuchâtel: Delachaux & Niestlé. 

Piaget, J. & Inhelder, B. (1942). Le développement des quantités chez 
l’enfant. Archieve de psychologie, 29, 109–110. 

Rignano, E. (1923). The psychology of reasoning. London: Kegan 
Paul. 

Rose, G. (1928). Die Schulung des Geistes durch den Mathematik- 
und Rechenunterricht. Leipzig: Verlag von B. G. Teubner. 

Sandels, S. (1956). Utvecklingspsykologiska beteendestudier hos 
barn i åldern 1½–8½år. Uppsala: Appelbergs. 

Schmitts, C. (1921). Extreme retardation in arithmetic. The Elemen-
tary School Journal, 21, 529–547. 



 95 

Schonell, F. (1951). Diagnosis of individual difficulties in arithmetic. 
Edinburgh: Oliver & Boyd. 

Shouse, J. B. (1939). College grades mean something. Journal of Edu-
cational Psychology, 30(7), 510–518. 

Siegvald, H. (1944). Experimentella undersökningar rörande intel-
lektuella könsdifferenser I och II (Psykologiska institutionen). 
Lund: Lunds universitet. 

Skemp, R. R. (1976). Relational understanding and instrumental un-
derstanding. Mathematics Teaching, 77, 20–26. 

Skolöverstyrelsen (1965). Sammanfattning av föredrag och disku-
ssioner vid konferensen angående undervisning av barn med 
matematiksvårigheter i Stockholm den 10–11 mars 1965. (Sten-
cil).  

Socialstyrelsen (2010). Internationell statistisk klassifikation av sjuk-
domar och relaterade hälsoproblem. Systematisk förteckning 
(ICD-10-SE). Stockholm: Socialstyrelsen. 

SOU 2007:28. Tydliga mål och kunskapskrav i grundskolan. Förslag 
till ett nytt mål- och uppföljningssystem. Betänkande av Utred-
ningen om Mål och uppföljning i grundskolan. Stockholm: Ut-
bildningsdepartementet. 

Sriraman, B. Ed. (2008). Mathematics education and the legacy of 
Zoltan Paul Dienes (The Montana Mathematics Enthusiast. 
Monograph, 2). Charlotte, NC: IAP. 

Thurstone, X. (1938). Primary mental abilities. Chicago: CUP. 
Thyne, J. M. (1954). Patterns of error in the addition of number 

facts. London: University Press. 
Ulrich, R. (2002). EASE – European Association for Special Educa-

tion. Att Undervisa, (2), 24–25. 
Ulrich, R. (2003). Internationella frågor. Att Undervisa, (1), 10–11. 
Underhill, R. G., Uprichard, A. E. & Heddens, J. (1980). Diagnosing 

mathematical difficulties. Columbus, OH: Merrill. 
Uprichard, A. E., Baker, B., Dinkel, N. & Archer, C. (1975). A task-

process integration model for diagnosis and prescription in 
mathematics. Tampa: University of Florida. 

Werdelin, I. (1958). The mathematical ability: experimental and fac-
torial studies: tests. Lund: Gleerup. 



 96 

Werdelin, I. (1961). Geometrical ability and space factors in boys and 
girls (Studia psychologica et paedagogica. Series altera, 10). 
Lund: Gleerup. 

Wigforss, F. (1925). Den grundläggande matematikundervisningen: 
översikt av folkskolans kurs i räkning och geometri ur metodisk 
synpunkt. Stockholm: Bergvall. 

Wilson, J. W. (1971). Evaluation of learning in secondary school 
mathematics. I B. S. Bloom, J. Th. Hastings & G. F. Madaus 
(Eds.), Handbook on the formative and summative evaluation 
of student learning (ss. 643–696). New York, NY: McGraw-Hill. 

Wolf Jr., R. R. (1939). Differential forecasts of achievement and their 
use in counseling. Psychological Monographs, 51(1), i–53. 

Yin, R. K. (2014). Case study research: design and methods. London: 
SAGE. 

Öbrink, J. (1969). Talbegreppens utveckling av intellektuellt retarde-
rade barn (Rapport, 10. Pedagogiska institutionen). Göteborg: 
Lärarhögskolan i Göteborg. 

