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Inledning
Denna handlingsplan har tagits fram av en grupp bestående av förskollärare, matematiklärare
och speciallärare i Katrineholms kommun. Detta för att få en röd tråd genom alla stadier. Därför
avsattes två dagar under hösten 2014 för att ta fram underlaget till denna handlingsplan.
I handlingsplanen återfinns en nulägesanalys och syfte beskrivet. Det presenteras
framgångsfaktorer för förskola, förskoleklass och skola och man kan finna goda exempel på
matematikundervisning i kommunen. Där finns även att läsa om hur vi kan nå ut till alla elever.
I handlingsplanen finns avstämningspunkter för stadieövergångar och rutiner för gemensam
kartläggning.
De avstämningspunkter som finns för stadieövergångarna är framtagna av arbetsgruppen ovan.
Handlingsplanen utvärderas och revideras en gång om året.

Nulägesanalys
Katrineholms kommuns resultat i matematik 2016-2018. Resultat för riket finns inom parentes
(Skolverket, 2018).
Betyg år 6
2018
2017
85,4 % (89,5%)
80,4% (89,6%)
Flickor
Pojkar
Flickor
Pojkar
86 %
84,9 %
80,2 %
80,5%
Betyg år 9
2018
2017
83,6%
82,5 % (87,4%)
Flickor
Pojkar
Flickor
Pojkar
83,5 %
84 %
87%
78,2%
Betyg gymnasiet (avgångsbetyg nationella program ma 1)
2018
2017
95,2 %
96,5 %

2016
82,2 % (90,6%)
Flickor
Pojkar
82,9 %
81,7 %
2016
85,5 % (91,5%)
Flickor
Pojkar
87,2 %
83,7 %
2016
96,2 %

Tabell 1 Resultat i form av betyg E-A under åren 2018-2016
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Matematik NP

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

Kommun samtliga år 3 86,7%
Nationella prov
(90.9%)

85,5 %
(88,6%

85,3 %
(90,3%)

80,6 %

77,1 %

77,4 %

85,3%

Kommun samtliga år 6 85,1%
Nationella prov
(89,1%)

77,9 %
(88,3%)

85,2%
(90,8%)

86,6 %
(91,6%)

89,1%

94,2 %

88,2 %

Kommun samtliga år 9 Inga
Nationella prov
resultat

75,5 %
(82%)

88,8 %
(91.5%)

77 %
(81,2%)

73,9 %

77,8 %

71,2 %

Tabell 2 Resultat i form av nationella prov under åren 2018-2012
1 Den första gymnasiekursen i matematik heter matematik 1. Den ges som tre olika kurser, 1a,
1b och 1c. 1a riktar sig mot yrkesprogram och 1b och 1c mot högskoleförberedande program.
Det samhällsvetenskapliga och det estetiska programmet läser 1b, och 1c riktar sig mot det
naturvetenskapliga och tekniska programmet.

Syfte
Syftet med handlingsplanen är att matematikutvecklingen inom Katrineholms skolor ska ske i
ett F-19 perspektiv och som en del i det systematiska kvalitetsarbetet för att uppnå målen med
matematiksatsning (PISA 2015) som fastslagits av Bildningsnämnden.

Foto: Hanna Maxstad
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Mål
Katrineholms kommun har tidigare ingått i SKL:s satsning PISA2015. I samband med detta
fastslog nämnden följande mål:
•

Andel elever som klarar kunskapskraven i de nationella proven i årskurs 3, årskurs 6
och årskurs 9 ska öka.
Resultat 2018: ökat i år 3 och år 6. Inga resultat i åk 9 pga ersättningsprov
genomfördes.

•

Andel elever med gymnasiebehörighet ska öka. Resultat 2014: 76,8 %.
Resultat 2018: 81,6 %

•

Meritvärdet i årskurs 9 ska öka. Resultat 2014 medelvärde 193 (flickor 215, pojkar
174).
Resultat 2018: 208,5 (flickor 225,2 och pojkar 193,6)

•

Andel elever som erhållit högskolebehörighet inom 4 år ska öka.(Elever folkbokförda
i kommunen) Resultat 2015: 83,1 %. Resultat 2018: 87,5 %

•

Andel elever i årskurs 6, 7, 8 och 9 med betyg E -A i matematik ska öka.

