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Förord 

Den här pilotstudien har genomförts med benäget bistånd av utbild-
ningsförvaltningen i Slättbacka kommun. Ett stort tack till de repre-
sentanter från förvaltningen som bistått med framtagningen av upp-
gifter och därmed möjliggjort denna studie. 
 
För kommentarer och synpunkter som jag fått på ett preliminärt ma-
nus vill jag framföra mitt varma tack. Särskilt vill jag tacka kollegorna 
vid min institution Maria Fahlgren, Maria Lindström och Kristina 
Wallin.  
 
 
 
 
Karlstad i maj 2017 
 
 
Arne Engström 
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1 Inledning 

 
Låga prestationer i matematik är en av de stora utmaningar som de 
europeiska utbildningssystemen har att hantera (Eurydice, 2011). 
Frågan handlar inte bara om undervisningens effektivitet utan också 
om att skapa ett rättvist utbildningssystem. Globalisering och migra-
tion skapar spänningar i samhället och detta påverkar i hög grad även 
utbildningssystemen i Europa. Utbildningssystemen skapar vinnare 
och förlorare. 
 
Det finns en samstämmighet bland forskare och lärare om vikten av 
tidig upptäckt och tidiga insatser för elever som är i riskzonen för att 
utveckla skolsvårigheter. Ett medel för detta är de nationella proven i 
matematik för årskurs 3. Andelen elever som inte uppnått kravnivån i 
matematik på ämnesprovet i årskurs 3 har under åren 2010–2015 le-
gat mellan 28 och 35 procent (SOU 2016:59).  
 
Den här omfattningen av elever som redan i årskurs 3 uppvisar låga 
prestationer är anmärkningsvärd. Att regeringen 2015 tillsatte en ut-
redning om en skriva-, läsa-, och räkna-garanti kan ses som ett ut-
tryck för situationens allvar. Det är uppenbart att vi behöver rikta 
uppmärksamheten mot elever som misslyckas med att utveckla 
grundläggande färdigheter i skolan till en tillfredsställande nivå. Sam-
tidigt reser det också frågan om alla elever har förutsättningar att nå 
grundskolans kravnivå.  
 
 

1.1 Syfte 
 
Syftet med pilotstudien är att inventera andelen elever med mycket 
låga prestationer i matematik, omfattning av särskilt stöd och eventu-
ella könsskillnader. Studien är explorativ och hypotesgenererande och 
ska ligga till grund för planering av fortsatta undersökningar av elever 
med mycket låga prestationer i matematik. Studien avgränsas till ele-
ver som deltagit i det nationella provet i matematik i årskurs 3 våren 
2016. 
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2 Bakgrund 

 
Inledningsvis redogörs för det nationella provet i matematik i årskurs 
3. Därefter behandlas den rättsliga regleringen av elevers rätt till sär-
skilt stöd, åtgärdsgaranti och ett nytt bedömningssystem. Avslut-
ningsvis presenteras Slättbacka kommun med en del grunddata för 
grundskolan och provresultat för årskurserna 9 och 6 läsåret 
2015/2016.  
 
 

2.1 Nationellt prov i matematik för årskurs 3 
 
Elever i årskurs 3 genomför nationella prov förutom i matematik, 
också i svenska och svenska som andraspråk1. Proven ska ge läraren 
stöd vid bedömning av elevernas kunskaper i förhållande till kun-
skapskraven. Dessutom kan resultatet från proven användas för pla-
nering av den fortsatta undervisningen. Kravgränserna för respektive 
delprov har tagits fram av PRIM-gruppen2 i samarbete med yrkes-
verksamma lärare och speciallärare i årskurserna 1–6. 
 
Varken Skolverket eller PRIM-gruppen (2016) berör i sin information 
kopplingen mellan resultatet på ämnesprovet och en elevs rätt till sär-
skilt stöd enligt skollagen (se 2.2). 
 

Anpassningar av nationella prov 
Om det finns elever som har en funktionsnedsättning som kan för-
svåra för eleven att genomföra provet kan genomförandet behöva an-
passas till eleven. När en sådan görs behöver skolan utgå från den en-
skilde elevens förutsättningar. Konkreta anvisningar för hur detta kan 
                                                
 
1 Redogörelsen nedan bygger huvudsakligen på Skolverkets information om proven. 

2 PRIM-gruppen är en forskningsgrupp vid Stockholms universitet och har fokus på be-
dömning av kunskap och kompetens. De har sedan många år haft Skolverkets uppdrag att 
ta fram ämnesprov i matematik för grundskolan. 
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göras redovisas i lärarinformationen till provet. Beslutet om anpass-
ning av provet görs av rektor, men det kan delegeras till en lärare. 
 
Anpassningen kan handla om förlängd provtid eller annat stöd som 
underlättar för en elev med funktionsnedsättning att genomföra pro-
ven. Använder sig eleven av hjälpmedel i undervisningen, så kan rek-
tor besluta om att eleven får göra detta även under det nationella pro-
vet. Provet ska dock pröva de kunskaper och förmågor som gäller för 
(del)provet. 
 

Möjlighet att undantas från ett nationellt prov 
Rektor kan besluta att en elev inte behöver genomföra ett nationellt 
prov eller delprov om det finns särskilda skäl. Det finns emellertid en 
risk för att eleven då kan känna sig särbehandlad eller exkluderad. 
 
Utöver denna grupp finns en liten andel elever som av andra skäl inte 
deltar i provet. Det kan handla om sjukdom, skolk etcetera. Andelen 
ökar med åren och är som störst för årskurs 9. Variationen mellan 
kommuner är stor. I vissa kommuner handlar det om 10 procent, me-
dan det i andra kommuner handlar om upp till 15 procent av eleverna 
som inte deltar i proven. Pojkar deltar i lägre grad än flickor i proven. 
Det görs ingen nationell uppföljning av den här gruppen, vilket inne-
bär att det inte finns någon samlad kunskap om denna grupp.  
 

Lärarkommentarer till provet 
PRIM-gruppen (2016) gjorde i samband med provets genomförande 
en enkätundersökning om hur lärare och elever tyckte om provet. 85 
procent av lärarna svarar att de upplevt att ämnesprovet gett ett stort 
stöd eller ganska stort stöd för bedömningen av elevernas kunskaper. 
Den vanligaste kommentaren är att provet bekräftat lärarens uppfatt-
ning av elevens kunskaper. 14 procent av lärarna anser att de inte haft 
särskilt stort stöd av provet. Intressant i sammanhanget är att det är 
samma typ av kommentarer om att provet bekräftat det läraren redan 
visste om eleverna oavsett lärarnas uppfattning av provet. 
 



 

 7 

I de fall lärarens bedömning har ändrats har det huvudsakligen gällt 
att eleven har överraskat i positivt hänseende. I mindre omfattning 
finns kommentarer om att elever som lärarna trodde skulle klara pro-
ven uppenbarligen inte gjort det. 
 
Inga kommenterar redovisas som gäller elever med låga resultat och 
behov av särskilt stöd.  
 