Öbrink, J. (1972). Uppföljning av ett pedagogiskt försök med struk-
turerat matematikmaterial (Rapport, 63. Pedagogiska institu-
tionen). Göteborg: Lärarhögskolan i Göteborg. 

 
  



 97 

Bilaga 

  



 98 

 

 



 

Magne-Thörns kategorisystem 

Den av Magne och Thörn (1987) presenterade kognitiva taxonomin 
för den elementära matematikundervisningen innehåller för grund-
skolans del sex huvudområden. Man kan förmoda att de är inbördes 
relaterade, men de synes ändå bilda olika faktormönster. Huvudom-
rådena utgörs av: 
 
P-området  Språkuppfattning och problemlösning 
T-området   Taluppfattning 
G-området  Formuppfattning, pengar, geometri, mätning,  
  enheter 
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. Stoff-
områdena har liksom elevreaktionerna numrering. 
 
Taxonomin bygger på en inventering av ett omfattande material från 
både tester och elevintervjuer. 
 
Nedan presenteras sammandrag av elevreaktioner som berör de fyra 
huvud-/stoffområdena som undersökts i Medelsta-projektet. F- och 
B-området är bara delvis inventerat. 
  



 

Sammandrag av elevreaktioner som berör språkuppfattning och 
problemlösning (P-området). 
* Asterisk betyder: I analys av P-området finns underrubriker. 
  
SPALT A  
Stoffområden: 
 
P 1   Benämnda uppgifter 
P 2   Praktiska problem 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SPALT B 
Elevreaktioner på stoffet: 
 

1 Uppfattar det matematiska innehållet med 
eller utan läshjälp 

2 Väljer rätt räknesätt i enkla uppgifter/del-
operation i sammansatta uppgifter 

3 Tillräcklig räkneteknik/räknefärdighet och 
klarar den numeriska uträkningen (jämför 
ASMD-analysen) 

*4 Använder tillämplig lösningsmetod i 
sammansatta uppgifter, t ex räknar, redo-
visar och motiverar lösningen 

*5 Kontrollerar lösningen, t ex genom rimlig-
hetsbedömning 

6 Gör en klar plan för att samla in informa-
tion om problem 

7 Samlar in behövlig information om pro-
blem 

8 Använder behövlig information 
9 Formulerar själv problem ur insamlad 

information 
10 Använder lösningen för att fatta beslut om 

insamlad information 
11 Löser uppgiften så att den blir avslutad 
12 Uträkning eller lösning redovisas/ motive-

ras på ett tolkbart sätt 
13 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: 
 
T 1 Naturliga tal  

talområdet 0–9 
T 2 Naturliga tal  

talområde 0–20 
T 3 Naturliga tal  

talområde 0–100 
T 4 Naturliga tal  

talområde 0–1000 
T 5 Större naturliga tal 

T 6 Positiva tal med 
högst två decimaler 

T 7 Övriga positiva tal 
med decimaler 

T 8 Stambråk  
Enkla bråk 

T 9 Övriga bråk  
Blandad form 

T10 Procent 

T11 Negativa hela tal 

T12 Negativa rationella 
tal 

T13 Reella tal 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SPALT B 
Elevreaktioner på stoffet: 

* 1 Räknar rätt antal (pekräknar) 

* 2 Räknar talramsan rätt 

* 3 Anger tal i rätt ordning (t ex två till fem 
tal) 

* 4 Oberoende av att använda konkreta situa-
tioner/metoder/material för att föreställa 
sig/åskådliggöra tal 

5 Läser/skriver siffror rätt 

* 6 Läser tal i tiosystemet rätt 

* 7 Skriver tal i tiosystemet, bl a enligt text 

8 Läser/skriver symboler som + - < > rätt 

* 9 Räknar talramsan baklänges rätt 

*10 Utför riktigt andra lätta till medelsvåra 
talföljder än elevreaktion 1 och 2, liksom 
räkning baklänges 

*11 Utför mer komplicerade talföljder än som 
anges i elevreaktion 10 

12 Gör själv talföljder riktigt 

*13 Läser/skriver lätta till medelsvåra tal i 
utvecklad form på ett riktigt sätt 