Framgångsfaktorer för god matematikundervisning
I förskolan
• Pedagogen
Redan i förskolan ska barnen genom lek, vardagsaktiviteter och tema/projektarbeten, både
inom- och utomhus, komma i kontakt med matematikens sex olika delar: förklaring och
argumentation, lokalisering, design, räkning, mätning och lekar och spel. (”Det matematiska
barnet” av Solem och Reikerås 2009.) För att guida barn mot att erövra matematikens värld
krävs det medvetna, närvarande, inlyssnande och engagerade pedagoger med god
ämneskunskap som ser barnens lärprocesser och ser matematiken ur barnets perspektiv.
Forskning visar att barns lekfulla lärande i matematik i förskolan har stor betydelse för senare
måluppfyllelse. Elisabeth Doverborg menar i boken ”Små barns matematik” att lärares
matematiska och didaktiska kunnande har en avgörande betydelse för hur en miljö för barns
matematik kunnande skapas och tas tillvara.
• Miljön
En förskolemiljö som i sin utformning och med sitt material utmanar barnen, på egen hand eller
tillsammans med andra, är en viktig faktor för att uppnå framgång. I sina möten med omvärlden
ska barnen tidigt upptäcka matematiken och skapa sig en förståelse för matematiska symboler,
begrepp och principer. För att kunna använda miljön till matematikinlärning är det
betydelsefullt att den är inspirerande och intressant för barnen. Matematiken ska ingå i lärandet
som en helhet och inte separeras som ett enskilt kunskapsområde.
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Barnen ska många gånger under sin tid i förskolan, i samspel med andra barn och vuxna, få
möta matematik i meningsfulla sammanhang bland annat genom:
•

•

•

•

•

•

Förklaring och argumentation- Ge motiveringar och förklaringar, Ställa hypoteser och
dra slutsatser. I samtal möta, använda och resonera kring matematik för att utveckla
begreppsuppfattning och sätta ord på egna och lyssna på andras matematiska
resonemang och problemlösning.
Lokalisering – hitta och orientera sig i rummet – lokalisering och placering. Uppleva
rummet ute och inne, bygga och konstruera, göra och följa kartor och ritningar för att
utvidga rumsuppfattningen.
Design – Former och figurer, färger, mönster och symmetri, arkitektur och konst. Se,
upptäcka, konstruera, följa och göra egna mönster med konkreta material och sortera
och klassificera för att se likheter och skillnader.
Räkning – Räkning, antalsord, räknesystem och talsystem. Göra olika erfarenheter av
antal, helhet och delar. Räkna i många olika sammanhang, dela upp, dela lika och para
ihop. Bekanta sig med olika talbilder. Visa antal på olika sätt. Se antal utan att räkna.
Sånger, ramsor och sagor innehåller mycket matematik.
Mätning– Jämförelser, måttenheter och mätsystem, längd, area, volym, tid, vikt och
pengar. Göra erfarenheter av mätandets princip när det gäller längd, tid, vikt och
volym.
Lekar och spel – Rollekar, rollspel, fantasilekar, regellekar, strategispel, tärningsspel,
pussel och brädspel. I lekar och spel följa och inse vikten av gemensamma regler.
Många spel och lekar utmanar och utvecklar barns kunskaper om tal och räkning,
turtagning och även deras logiska tänkande.

Foto: Hanna Maxstad

I förskoleklass
För att nå framgång i förskoleklasserna ska boken ”Tänka, resonera och räkna i
förskoleklassen” (Sterner, Hellenius & Wallby, 2014) från NCM användas. Den ger ett bra stöd
för att utveckla barnens matematiska tänkande.
Boken innehåller fyra teman som ska behandlas under förskoleklassåret. Där tränas
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•
•
•
•

Klassificering, sortering och mönster
Mängder, antal och talmönster
Tals helhet och delar
Talraden och tallinjen