 

2.2 Elevers rätt till stödinsatser i skolan 
 
Elevers rätt till olika former av stödinsatser regleras i skollagen 
(2010:800) och i olika skolverksrapporter ges kommentarer till skol-
lagens bestämmelser på området (Skolverket, 2014a, 2014b). Man 
skiljer mellan extra anpassningar och särskilt stöd. Kraven för att 
sätta in stödinsatser är relativt låga. Om det kan befaras att en elev 
inte kommer att nå kunskapskraven i ämnet så ska eleven skyndsamt 
ges stöd i form av extra anpassningar inom ramen för den ordinarie 
undervisningen.  
 
Om de extra anpassningar som görs inte är tillräckliga ska en anmä-
lan göras till rektor, som skyndsamt ska låta utreda elevens behov av 
särskilt stöd. Om det inte är uppenbart obehövligt ska samråd ske 
med elevhälsan. Om utredningen kommer fram till att behov av sär-
skilt stöd föreligger ska eleven ges detta och ett åtgärdsprogram ska 
utarbetas. 
 
Elevens behov av särskilt stöd och hur det ska tillgodoses ska framgå 
av åtgärdsprogrammet, liksom hur åtgärdsprogrammet ska följas upp 
och utvärderas samt vem som är ansvarig. Eleven och elevens vård-
nadshavare ska ges möjlighet att delta när åtgärdsprogrammet utar-
betas. Beslut tas av rektor. Om det framkommer att eleven inte behö-
ver särskilt stöd ska beslut tas att åtgärdsprogram inte ska utarbetas. 
Det finns också bestämmelser som avser om särskilt stöd ska ges en-
skilt eller i särskild undervisningsgrupp. 
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2.3 Läsa-skriva-räkna-garanti 
 
I juni 2015 tillsatte regeringen (Regeringen, 2015:65) en särskild ut-
redare för att undersöka förutsättningarna för att införa en så kallad 
läsa-skriva-räkna-garanti och ge förslag på hur en sådan bör utfor-
mas. Som motiv anför regeringen att resultaten i svensk skola har för-
sämrats över tid, att stödinsatser inte sätts in tillräckligt tidigt och att 
gällande regelverk inte är tillräckligt i praktiken.  
 
Uppdraget ska besvara frågor om vilka åtgärder som kan sättas in re-
dan i förskoleklassen och vilka åtgärder som kan vidtas i grundskolan, 
sameskolan och specialskolan. Det ska vidare bedöma behovet av yt-
terligare regleringar, presentera goda exempel hur man kan arbeta 
med stödinsatser och lämna nödvändiga författningsförslag  
 
Utredningen (SOU 2016:59) presenterades i september året efter och 
den tidigare inriktningen på en läsa-skriva-räkna-garanti hade då 
ändrats till en åtgärdsgaranti. Utredaren förslår: 

• Att alla elever ska genomgå en obligatorisk kartläggning i för-
skoleklassen och genomföra nationella bedömningsstöd i års-
kurs 1 och 3, 

• Att elever i behov av särskilt stöd ska garanteras rätt till tidigt 
stöd i sin läs-, skriv-, och matematikutveckling, 

• Att elever i behov av stöd garanteras att personal med special-
pedagogisk kompetens deltar i analys, planering, och uppfölj-
ning av stödåtgärderna (SOU 2016:59, s. 12). 

 
Som en del av uppdraget redovisar utredaren exempel från kommu-
ner och fristående skolor på arbete med åtgärdsgarantier eller arbete 
med att stärka läs- skriv- och matematikutvecklingen. Utredningen 
definierar uppdragets ”goda exempel” som lärorika och intressanta. 
Jag intresserar mig här för de som är lärorika och intressanta för ma-
tematikutvecklingen. 
 
Flera kommuner, både stora och små, finns representerade i fram-
ställningen och uppvisar en intressant bredd på skolutvecklingen. Det 
finns dock en aspekt som är helt frånvarande i presentationen och det 
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gäller om det finns någon redovisad effekt av insatserna, eller evidens 
för att insatserna lett till en högre måluppfyllelse eller att andelen ele-
ver som inte når kunskapskraven minskat. 
 
Anmärkningsvärt är att en diskussion om insatsernas effekt helt sak-
nas i utredningen. I själva verket är det den fråga som är helt avgö-
rande i fråga om värdet av en åtgärdsgaranti. Vet vi inte om de insat-
ser som görs ger någon effekt, så kan vi knappast avgöra om vi gör 
rätt saker. Det hjälper inte om insatsen är lärorik och intressant om 
den faktiskt inte ger någon effekt på elevernas kunskaper. 
 

Nytt bedömningssystem 
Regeringen beslöt i april 2015 att låta göra en översyn av de nationella 
proven för grundskolan och gymnasieskolan (Regeringen, 2015:36). 
Syftet är, enligt regeringen, att åstadkomma ett effektivare och tillför-
litligare nationellt sammanhållet system för bedömning, uppföljning 
och utvärdering av elevers kunskaper. Det ska dessutom leda till 
minskad administrativ börda för lärare. 
 
Ett år senare lade utredaren fram sitt förslag (SOU 2016:25). Han fö-
reslår bland mycket annat att de nationella proven i årskurs 3 ska er-
sättas med nationella bedömningsstöd. Dessa ska vara obligatoriska 
att använda. Syftet med dem skall vara att bestämma elevernas kun-
skapsnivå med utgångspunkt i kursplanerna och kunskapskraven för 
den aktuella årskursen. De skall också visa elevernas starka och svaga 
sidor i respektive ämne. 
 
Sedan den 1 juli 2016 är det obligatoriskt för huvudmän att använda 
bedömningsstöd i matematik för årskurs 1. Skolverket har tagit fram 
ett bedömningsstöd i taluppfattning som ska användas för detta. Be-
dömningsstödet finns för varje termin från och med höstterminen i 
årskurs 1 till och med höstterminen i årskurs 3. Materialet är indelat i 
tre nivåer: lägre, mellannivå och högre nivå. Mellannivå är den som 
anses vara den lägst godtagbar för en tillräcklig kunskapsutveckling 
inom taluppfattning. Lägre nivå avser elever som behöver stöd. Den 
högre nivån är för att upptäcka elever som behöver utmaningar. 
 



 

 10 

2.4 Elever med svag teoretisk begåvning 
 
Situationen för elever med svag teoretisk begåvning har kommit att 
uppmärksammas allt mer, framför allt bland elevhälsans personal (se 
till exempel Adolfsson & Carlsson Kendall, 2000; Adolfsson, Carlsson 
Kendall, Dahlström & Fernell, 2002). Svag teoretisk begåvning är ing-
en diagnos, utan representerar den nedre delen av en normal varia-
tion. Teoretiskt handlar det om 13–14 procent av en årskull. 
 
Många av dessa elever har svårt att följa undervisningen i matematik 
och det särskilda stöd som denna grupp får är både otillräckligt och av 
låg kvalitet. 
 