*14 Läser/skriver mer komplicerade exempel 
på utvecklad form på ett riktigt sätt 

15 Läser/skriver tal i potensform riktigt 

16 Avrundar till närmaste 5-tal, 10-tal, 100-
tal osv, decimal etc rätt 

17 Täljare och nämnare används på ett riktigt 
sätt 

18 Förkortar riktigt 

19 Förlänger riktigt 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*20 Överför på ett riktigt sätt bråk till decimal-
form och omvänt, bråk till procent och 
omvänt etc 

21 Överför reella tal till rationella tal rätt 

22 Markerar tal på tallinjen rätt 

23 Markerar tal i koordinatsystemet rätt 

24 Använder diagram rätt 

25 Använder ord och termer på ett riktigt sätt 

26 Löser uppgiften så att den blir avslutad 

27 Lösningen redovisas på ett tolkbart sätt 

28 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: 
 
ASMD: Räknesätten: 

Addition 
Subtraktion 
Multiplikation 
Division 

Kategorierna gäller: 

1– 3 Allmänna fel 

4–19 Felaktiga deloper-
ationer 

20 Bristande talupp-
fattning 

21–22 Fel rörande sam-
band mellan räk-
nesätten 

23–27 Fel i huvudräk-
ning 

28–31 Fel i överslagsräk-
ning 

32–36 Fel i räkning med 
bråk 

37 Fel i räkning med 
räknemaskin 

38 Ej räknad uppgift 
Oavslutad uppgift 

39 Otolkbar uträk-
ning 

40 Uträkning godtag-
bar men svaret 
felaktigt eller 
ofullständigt 

 
 

 
 
SPALT B 
Elevreaktioner på stoffet: 
 

* 1 Väljer rätt räknesätt 
* 2 Väljer rätt metod att ställa upp eller 

räkna ut uppgiften 
3 Använder ord, termer och symboler på 

ett riktigt sätt 
* 4 Använder minnessiffra och lånesiffra på 

ett riktigt sätt (utför tiotalsövergång) 
5 Behärskar tabeller i uppställd räkning 

* 6 Upprepar inga siffror i uppställd räkning 
* 7 Utelämnar inga siffror eller decimalteck-

en i uppställd räkning 
* 8 Tillsätter inga onödiga siffror eller dec-

imaltecken i uppställd räkning 
9 Läser/skriver tal rätt 

Ingen spegelvändning av siffra 
Ingen omkastning av siffra 

*10 Ger siffror rätt talvärde i deloperationer 
*11 Riktigt räknesätt i deloperationer 
*12 Använder inte opraktiska förfaranden 

13 Avrundar svaret riktigt 
14 Adderar riktigt i uppställd multiplikation 
15 Skattar och beräknar kvotsiffror i divi-

sion rätt 
16 Accepterar inte för stor delrest i upp-

ställd division 
17 Flyttar ned siffror rätt i uppställd divi-

sion 
18 Subtraherar på riktigt sätt i uppställd 

division. 
19 Multiplicerar på rätt sätt i uppställd di-

vision 



 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
*20 Har tillräcklig taluppfattning för riktiga 

uträkningar 
*21 Tillämpar ”räkneregler” 
*22 Utnyttjar samband mellan räknesätt 

23 Oberoende av att använda konkreta situ-
ationer/metoder/material för att räkna 
huvudräkning 

*24 Räknar huvudräkning riktigt utan hjälp 
av skriftlig hjälpmetod, som uppställning 

*25 Utnyttjar tabeller riktigt i huvudräkning 
26 Använder siffran noll riktigt då tal inne-

håller noll (jfr Taluppfattning, elevreak-
tion 4) 

27 Använder andra siffror än noll riktigt då 
tal sluta på noll (jfr Taluppfattning, elev-
reaktion 4) 

*28 Använder tillämplig uträkningsmetod i 
överslagsräkning 

*29 Utför skattning/rimlighetsbedömning 
riktigt i överslagsräkning 

30 Avrundar riktigt i överslagsräkning 
31 Gör överslagsräkning med närmevärden 

riktigt 
*32 Använder rätt teknik i bråkräkning, t ex 

praktiska metoder 
33 Förvandlar bråk riktigt till/från blandad 

form 
*34 Förkortar/förlänger bråk på ett riktigt 

sätt 
35 Utnyttjar tabeller riktigt vid räkning med 

bråk 
36 Utför bråkräkning rätt då täl-

jare/nämnare slutar på noll 
*37 Räknar på räknemaskin med riktigt re-

sultat 
38 Räknar uppgiften så att den blir avslutad 
39 Uträkningen redovisas på ett tolkbart 

sätt 
40 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: 
 