I grund- och gymnasieskola
• Höga förväntningar
Det finns flera framgångsfaktorer för god matematikundervisning. En av de mest avgörande
faktorerna handlar om lärares förhållningssätt gentemot eleverna i form av höga förväntningar.
Skolinspektionen (2010) skriver utifrån Hatties studier om vikten av en lärandemiljö som är
tillräckligt utmanande för att alla elever ska utvecklas. Läraren behöver ha tilltro till att alla
elever kan, men tilltron är inte tillräcklig i sig. Det behöver också finnas ett aktivt stöd från
lärarens sida för att undvika att de höga förväntningarna leder till rädsla och överdriven press.
• Graden av individualisering
En annan framgångsfaktor handlar om graden av individualisering. Det handlar inte bara om
att arbeta på olika nivåer, utan att individualisering även kan handla om att arbeta på olika sätt
under olika former. Lindholm (2011) beskriver att individualisering ofta tenderar att handla om
att låta elever räkna i olika takt i boken, men om det stannar vid hastighetsindividualisering så
innebär det en omöjlig uppgift för läraren att hålla reda på varje elevs förkunskaper. Löwing
(2006) anser att det som krävs är en noggrant genomförd planering av arbetssätt och former i
relation till förkunskaper och innehåll. Elever i behov av mer stöd behöver få riktade
individuella insatser för att komma vidare i sin utveckling.
• Att vidga perspektiven och inte stanna i enstaka lösningar
I många forskningssammanhang betonar man vikten av att gå från det konkreta till det abstrakta,
att undervisningen bjuder på variation och flexibilitet, samt att det är ett framgångskoncept att
växla mellan olika representationsformer. Eleverna behöver hjälp att komma vidare från det
konkreta till det abstrakta tänkandet. Det är också av stor vikt att visa flera lösningar till problem
och att lyfta fram olika varianter för att nå flera elever. Lester & Lambdin (2007) anser att
lärarens uppgift är att välja problem som engagerar elever till att lösa problem och att skapa
möjlighet till god klassrumskommunikation. När idéer och begrepp får en mening kan de
användas i nya situationer.
• Elevens motivation, intresse och tilltro till den egna förmågan
En viktig del för framgång i matematik är att våga tro på det man gör och har man den tilltron
kommer också motivationen. Läraren är en viktig pusselbit i att hitta intresset, nyfikenheten
samt tilltron till att våga. Christensen (2012) skriver om hur elever med en positiv självbild
upplever mer positiva känslor som glädje, stolthet, säkerhet och mod. Det gjorde dem också
mer öppna för att lära. Att tro på sig själv och lita på sin förmåga skapar enligt Christensen
också naturligt lust och motivation.
• Samarbete med hemmet
Samarbetet med hemmet har också en viktig roll för elevernas utveckling. I rapporten Hög tid
för matematik (2001) kan man läsa om hur föräldrarnas inställning och attityd till
matematikämnet har en avgörande betydelse för hur läraren lyckas med sin
matematikundervisning. Det är viktigt att skapa förutsättningar för ett bra samarbets-klimat.
•

Planera kurserna utifrån centralt innehåll
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Det är av stor vikt att läraren planerar sin kurs utifrån det centrala innehållet och väljer upplägg
och uppgifter utifrån det som är bäst för ändamålet. Läroboken får då en mindre dominerande
roll, till förmån för alternativa upplägg.
• Kommunikation och elevsamarbete
Det matematiska samtalet spelar en avgörande roll för den matematiska utvecklingen hos
eleverna. Rudsberg (2014) beskriver hur samtalet mellan elever gör att de får diskutera sina
tidigare kunskaper, vilket leder till att de utvecklar sina och varandras resonemang och tar
varandras argument vidare. Hon fortsätter också med att lärarens roll i detta blir att fånga upp
diskussionerna för att hjälpa eleverna vidare för att fokuseringen ska vara relevant i den aktuella
undervisningssituationen. Även Säljö (2010) beskriver vikten med interaktion då det är genom
dessa vi samlar erfarenhet och förändrar vår egen verklighet. Han beskriver hur vi genom detta
får tillgång till andras tolkningar och förslag. Mitchell (2014) lyfter också elevsamarbete som
en framgångsfaktor i matematik och skriver om hur den framgångsrika matematikläraren
arbetar med en variation av helklass, grupp och individuellt arbete. Han lyfter elevernas
värdefulla betydelse av varandra, i rollen där de stöttar och lär varandra, i en naturlig social
situation. Lärarens roll är mycket viktig även i elevmöten. Mitchell skriver om SST (social
skills training) som ett viktigt redskap för att utveckla elevers förmåga att samarbeta och skapa
positiva interaktioner. I det matematiska samtalet spelar alla elever en viktig roll i laget och det
är deras gemensamma kunskaper (där alla har bidragit med sin del) som hjälper dem mot målet.
Mitchell beskriver hur det är elevernas kombinerade kunskaper som löser problem över tid.
Goda exempel utifrån framgångsfaktorer:
• Snabb återkoppling till eleverna
• Få eleverna medvetna om målbilder i förhållande till nuläge
• Formativ bedömning
• Flipped classroom
• Tydliggöra målen för lektionen
• Samtala om matematik
• Kollegialt lärande
• Självbedömning och kamratbedömning
• Intensivmatematik
• Laborativ undervisning – att gå från det konkreta till det abstrakta