Tidigare gick en del av dessa elever i så kallad hjälpklass. Studier, se 
till exempel Dahlgren (1972), på hjälpklasselever visade att elever 
med svag teoretisk begåvning som gick i normalklass hade bättre 
skolresultat än dem som gick i hjälpklass. Runt 60 procent av elever-
na i hjälpklass var pojkar, 1/3 var överåriga och eleverna uppvisade 
tydliga symtom på stigmatisering. 
 
 

2.5 Förutsättningar att nå kunskapskraven 
 
Här ska jag väcka frågan om alla elever har förutsättningar att nå de 
kunskapskrav som ställs i grundskolan. Skolans uppdrag såsom det 
formuleras i styrdokument är att alla elever ska nå kravnivån i kurs-
planerna. Till detta finns en rättslig reglering som behandlar de situ-
ationer där eleverna kan befaras inte nå dessa och hur skolorna ska 
arbeta. Den underförstådda tanken är att om en elev inte når kravni-
vån, ska brister sökas i stödinsatserna och uppföljningen av dessa. 
 
Resultaten såsom vi kan följa dem i utfallen på de nationella proven 
visar att det är en relativt stor andel som trots gjorda stödinsatser inte 
nått kunskapskraven när de lämnar grundskolan. Dessa elever får F i 
betyg och kommer att tas emot i gymnasieskolans Introduktionspro-
gram, IM.  
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Utredaren (SOU 2015:59) företräder en uppfattning att alla männi-
skor har de förutsättningar som krävs för att lära sig att läsa, skriva 
och räkna. Däremot kan den tid och det stöd som behövs skifta. Även 
om utredaren inte explicit formulerar det så, måste skrivningen för-
stås i termer av att nå kunskapskraven i kursplanerna. Han refererar 
till en forskningsöversikt avseende interventionsstudier för dyslexi 
(Singleton, 2009) som stöd för denna uppfattning. Men denna över-
sikt rör insatser mot dyslexi, inte mot andra former av läs- och skriv-
svårigheter eller språkstörningar, inte heller berör den matematiksvå-
righeter. Underlaget för utredarens uppfattning är med andra ord 
magert. 
 
Om svaret däremot är nej och att vi alltid kommer att ha en grupp 
elever som sannolikt saknar förutsättningar att nå kunskapskraven så 
har vi formulerat ett genuint dilemma. Eftersom den rättsliga regle-
ringen utgår ifrån att eleverna kommer att nå kunskapskraven, så ges 
inga anvisningar för hur skolor ska hantera elever med mycket låga 
prestationer. Kraven som ställs är normrelaterade. Det finns inga 
möjligheter att bedöma eleven efter dennes egna förutsättningar att 
nå kunskapskraven. Konsekvensen är att vi i en obligatorisk utbild-
ning kommer att ha elever som är dömda att misslyckas redan när de 
börjar skolan. Detta förefaller mig djupt oetiskt att organisera en obli-
gatorisk skola på det viset. Jag återkommer i rapportens diskussions-
avsnitt i denna fråga.  
 
 

2.6 Vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet 
 
I skollagen står att utbildningen ska vila på vetenskaplig grund och 
beprövad erfarenhet. Det innebär att det ska finnas ett stöd i forsk-
ningen för de metoder som används och de kunskaper som skolan 
undervisar om. Beprövad erfarenhet handlar om att läraren stödjer 
sig på erfarenheter som prövats under en längre period och som är 
granskade och dokumenterade. Att på detta sätt vetenskapliggöra 
skolans praktik är emellertid inte helt okontroversiellt. Det finns in-
vändningar om det är önskvärt och över huvud taget möjligt. Jag har 
diskuterat detta i Engström (2015).  
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Evidensbaserad praktik används allmänt inom hälso- och sjukvården. 
Den bör framför allt förstås som ett förhållningssätt till kunskap, och 
inte en metod (Jergeby, 2008). För utbildningsområdet bygger den på 
en sammanvägning av tre olika kunskapskällor 

• Lärarens expertis 
• Vetenskaplig evidens, 
• Elevernas erfarenheter och föreställningar. 
 

Lärares expertis förutsätter ett gemensamt yrkesspråk och använd-
ning av standardiserade bedömningsinstrument. Med få undantag, 
ämnesproven, så saknas ännu så länge sådana instrument för en lära-
res bedömning. Metoder som har evidens, det vill säga att det finns 
belägg för att de har effekt är ofta manualbaserade. Interventionspro-
gram av denna typ är inte särskilt vanliga i Sverige. Att ta hänsyn till 
elevernas erfarenheter och föreställningar handlar i hög grad om att 
göra eleverna delaktiga i sin egen lärprocess. 
 

Beslutsstöd 
I en av Medelsta-rapporterna (Engström & Magne, 2008) berörs frå-
gan om beslutsstöd till de professionella. Inom andra yrkesområden 
som hälso- och sjukvård och socialt arbete är frågan om beslutsstöd 
till de professionella självklart och har institutionaliserats. För hälso- 
och sjukvården har Socialstyrelsen ett uppdrag att samla in, analysera 
och sammanställa kunskap om hälso- och sjukvården och upprät-
tande av normer för verksamheten baserat på kunskap. Statens be-
redning för medicinsk utvärdering, SBU granskar kritiskt de metoder 
som används inom hälso- och sjukvården. SBU har till exempelvis 
gått igenom metoder för diagnostisering av ADHD och dyslexi och 
underkänt de flesta av dem för att de saknar tillräckligt vetenskapligt 
underlag. Något motsvarande finns inte för skolområdet. 
 
Skolforskningsinstitutet har ett uppdrag att bidra till att de verk-
samma inom skolområdet med stöd av vetenskapligt underbyggda 
metoder och arbetssätt ska kunna planera och genomföra undervis-
ning i skolan. Man ska också sammanställa forskningsresultat och 
göra dem tillgängliga för skolan. När det gäller stödinsatser för elever 
med låga prestationer i matematik finns ännu ingenting redovisat, 
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vilket kan synas märkligt med tanke på att det av EU uppfattas som 
en gemensam utmaning för hela Europa. En pågående översikt avser 
hur lärare kan utforma klassrumsdialoger i matematikundervisning-
en, som främjar elevers delaktighet och lärande. En annan är inriktad 
på digitala resurser i matematikundervisningen. Frågan om metoders 
effektivitet tycks inte vara i fokus för institutets arbete. 
 
Frågan om vem lärare och skolor ska vända sig till för att kunna ta 
goda beslut i fråga om stödinsatser för elever i behov av särskilt stöd i 
matematik är fortfarande en öppen fråga.  
 
 

2.7 Slättbacka kommun – en presentation 
 
Slättbacka kommun3 tillhör gruppen större städer och kommuner 
nära större stad enligt SKL:s kommungruppsindelning 2017. I länet 
finns ett utvecklat samarbete i olika frågor mellan kommunerna.  
 
I kommunen finns 15 skolor fördelade på skolår F–3, F–4, F–9, 4–9 
och 7–9. Kommunen har drygt 4200 elever i kommunal grundskola 
och grundsärskola. Drygt 650 elever går i en fristående grundskola i 
kommunen och knappt 250 elever går i annan kommun. Årskurs 3 
omfattar 438 elever i kommunala grundskolor. 
 