G 1 Växling av pengar 
G 2 Kurva, linje, sträcka, 

punkt 
G 3 Längdmätning 
G 4 Vinkel och vinkel-

mätning 
G 5 Yta, område, om-

krets, cirkel, triangel, 
fyrhörning etc 

G 6 Areamätning 
G 7 Kroppar 
G 8  Volymmätning 
G 9 Tyngd, massa och 

vägning 
G10 Tidsuppfattning och 

tidmätning 
G11 Övriga mätningar av 

praktisk nytta, t ex 
temperatur, vatten-
förbrukning, elmät-
ning, effekt och 
energi 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SPALT B 
Elevreaktioner på stoffet: 
 

1 Har konkreta erfarenheter 
2 Sorterar, ordnar, jämför föremål 
3 Utför skattning och rimlighetsbedöm-

ning rätt 
*4 Genomför konservation (Piaget) 
*5 Ritar, klipper modellerar etc. enkla 

figurer eller föremål på fri hand eller 
med hjälp av olika redskap, t ex sax, 
linjal, vinkelhake, passare eller grad-
skiva 

6 Ritar/tillverkar komplicerade figurer/ 
modeller 

7 Ritar perspektiv 
8 Utför konstruktionsritning 

*9 Skattar och jämför förändringar och 
liknande ritningar 

10 Använder tallinjen på tillämpligt sätt 
*11 Använder koordinatsystem och dia-

gram riktigt 
12 Använder ord, termer och symboler i 

rätt sammanhang 
*13 Använder mätredskap riktigt 
14 Använder sig av parallellförskjutning 

riktigt 
15 Använder sig av spegling och symmetri 

riktigt 
16 Använder sig av vridning och symmetri 

riktigt 
17 Utnyttjar kongruens 

*18 Utnyttjar likformighet, t ex förstoring, 
förminskning, skala 

19 Har kunskap om enheter 
20 Genomför enhetsbyte 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 *21 Beräknar uppgifter med storheter (tal 
med enheter) 

*22 Räknar med hjälp av formel 
23 Tillämpar principen för mätning, in-

klusive avrundning av mätetal 
24 Räknar uppgiften så den blir avslutad 
25 Uträkning eller lösning redovisas på 

ett tolkbart sätt 
26 Svaret numeriskt godtagbart och i  

övrigt korrekt och fullständigt  
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matematik

Matematiksvårigheter eller låga prestationer i matematik är en av de stora 
utmaningar som de europeiska utbildningssystemen står inför idag. Att misslyckas 
med skolmatematiken får stora konsekvenser för både elever och samhället.

Den som kanske mer än någon annan kommit att personifiera den svenska 
forskningen om matematiksvårigheter är Olof Magne. Under 1950-talet arbetade 
han med de så kallade Göteborgsundersökningarna som omfattade 6000 
folkskoleelever. Dessa följdes sedan upp av en serie interventionsstudier under 
1960-talet riktade mot räknesvaga elever. Därefter påbörjade han arbetet med en 
kognitiv taxonomi för den elementära matematikundervisningen.

De hypoteser som Magne ställde i Göteborgsundersökningarna följdes upp i det 
stora Medelsta-projektet. Här kan man följa utvecklingen av grundskolelevers 
matematikkunskaper under en period av 25 år. Den första studien i projektet 
gjordes 1977 och replikerades sedan vid två tillfällen 1986 och 2002.

Syftet med föreliggande rapport är att beskriva och analysera Olof Magnes 
forskning inom området låga prestationer i matematik – vilka var frågorna, 
metoderna och resultatet samt var står vi idag? De frågor som restes i Magnes 
inledande studier för mer än 60 år sedan fortsätter att sysselsätta oss än idag. 
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