Foto: Hanna Maxstad
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Hur når vi alla elever?
För framgång är det viktigt att nå alla elever. I arbetsgruppen har vi tittat närmre på fyra olika
elevgrupper som kan vara svåra att nå. Det är de högpresterande/särbegåvade, de nyanlända,
de omotiverade och elever i matematiksvårigheter.
• Högpresterande/särbegåvade elever
Vi behöver hitta sätt att nå alla elever. Förutom att många elever inte når E, visar studier att vi
också tappar de elever som presterar allra bäst i matematik. Det är av oerhört stor vikt att vi når
även dessa elever genom att kartlägga, utmana, vara nyfiken på, och bemöta dem kreativt. Om
vi lyckas fånga upp de mest högpresterande eleverna, kan den undervisningen ge ringar på
vattnet som gynnar även de elever som har det svårare. Wahlström skriver om högpresterande
elever och beskriver deras behov såsom:
Några av de begåvade barnens behov är följande: behov av kunskap, att fördjupa sig i den, att få brinna av
nyfikenhet, att utveckla kreativitet, att leta efter ovanliga eller unika lösningar, att få utrycka sina idéer och
opponera sig, att få uppmärksamhet för sin intelligens, att ha kamrater som förstår, att använda sin abstrakt
tänkande, att upptäcka och utrycka samband samt att få arbeta i sin egen takt.
(Wahlström, Begåvade barn i skolan - Duglighetens dilemma)