Drygt 250 (ungefär 5 procent) av eleverna ingår i gruppen nyanlända 
elever. 2015 deltog drygt 20 procent av eleverna i modersmålsunder-
visning. Sannolikt har denna andel sedan ökat. 
 
Kommunen har deltagit i SKL:s projekt PISA 2015. Av den utvärde-
ring som gjorts framgår att eleverna har en positiv attityd till matema-
tik och att de tycker att matematikkunskaper är viktiga. Eleverna 
uppnår kunskapskraven i matematik och en större andel når kun-
                                                
 
3 Slättbacka är en pseudonym. Beskrivningen bygger på uppgifter hämtade från dels Års-
rapport. Utbildningsförvaltningen Slättbacka. Läsåret 2015/2016 och dels Skolverkets 
Kommunblad Förskola, skola och vuxenutbildning i Slättbacka 2015. 
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skapskraven A och B. Matematiklyftet har bidragit till att det kollegi-
ala lärandet i grundskolan har stärkts. Även förskollärare från försko-
lan och förskoleklassen har deltagit i denna satsning. 
 
I tabell 1 redovisas utfallet av ämnesprovet i matematik för årskurs 9. 
 
Tabell 1.  
Ämnesprov åk 9 för kommunal huvudman. Andel elever som deltagit (%) och 
andel som fått provbetygen A–E (%). 

 Deltagit Provresultat 

 Alla Flickor Pojkar Alla Flickor Pojkar 

Riket 88,1 91,3 85,2 90,9 90,9 90,9 

Län 88,7 91,6 86,1 90,3 89.9 90,7 

Slättbacka 89,5 89,3 89,6 83,7 86,1 81,5 

(Källa: SIRIS) 
 
Av tabellen framgår att det är ungefär 12 procent av eleverna i årskurs 
9 i riket som inte deltar i ämnesprovet. Notera att ämnesprovet är ob-
ligatoriskt. Någon uppföljning av denna grupp görs inte. Slättbacka 
har en något högre andel elever som deltar. Pojkar deltar i mindre ut-
sträckning än flickor i såväl riket som helhet och i länet. I Slättbacka 
är skillnaderna i deltagande i provet mellan könen obetydliga.  
 
När det gäller provresultaten är andelen elever som får provbetygen 
A–E ungefär 90 procent i riket och i länet, medan i Slättbacka är det 
bara drygt 83 procent. Flickor får här i högre grad provbetygen A–E 
än pojkar.  
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I tabell 2 redovisas utfallet av ämnesprovet i matematik för årskurs 6. 
 
Tabell 2.  
Ämnesprov åk 6 för kommunal huvudman. Andel elever som deltagit (%) och 
andel som fått provbetygen A–E (%). 

 Deltagit Provresultat 

 Alla Flickor Pojkar Alla Flickor Pojkar 

Riket 94,5 95,1 93,7 90,4 90,9 89,9 

Län 94,1 94,8 92,8 89,3 89,8 88,8 

Slättbacka 99,0 98,4 99,5 87,7 87,4 88,0 

(Källa: SIRIS) 
 
Av tabellen framgår att deltagandet i ämnesprovet för årskurs 6 är 
högre än för årskurs 9. Andelen som inte deltar i ämnesprovet för års-
kurs 6 är i riket ungefär hälften så stor som för årskurs 9. För Slätt-
backa är det däremot bara en procent av eleverna som inte deltar. 
Flickorna deltar här i något mindre utsträckning än pojkarna. 
 
När det gäller provresultaten har eleverna i Slättbacka en lägre andel 
provbetyg A–E än i riket och i länet. Flickorna har genomgående nå-
got högre provresultat än pojkarna i både riket och länet. I Slättbacka 
har däremot pojkarna en något högre andel provresultat. 
 
Andelen elever som fått provbetyget F anges inte. Skolverkets redo-
visning av provresultaten skiljer sig därmed för det nya betygssyste-
met. För det tidigare betygssystemet angavs andelen elever som ej 
uppnått målen. 
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3 Tidigare forskning om låga prestationer 

I detta avsnitt redovisas två större studier inriktade på elever med 
låga prestationer, dels de så kallade Göteborgsundersökningarna och 
dels Medelsta-projektet. Göteborgsundersökningarna som genomför-
des under åren 1953–1958 undersöker räknesvaghet hos folkskoleele-
ver. Medelsta-projektet är en inventering av matematikkunskaperna 
hos grundskoleelever i årskurs 1–9 i en utvald kommun vid tre olika 
tillfällen 1976, 1988 och 2002. En särskild del riktas mot de 15 pro-
cent lägst presterande eleverna.  
 
 

3.1  Göteborgsundersökningarna 
 
Urvalet i Göteborgsundersökningarna (Magne, 1958) utgörs av elever 
i tre överlärardistrikt i Göteborgs stad med över 220 klasser och drygt 
6000 elever i folkskolan. Studien (se Engström, 2016) består av två 
stora inventeringar av räknefärdigheter och personlighetsegenskaper 
hos folkskoleelever, dels den så kallade 1953 år enkät, dels 1954–1955 
års enkät. Utöver dessa redovisas ett antal, både större och mindre, 
undersökningar. 
 
Från början var tanken att studera elever med specifik räknesvaghet, 
vilket vid den här tiden uppfattades omfatta en relativt stor del av 
folkskoleeleverna. Emellertid visade det sig att denna grupp elever 
bara utgjorde 2–3 promille av folkskoleeleverna varför studiens fokus 
kom att förskjutas till hela gruppen räknesvaga elever. 
 
De räknesvaga eleverna representerar den nedre delen av ett konti-
nuum. 90 procent av de räknesvaga eleverna har samtidigt en svag 
begåvning. 80 procent av de räknesvaga uppvisar också symtom på 
olika anpassningsproblem, till exempel koncentrationssvårigheter. 
 
Skillnaderna mellan lågt presterande och högt presterande elever 
tenderar att öka under skolåren. De räknesvaga eleverna hinner inte 
tillägna sig det som kursplaner, läromedel och lärare förväntar sig av 
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dem. De kommer hela tiden ohjälpligt efter och lär sig således mindre 
och mindre av det nya lärostoffet. 
 
En delstudie uppmärksammar den så kallade sommarlovseffekten. 
Urvalet utgörs av runt 400 elever. Här jämförs en grupp elever med 
goda respektive svaga prestationer med varandra. Elevernas kun-
skaper i slutet av årskurs 3 jämförs med deras kunskaper i början på 
efterföljande hösttermin.  
 
Det finns både skillnader i antalet fel och i feltyper. Bland de svaga 
eleverna finns en högre grad av teknikfel. De gör samma typ av fel i 
början av hösten som de gjorde i våras. Det sker en nedgång i presta-
tionerna för båda grupperna från vårterminen till höstterminen. För 
den svagaste gruppen är nedgången särskilt markerad. För det stoff 
som eleverna har arbetat med under vårterminen, i detta fall division, 
talar Magne om en våldsam nedbrytning av stoffet under sommarlo-
vet. För stoff som de svaga eleverna arbetat med tidigare under års-
kurs 3 var deras behållning redan under slutet av vårterminen mycket 
låg. De hade glömt mycket av det de hade undervisats om. 
 
 

3.2  Medelsta-projektet 
 
Medelsta-projektet (Engström & Magne, 2003, 2006, 2008) är en in-
ventering av grundskoleelevers matematikkunskaper från årskurs 1 
till årskurs 9 i en utvald kommun. Studien genomfördes första gången 
1976 och har sedan replikerats år 1986 och 2002. Antalet elever upp-
går till drygt 2000 vid varje undersökningstillfälle. I studien har en 
särskild uppmärksamhet riktats mot de 15 procent lägst presterande 
eleverna. Vi gjorde ett försök att uppskatta andelen elever med en 
räknestörning och gjorde bedömningen att det kan handla om högst 
en halv procent av eleverna. De allra flesta eleverna med låga presta-
tioner representerar den nedre delen av ett kontinuum4. 

                                                
 
4 Elevernas prestationer i matematik fördelas kontinuerligt. De flesta av våra egenskaper 
och förmågor uppvisar en kontinuerlig föredelning som vanligtvis är normalfördelad. De 
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Resultaten i olika avseenden mellan de olika undersökningsåren är 
anmärkningsvärt stabila. Det gäller bland annat prestationsutveck-
lingen för det nya stoff som eleverna ska tillägna sig under ett år, så 
kallade årskurstypiska uppgifter. Behållningen bör ligga på runt 90 
procent för varje årskurs. Det man kan se är att behållningen sjunker 
för varje årskurs. Det är en sjunkande trend av elevprestationer under 
grundskoletiden i relation till specifikationerna i läroplanen. Studerar 
man olika grupper av elever ser man att behållningen för elever över 
medianen är godtagbar. Nedgången för hela gruppen elever förklaras 
av nedgången av eleverna under medianen och främst elever med låga 
prestationer som får en allt lägre behållning för varje år som går. 
 
När vi jämför de 15 procent lägst presterande eleverna med hela 
gruppen ser vi att: 

• I årkurs 3 är deras prestationer i nivå med en medelelev i års-
kurs 1. 

• I årkurs 6 är deras prestationer i nivå med en medelelev i års-
kurs 3. 

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

 
De 15 procent lägst presterade eleverna hinner inte tillägna sig det nya 
stoff som finns i en årskurs. Uppgifterna får en ökande komplexitet 
för varje år. Följden blir att de får sämre och sämre 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. 
 
Den lägst presterande gruppen elever står för 2/3 av alla fel som ele-
verna gör. Det handlar främst om tankefel. Anmärkningsvärt för 

                                                                                                                                  
 
flesta mätvärden samlas i mitten och ju längre bort man kommer åt båda hållen desto färre 
mätvärden finns det. 
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denna grupp är att de ger upp när uppgifterna blir för svåra. Förbise-
endefel, eller så kallade slarvfel, är ovanliga. 
 
De lägst presterande eleverna kan delas in i tre grupper. En grupp 
som med en förbättrad undervisning kan bedömas ha förutsättningar 
att nå kunskapskraven i matematik. En mellangrupp som kan nå vissa 
av kunskapskraven, men inte alla, och som är i behov av särskilt stöd. 
Sedan finns en mindre grupp som sannolikt saknar förutsättningar att 
nå kunskapskraven i matematik för grundskolan. De är inte bara i be-
hov av omfattande särskilt stöd, utan innehållet i matematikkursen 
behöver anpassas till dessa elever och få en mer praktisk matematik 
inriktad på situationer som eleven kommer att möta i vardagen. 
 
 

3.3 Sammanfattning 
 
Andelen elever med låga prestationer i matematik tycks vara relativt 
konstant. De allra flesta av dessa elever representerar den nedre delen 
av ett kontinuum. En stor del av dessa elever är i behov av särskilt 
stöd.  
 
Elever med låga prestationer hinner inte tillägna sig det stoff som är 
tänkt att de ska lära sig enligt kursplaner, läromedel och lärare. Kom-
plexiteten i innehållet ökar med åren. Följden blir att de får sämre och 
sämre förutsättningar att klara nästa års stoff. Vi kan se det i den 
stora andel fel som denna grupp elever gör. Det sker en gradvis ut-
slagning av elever med låga prestationer.  
 
Vikten av att tidigt identifiera elever med risk för att utveckla skolsvå-
righeter och ge dem riktade stödinsatser av hög kvalitet kan inte nog 
understrykas. Samtidigt kommer det alltid att finnas en liten grupp 
elever med mycket låga prestationer som sannolikt saknar förutsätt-
ningar att nå grundskolans kravnivå.  
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4 Metod 

 
Inventeringen har genomförts i samarbete med Slättbacka kommun 
och syftar till att generera hypoteser om elever med mycket låga pre-
stationer i matematik.  
 
Studiens begränsningar ligger i det faktum att jag inte har kunnat stu-
dera de uppgifter som eleverna fått på provet eller elevlösningar på 
enskilda items. Det råder sekretess på proven så ingen utöver dem 
som direkt hanterar genomförandet kan se hur provet är utformat. 
Underlaget ger bara information om eleven uppnått kravnivå på del-
provet. Någon analys av kravnivån kan naturligtvis inte göras.  
 
 

4.1 Urval 
 
I urvalet ingår elever i årskurs 3 i Slättbacka kommun med mycket 
låga prestationer i matematik. Detta har operationaliserats som elever 
som på ämnesprovet i matematik våren 2016 gjort samtliga delprov 
och blivit godkända på högst fyra av de ingående nio delproven. Att 
sätta gränsen här var inte självklart. Jag hade diskussion med special-
pedagogen som stod för sammanställningen av alla data, och beslöt 
mig för att dra gränsen här. Den innebär att eleverna uppnått kravni-
vån i mindre än hälften delproven och det bör ringa in elever med 
mycket låga prestationer.  
 
En annan fråga gällde exklusionskriterier, skulle elever med en funk-
tionsnedsättning, till exempel en språkstörning, undantas. Här be-
stämdes att alla som hade gjort alla delprov skulle ingå i urvalet. Ele-
ver med eventuella funktionsnedsättningar hade redan bedömts av 
rektor att det var möjligt för dem att delta i ämnesprovet. Det hade 
alltså bedömts att särskilda skäl för att undanta eleven från delta-
gande i provet inte förelåg. 
 
Inga uppgifter har tagits in om eventuella anpassningar av genomfö-
randet av proven har gjorts för elever med en funktionsnedsättning. 
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Elever som av olika skäl inte deltagit i provet ingår inte i urvalet. Nå-
gon bortfallsanalys är inte gjord eftersom det ligger utanför studiens 
ram. Som framgår av avsnitt 2.2 finns det möjlighet för rektor att un-
danta en elev från deltagande i provet om det finns särskilda skäl. 
Ingen sådan information föreligger. 
 