Det beskrivs som en stor risk att till övervägande del låta dessa elever arbeta individuellt i
läroboken, då det tenderar att upplevas som en upprepning av någonting de redan kan.
Konsekvensen kan då bli att de tappar lusten att utvecklas inom matematiken.
Gynnsamma framgångsfaktorer kan vara att samarbeta över stadiegränser. Därför är det
värdefullt att eleven får utmaningar tillsammans med andra på en högre nivå. En annan
framgångsfaktor kan vara att lärare samarbetar över nivåer för att bemöta på ett bra sätt.
Ytterligare ett sätt att nå dessa elever kan vara matematikprofiler i utbildningen, fördjupningar
i matematik av något slag och/eller mer utmanande uppgifter på individnivå.
• Nyanlända elever
För de nyanlända eleverna finns några faktorer som ofta beskrivs som avgörande för deras
matematiska utveckling. Den första grundläggande faktorn är att man gör en noggrann
kartläggning av eleven. Där är det också viktigt att skilja på vad som är matematiska färdigheter
och vad som kan vara språkliga hinder. Kartläggningsarbetet är av stor betydelse för att kunna
möta eleverna på rätt nivå. Den kartläggning som görs på Bryggan är viktig och ska följa med
eleven ut i ordinarie klass. Eleverna behöver arbeta med begreppsträningen på svenska, men
också stimuleras matematiskt, och därför är det viktigt att nivån är rätt för att eleven ska uppleva
matematiken meningsfull. Axelsson (2006) skriver att ett parallellt arbete med elevernas språkoch kunskapsutveckling är en förutsättning för att de ska lyckas. Alla lärare ska enligt
läroplanen ha ett språkutvecklande arbetssätt, så även matematiklärarna.
En annan viktig faktor är studiehandledarna som spelar en betydelsefull roll för dessa elever.
Det är av stor betydelse att studiehandledare och ämneslärare arbetar tillsammans mot
gemensamma mål efter en gemensam struktur för att eleven ska nå framgång.
Studiehandledning längre än 3 år rekommenderas vid behov.
• Elever som har tappat lusten
Framgångsfaktorerna för de elever som tappat lusten skiljer sig egentligen inte avsevärt från de
andra gruppernas. Det handlar mycket om att hitta uppgifter som ligger på en lagom nivå – de
får inte vara för lätta så att de känns meningslösa och upprepande, men inte heller för svåra och
därmed ogripbara.
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Men grunden till att nå fram till de omotiverade handlar kanske i första hand om det
förhållningssätt vi tidigare nämnt under framgångsfaktorer, tron på att alla elever kan. Man
behöver visa det i ord och handling och visa att man bryr sig. En avgörande faktor är att låta
dessa elever bli sedda. Det är också av stor vikt att verkligen ta reda på vad bristen på motivation
egentligen grundar sig i. Dessa faktorer kan vara oerhört många där den ena inte är den andra
lik. Men det är viktigt att söka anledningen för att kunna bistå med rätt insatser.
Bakhtiar Ashnagar (2005) skriver om elevers motivation i matematik och beskriver följande
faktorer som avgörande för lusten att lära matematik: känslan av att begripa ämnet, uppgifternas
svårighetsgrad, utmaningar, attityden till ämnet, självtillit, relevans och verklighetsanknytning
i det innehåll man behandlar, variation i undervisningen och en trygg miljö.
Det kan vara rimligt att söka bland ovan beskrivna faktorer när elevens motivation till
matematiken saknas.
• Elever i matematiksvårigheter
Enligt Lunde (2011) är elever i matematiksvårigheter en mycket heterogen grupp. Det finns
inga entydiga kännetecken på vad som är matematiksvårigheter. Problemen hos eleverna kan
visa sig på många olika sätt och vilka orsakerna är till svårigheterna, kan ses från olika
perspektiv. Exempel på orsaker kan vara bristande kognitiva funktioner, såsom tankestrategier,
perception, minne och liknande. Det kan även handla om känslomässiga blockeringar som
skapar matematikångest. Ångest kan bottna i dålig kommunikationen mellan lärare och elev.
Elever kan sakna motivation, uthållighet eller komma från en understimulerad hemmiljö. Det
kan även bero på skolmiljön och/eller didaktiska orsaker. Det kan handla om vilka strategier
läraren använder och om undervisningen är elevstyrd eller lärarstyrd.
Butterworth (2010) beskriver hur elever i matematiksvårigheter behöver en välstrukturerad
undervisning med tydliga genomgångar, återkommande moment och en lyckad övergång från
konkret till abstrakt. Det är viktigt att lyfta och uppmuntra små progressiva steg. Eleverna
behöver ofta hjälpfrågor såsom ”vad gjorde du?” och ”hur tänkte du?”. De elever som befinner
sig i svårigheter måste också ges tid att hinna tänka.

Matematikombudsträffar 19/20
24/9, 19/11, 25/2 och 21/4

Matematiklyftet
Under åren 2013-2016 deltog alla matematiklärare i grundskolan och på gymnasiet i
matematiklyftet. Även några förskolor och förskoleklass deltog. Olika områden i matematiken
har genomarbetats. Under 2017 valde några skolor att fortsätta i egen regi. Året efter fortsatte
(2018-2019) fortsatte Nyhemsskolan med denna satsning

Uppföljning av förra årets utvecklingsområden
•

Läslyftet har genomförts på några skolor. Järvenskolan södra kommer att fortsätta
kommande år, liksom förskolorna Regndroppen och Stavstugan.
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•
•

Utbildningsinsatser kring programmering har erbjudits av KomTek. De har även tagit
fram Digilådor till skolorna.
Mathivation-projektet har fortgått. Under året har projektet utökats genom att
Järvenskolan Södra deltar samt att Skogsborg och Västers elever i åk 6 har undervisat
elever i åk 3.

Utvecklingsområden i Katrineholms kommun 2019-2020
•
•

Mathivation kommer erbjuda att elever på Naturprogrammet coachar elever på
högstadiet som en del i deras gymnasiearbete.
Mathivation fortsätter med skolbesök och Inte Fatta Kurser på Järvenskolan.