 

4.2 Förberedelse 
 
Under hösten 2016 togs mejlkontakt med utbildningsförvaltningen i 
Slättbacka kommun för att undersöka möjligheterna att genomföra en 
inventering av elever med mycket låga prestationer på ämnesprovet i 
årskurs 3. Vid ett sammanträffande på utbildningsförvaltningen 
några veckor senare med grundskolechefen gjordes en muntlig över-
enskommelse om ett samarbete för inventeringen. 
 
 

4.3 Datainsamling 
 
Insamlingen av data har gjorts av en medarbetare inom utbildnings-
förvaltningen som tjänstgör som specialpedagog och genomfördes 
under senhösten–vintern 2016/2017. Insamlingen baseras på inrap-
porterade data till utbildningsförvaltningen samt uppföljande tele-
fonkontakter av specialpedagogen med samtliga skolor i kommunen 
som har elever i årskurs 3. Dataunderlaget bedöms hålla en hög kvali-
tet. 
 
Förutom resultat på ämnesprovets olika delar, har kön och förekomst 
av särskilt stöd samlats in. Det finns inget bortfall.  
 
Alla data har avidentifierats av förvaltningen innan de har överläm-
nats till forskaren. Inga möjligheter till sekundärspårning av enskilda 
elever föreligger. Inga elever som ingår i urvalet planeras att ingå i en 
eventuell kommande studie. 
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5 Resultat 

Här ska resultatet av inventeringen göras. Först redovisar jag resulta-
tet på ämnesprovet för kommunala huvudmän. Här anges skillnader i 
deltagande och resultat på de olika delproven för riket, länet och 
Slättbacka. Därefter redovisas inventeringen av elever med mycket 
låga prestationer i Slättbacka.  
 
 

5.1 Resultat på ämnesprov i matematik för årskurs 3 
 
Nedan redovisas resultatet på ämnesprovet i matematik för årskurs 3 
för kommunala huvudmän. 
 
Delproven omfattar följande områden: 

• Muntlig kommunikation (A) 
• Rumsuppfattning och geometriska objekt (B) 
• Förståelse för räknesätt (C) 
• Mäta, jämföra, uppskatta tid och volym (D) 
• Proportionella samband och matematiska likheter (E) 
• Positionssystemet (F1) 
• Skriftliga räknemetoder (F2) 
• Tal i bråkform (G1) 
• Huvudräkning (G2) 

 
Tabell 3.  

Resultat (%) på varje delprov för ämnesprov i matematik för årskurs 3 med 
kommunal huvudman. 

Huvudman A B C D E F1 F2 G1 G2 

Riket 94,1 95,0 91,6 87,7 90,2 91,3 80,4 91,7 90,9 

Län 93,0 94,2 90,3 85,5 88,6 89,7 78,8 90,1 89,9 

Slättbacka 93,9 94,9 93,0 87,2 87,9 93,7 83,8 91,5 93,7 

(Källa: SIRIS) 
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I tabell 3 redovisas andelen elever som nått kravnivån för respektive 
delprov av dem som deltagit. Andelen som deltar kan variera mellan 
olika delprov. Som tidigare nämnts indelas ämnesprovet i sju delprov, 
men två av dessa delprov F och G, redovisas i två delar, varför antalet 
redovisade delprov uppgår till nio. Inget sammanvägt resultat anges 
av Skolverket eller provgruppen för årskurs 3, utan det är en kravnivå 
för varje delprov för sig. Som skäl anges provets sammansättning. 
Något annat motiv ges inte. 
 
 I delprov A och B är det små skillnader mellan riket, länet och Slätt-
backa. I sex av delproven (C, D, F1, F2, G1 och G2) är resultaten för 
Slättbacka högre än i länet och för C, F1, F2 och G2) ligger resultaten i 
Slättbacka högre än i riket. Värt att notera är att F2, Skriftliga räkne-
metoder, är det en betydligt lägre andel av eleverna som når kravni-
vån. En orsak kan vara att lärarna av olika skäl skjuter fram detta in-
nehåll till årskurs 4. 
 
Vad som inte framgår av tabellen är andelen elever som nått kravni-
vån på alla delprov. Inte heller framgår andelen elever som inte gjort 
ämnesprovet eller bara gjort delar av det. Detta kommer att presente-
ras i 5.2. I kapitel 6, diskussion, kommer konsekvenserna av provets 
utformning att diskuteras. 
 
 

5.2 Resultat av inventering  
 
Inventeringen avsåg elever med mycket låga prestationer på ämnes-
provet i matematik, här definierat som att eleverna klarar kravnivån i 
mindre än hälften av delproven, det vill säga i högst fyra delprov av 
nio. 
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Tabell 4.  

Inventering av elever i årskurs 3 som nått kravnivån i högst 4 av 9 delprov i ma-
tematik 

Slättbacka Antal A B C D E F1 F2 G1 G2 

Urvalet 29 13 17 6 0 2 10 3 5 8 

Flickor 14 7 10 5 0 0 3 2 2 4 

Pojkar 15 6 7 1 0 2 7 1 3 4 

 
Av tabell 4 framgår det att 29 elever uppvisar mycket låga prestation-
er, vilket motsvarar 7,1 procent av 406 deltagande elever.  
 

Könsfördelning 
Gruppen uppvisar en i huvudsak jämn könsfördelning, 14 flickor och 
15 pojkar. Man kunde ha förväntat sig en något större andel pojkar av 
gruppen. Flickorna har klarat 33 delprov, medan pojkarna bara har 
klarat 31 delprov. Flickorna har däremot två delprov, (D) Mäta, jäm-
föra, uppskatta tid och volym och (E) Proportionella samband och 
matematiska likheter, där ingen uppnått kravnivån, medan pojkarna 
bara har ett delprov (D) Mäta, jämföra, uppskatta tid och volym, där 
de inte uppnår kravnivån. Flickorna klarar vissa delprov bättre än 
pojkarna, nämligen (A) Muntlig kommunikation, (B) Rumsuppfatt-
ning och geometriska objekt samt (C) Förståelse för räknesätt. Poj-
karna klarar delprov (F1) Positionssystemet betydligt bättre än flick-
orna.  
 

Innehåll 
Det är bara för delprov (B), Rumsuppfattning och geometriska be-
grepp, som mer än hälften av eleverna klarar delprovet. Delproven 
(D) Mäta, jämföra, uppskatta tid och volym, (E) Proportionella 
samband och matematiska likheter och (F2) Skriftliga räknemetoder 
redovisar mycket låga resultat.  
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Fördelning av antalet elever där kravnivån uppnåtts 
I figur 1 redovisas fördelning av eleverna på delprov där kravnivån har 
uppnåtts.  
 
 

 
Figur 1. Fördelning av elever med mycket låga prestationer på antalet delprov 

där kravnivån uppnåtts. 

 
Av figur 1 framgår att tre elever inte uppnår kravnivån i något del-
prov. Åtta elever uppnår kravnivån i endast ett delprov. 
 

Särskilt stöd 
14 av eleverna uppges ha särskilt stöd, vilket motsvarar 48 procent. 15 
av eleverna har inte särskilt stöd. Det är möjligt att en del av dessa 
elever ges stödinsatser i form av extra anpassningar och att detta har 
bedömts som tillräckligt av skolorna. Uppgifterna om särskilt stöd har 
dock samlats in under höstterminen, varför det i så fall borde ha 
framgått att de eventuella extra anpassningar som gjorts för eleverna 
inte har varit tillräckliga. 
 

Extra anpassningar 
Inga uppgifter om extra anpassningar har samlats in. 
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Bortfall 
15 elever har ej deltagit eller inte gjort alla delprov. Det motsvarar 3,6 
procent av alla elever. Det motsvarar ungefär den andel som inte del-
tar för riket. Sannolikt finns det i denna grupp elever, som om de hade 
deltagit, skulle ha ingått i gruppen elever med mycket låga prestation-
er. Den här gruppen är en ”restpost” som varken redovisas av Skol-
verket eller av huvudmannen. Jag har inte hittat några uppgifter om 
att Skolverket försökt analysera bortfallet.  
 
 

5.3 Sammanfattning  
 
Resultatet för eleverna i Slättbacka kommun skiljer sig inte nämnvärt 
från riket i övrigt. I enskilda delprov finns små skillnader både i posi-
tiv och negativ riktning. 
 
Det finns 29 elever med mycket låga prestationer i matematik, defini-
erat som att de har uppnått kravnivån i högst fyra av nio delprov. Det 
är en jämn könsfördelning 14 flickor och 15 pojkar. På ett delprov, (D) 
Mäta, jämföra, uppskatta tid och volym, uppnår ingen av eleverna 
kravnivån. I tre andra delprov är det få elever som uppnår kravnivån. 
För delprov (E) Proportionella samband och matematiska likheter, 
är det bara två pojkar som uppnår kravnivån.  
 
Knappt hälften av de 29 eleverna har särskilt stöd i matematik. Drygt 
hälften, 15 elever, har inte särskilt stöd. Eftersom inga uppgifter tagits 
in om extra anpassningar kan dessa elever ha den typen av stödinsat-
ser och det kan av skolorna ha bedömts vara en tillräcklig stödinsats. 
Underlaget ger inte utrymme för att göra denna typ av utsagor. 
 
Det finns ett bortfall på 15 elever, hälften så stort som den studerade 
gruppen. Någon analys av dessa elever har inte gjorts, och därmed 
finns inga möjligheter att uttala sig om gruppens sammansättning.  
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6 Diskussion 

 
Här ska resultatet av inventeringen diskuteras. Inledningsvis behand-
las gruppen elever med mycket låga prestationer. Därefter behandlas 
konsekvenserna av regelverkets utformning för denna grupp. Avslut-
ningsvis diskuteras ämnesprovet och förutsättningarna för tidig iden-
tifiering och intervention. 
 
 

6.1 Elever med mycket låga prestationer 
 
I inventeringen har 29 elever med mycket låga prestationer i matema-
tik studerats, vilket motsvarar 7,1 procent av de elever som deltagit i 
ämnesprovet i matematik. I Magne (1958) bedöms majoriteten av de 
matematiksvaga eleverna vara svagbegåvade. I Engström och Magne 
(2003) studerades gruppen de 15 procent lägst presterande eleverna. 
Vid slutet av årskurs 3 presterar dessa i nivå med en medelelev i års-
kurs 1. Skillnaderna mellan eleverna ökar sedan under grundskole-
åren. 
 
Det kan finnas flera skäl till varför en elev uppvisar mycket låga pre-
stationer, inte enbart svag begåvning. Men sannolikt är det så att ele-
ver med svag begåvning nästan alltid uppvisar låga eller mycket låga 
prestationer i just matematik. Sannolikt kan mycket låga prestationer 
i matematik fungera som en markör för svag teoretisk begåvning. 
 
Vi kunde i Medelsta-projektet urskilja tre grupper inom 15 procent-
gruppen. En grupp som med en förbättrad undervisning bör kunna nå 
kravnivån. En mellangrupp som skulle kunna nå kravnivån i vissa de-
lar av stoffet, men inte i andra. Till sist fanns en grupp med mycket 
låga prestationer som sannolikt saknar förutsättningar att nå kravni-
vån.  
 
För de båda sistnämnda grupperna finns behov av särskilt riktade och 
evidensbaserade stödinsatser. Jag gör bedömningen att de elever med 
mycket låga prestationer som har identifierats i inventeringen i stor 



 

 30 

utsträckning saknar förutsättningar att nå grundskolans kravnivå i 
matematik. Det finns därför anledning att särskilt uppmärksamma 
den här gruppen. Preventionsinsatser behöver kanske göras redan i 
förskoleklassen. Interventionsinsatser för gruppen, stödinsatser av 
olika slag, behöver utvecklas och evidensbaseras. 
 
 

6.2 Regelverket och låga prestationer 
 
Dagens regelverk utgår ifrån att alla elever har förutsättningar att 
klara grundskolans kravnivåer i matematik och att det bara är en 
fråga om tillräckliga stödinsatser. Det finns därför inget utrymme för 
skolor att göra anpassningar av kravnivåerna till elevernas förutsätt-
ningar. Det är ett oetiskt förhållningssätt som innebär att det finns en 
liten grupp elever som redan från början är dömda att misslyckas i 
grundskolan.  
 
Vi bör acceptera att för en liten grupp elever behöver skolor ett stöd i 
regelverket för att medge avsteg från kursplanens normrelaterade 
kravnivåer. Om vi ska ha en skola för alla så ska den också omfatta de 
allra lägst presterande eleverna. För den här gruppen finns det ett be-
hov av att formulera en skolmatematik som inriktar sig på gruppens 
praktiska behov som samhällsmedborgare. Vi har diskuterat detta i 
termer av en livsmatematik i Engström och Magne (2006). Kun-
skapskraven ska relateras till elevens förmåga att nå kraven efter sina 
egna förutsättningar. 
 
 

6.3 Ämnesprovet i matematik för årskurs 3 
 
Ämnesprovet består av sju delprov, varav redovisningen på två av 
dem delas upp, vilket resulterar i nio delprov. Någon sammanvägning 
av resultatet görs inte. Skälet till detta förefaller oklart. Samma argu-
mentering för att inte göra en sammanvägning skulle kunna göras för 
proven i årskurs 6 och 9. Men eftersom dessa ska ge underlag för be-
tyg faller argumenten. Man kan tänka sig att Skolverket eller PRIM-
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gruppen ser en fara för stigmatisering av elever med låga prestationer 
på ämnesprovet och därför väljer den här vägen. Det kan man ha en 
viss förståelse för, men samtidigt försvåras identifieringen av dessa 
elever. Att misslyckas med skolmatematiken är stigmatiserande för 
elever.  
 
Det uttalade syftet med ämnesprovet är att det ska ge läraren stöd vid 
bedömningen av elevernas kunskaper i förhållande till kunskapskra-
ven. Dessutom kan resultatet från proven användas för planering av 
den fortsatta undervisningen. Självklart ger provet underlag för sam-
tal med vårdnadshavare om utfallet och elevens kunskapsutveckling. 
Om det används som underlag för den fortsatta planeringen är desto 
mer oklart.  
 
För den lärare som faktiskt vill ta hänsyn till utfallet av provet i plane-
ringen av den fortsatta undervisningen ges inget stöd. Inga förslag 
hur resultaten kan följas upp, inte heller vilka insatser som behöver 
göras etcetera. Kommunerna använder vanligtvis resultaten för för-
delning av resurser till klasser och skolor. För enskilda elever görs 
ibland tester. Dessa tester har ingen koppling till ämnesprovet. In-
trycket är att ett svagt resultat för en elev vanligtvis följs upp med ett 
nytt test. Vad som behövs är en modell för analys av elevens svårig-
heter och förslag på stödinsatser i form av särskilt stöd. 
 
Ämnesprovet i matematik är alltför trubbigt för att identifiera elever i 
behov av särskilt stöd. Alltför stor andel av eleverna, runt 30 procent, 
bedöms idag inte nå kunskapskraven. Sannolikt beror detta på in-
byggda målkonflikter för provet. Skollagens reglering av elevens rätt 
till särskilt stöd tycks inte kopplas till resultatet på provet i någon 
större utsträckning av lärare eller skolor. Resultaten inte är klara för-
rän sent under vårterminen i årskurs 3. En uppföljning kan knappast 
göras förrän under höstterminen i årskurs 4. Vanligtvis byter eleverna 
lärare och ibland kanske även skola vid övergången till mellanstadiet. 
Därmed försvåras en nödvändig uppföljning av resultaten på ämnes-
proven. 
 
Detta kan vara en orsak till att lärare i stor utsträckning uppfattar 
ämnesproven mer som en bekräftelse av sina egna bedömningar av 
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elevens kunskaper än som ett faktum att eleven har rätt till särskilt 
stöd. Lärarnas upplevelse tycks vara att de ”har bra koll” på sina ele-
ver, vilket säkert kan stämma. Men mycket talar för att någon upp-
följning av undervisningen inte görs. Hälften av eleverna som uppvi-
sade mycket låga prestationer i inventeringen i Slättbacka hade inte 
särskilt stöd under höstterminen. Det finns inget i resultatet som ty-
der på att kommunen skulle avvika negativt på något sätt från riket. 
Tvärtom är engagemanget i kommunen högt i frågor som gäller mål-
uppfyllelse i matematik.  
 
Frågan är om ett nationellt prov i matematik för årskurs 3 kan fylla de 
olika syften som statsmakterna har med provet. Det finns en hel del 
som talar för att provet bör slopas i sin nuvarande form och ersättas 
av andra typer av bedömningsstöd. 
 
De bedömningsstöd som nu finns och är obligatoriska från och med 
höstterminen 2016 för årskurs 1 kan fylla en viktig funktion i arbetet 
för elever med mycket låga prestationer i matematik. Men fortfarande 
saknas en tydlig inriktning mot stödinsatser för dessa elever. I mate-
rialet måste det finnas anvisningar för lärare och skolor om hur man 
arbetar vidare med åtgärdsprogram, planering och genomförande av 
stödinsatser, utifrån resultatet på de bedömningar som görs. Detta 
saknas idag. Ansvaret för denna brist ligger på Skolverket. 
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7 Slutsatser 

Nedan ska ett antal hypoteser och slutsatser ställas inom ett par om-
råden. Hypoteserna är så beskaffade att de kan prövas empiriskt, det 
vill sägas falsifieras om de visar sig vara felaktiga. 
 

Elever med mycket låga prestationer 
Följande hypoteser kan ställas:  

1) Mycket låga prestationer är inget övergående fenomen, utan är 
symtom på en mer grundläggande problematik.  

2) Gruppen elever med mycket låga prestationer i matematik be-
står huvudsakligen av elever med svag teoretisk begåvning. Om 
så, skulle mycket låga prestationer i matematik kunna fungera 
som en markör för svag teoretisk begåvning.  

3) Elever som tidigt uppvisar mycket låga prestationer i matema-
tik saknar sannolikt förutsättningar att nå grundskolans krav-
nivå i matematik.  

 

Ämnesprovet i matematik för årskurs 3 
Min bedömning är att ämnesprovet i sin nuvarande form bör slopas. 
Detta var också det förslag som utredningen om nationella prov (SOU 
2016:25) lade. Något som dock talar emot detta är statsmakternas be-
hov av återkoppling av kommunernas sätt att organisera, genomföra 
och följa upp måluppfyllelsen i skolan. Det är dock tveksamt om äm-
nesprovet för årskurs 3 fyller den funktionen. Det är inte ändamålsen-
ligt när det gäller att identifiera elever med mycket låga prestationer. 
Här lämpar sig ett bedömningsmaterial som görs enskilt med eleven 
av matematikläraren eller specialpedagog/-lärare bättre. Dessutom 
förefaller det sannolikt att det brister i uppföljningen av proven under 
höstterminen i årskurs 4. 
 

Skollagen och kravnivåer i grundskolan 
För elever med mycket låga prestationer görs bedömningen att de 
sannolikt saknar förutsättningar för att nå grundskolans kravnivåer i 
matematik. Konsekvensen är att de är dömda att misslyckas i grund-
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skolan. Skollagen behöver förändras och ge huvudmannen möjlighet-
er att göra avsteg från kursplanens kunskapskrav för dessa elever. Det 
bör följas med krav på en särskild utredning, en modifierad kursplan 
upprättas och att beslut tas av rektor samt att det ska kunna överkla-
gas. 
 

Prevention och intervention 
Idag saknas i stor utsträckning evidens för både förebyggande insat-
ser, prevention, och de stödinsatser, interventioner, som görs för ele-
ver i behov av särskilt stöd. Vi vet inte särskilt mycket om effekterna 
av de insatser som görs. Om man inte vet om en insats eller metod har 
några effekter, så kommer man att famla i blindo. 
 
Det insatser som görs på olika skolor behöver utvärderas. Det kan 
rimligen inte vara skolornas eget ansvar utan det bör ligga på Skol-
forskningsinstitutet att samla in erfarenheter, utvärdera verksamhet-
er och sedan sprida de goda exempel som visat sig ha effekt på elever-
nas lärande. 
 
Trots goda insatser så kommer det alltid finnas elever som får sträva 
och kämpa med sin matematik.  
 

Beslutsstöd till de professionella 
Skollagens krav på att utbildningen ska vila på vetenskaplig grund och 
beprövad erfarenhet behöver få ett genomslag i skolans verksamhet. 
Det ställer krav på att det utvecklas ett beslutsstöd till de profession-
ella i skolan, lärare, speciallärare och specialpedagoger. Inom hälso- 
och sjukvården och socialt arbete är detta vanligt och ökar de profess-
ionellas möjligheter att ta beslut på goda grunder. 
 

Fortsatt forskning 
Av vad som diskuterats ovan följer att gruppen elever med mycket 
låga prestationer i matematik behöver uppmärksammas i forskning-
en. Eftersom det i stor utsträckning handlar om en försummad grupp 
är behovet av olika typer av studier av stort värde. 
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