Avstämningspunkter i matematik från Förskoleklass Gymnasiet kurs 1
Undervisningen ska planeras utifrån det centrala innehållet. Avstämningspunkterna fungerar
som en hjälp och stöd i vad eleverna förväntas kunna när de börjar ett nytt stadie. Punkterna
kan också ses som prioriterade områden i föregående stadier.
Inför årskurs 1
• Ramsräkna på olika sätt
• Räkna, jämföra och uppskatta mängder 1-10
• Ha erfarenhet av att undersöka och dela upp tal
• Känna igen och använda siffrorna
• Ha erfarenhet av talraden 1-10
Inför årskurs 4
• Talområde 0 – 1000
• Tallinjen/tals placering på tallinjen
• Likhetstecknets betydelse
• Samtliga räknesätt - automatisera talområdet 0-20 i addition och subtraktion,
multiplikationstabellen automatiserad till och med 5:an, enklare division
• Mätning – längd, vikt, volym och tid
• Geometriska figurer
• Enkel problemlösning
• Enkla talmönster t ex 3, 5, 7, 9, _
• Enkla tal i bråkform
Inför årskurs 7
• Enheter för längd, vikt, volym, area
• Algoritmer för fyra räknesätten
• Hela multiplikationstabellen automatiserad
• Klockan analog och digital, tid, år, månader
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•
•
•

Vanliga bråk kopplat till decimaltal och procent
Decimaltal med beräkningar addition och subtraktion
Positionssystemet

Inför gymnasiet
• Tallinjen/tals placering på tallinjen
• Algoritmernas betydelse för rimlighetsbedömning
• Negativa tal, skillnaden mellan negativa tal och subtraktion
• Bråkräkning, alla fyra räknesätt
• Algebraiska uttryck i alla fyra räknesätten, t ex skillnaden 2x och x2
• Ekvationslösningens grunder/allmängiltig metod + kontroll av svar
• Talföljder – hitta mönster, samband, generalisera
• Tolka och använda grafer och diagram, räta linjens ekvation
• Förändringsfaktor
• Bevisföring på lättare satser i samband med att de är aktuella (till exempel
vinkelsumman i triangeln)

Gemensamt analys- och kartläggningsarbete
Analys av nationella prov
Nationella prov genomförs under vårterminen och sammanställs. Under höstens första månad
ska lärarna på varje skola träffas och gå igenom skolans resultat. Lärare samlas i följande
grupperingar åk 1-3, åk 4-6, åk 7-9 och kommer överens om vilka områden i undervisningen
som ska utvecklas innevarande läsår.
Tester
Skolverket har beslutat om att testerna ”Hitta matematiken” ska genomföras i förskoleklass och
”Bedömningsstöd i taluppfattning” ska genomföras i årskurs 1. Förvaltningen har sedan
beslutat att alla skolor ska använda kartläggningsmaterialet ”Att förstå och använda tal” i
årskurs 4-gymnasiet och skolverkets ”bedömningsstöd” i åk 2-3.
Alla tester och tillhörande analysmaterial hittar du på Ping Pong under BIF Matematiklärare
eller på skolverkets hemsida/bedömningsstöd.
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F-klass
Åk 1

Test som ska genomföras
Hitta matematiken
Bedömningsstöd i taluppfattning ht åk 1, mellannivå

Genomförs
Hösten
Höst

Skickas in
Nej
Ja

Åk 2
Åk 3
Åk 4
Åk 5
Åk 6
Åk 7
Åk 8
Åk 9
Gy åk 1

Bedömningsstöd i taluppfattning vt åk1, mellannivå
Bedömningsstöd i taluppfattning ht åk 2, mellannivå
Bedömningsstöd i taluppfattning ht åk 3, mellannivå
Test 3 (Förstå och använda tal)
Test 4 (Förstå och använda tal)
Test 5 (Förstå och använda tal)
Test 6 (Förstå och använda tal)
Test 7 (Förstå och använda tal)
Test 8 (Förstå och använda tal)
Test 9 (Förstå och använda tal)

Vår
Senast v.40
Senast v.40
Senast v.40
Senast v.40
Senast v.40
Senast v.40
Senast v.40
Senast v.40
Senast v.40

Nej
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja

Tidsschema (Bilaga 2)
• Alla testresultat ska redovisas på våra egna excelark som finns under BIF
matematiklärare. Detta för att vi ska kunna följa resultaten över tid.
• Resultaten mejlas in till: lotta.nilsson@katrineholm.se
Arbetsgång i kartläggningsarbetet
Innan du genomför testen läs igenom instruktionerna och följ dem så att resultaten blir
jämförbara. Huvudräkningsuppgifterna ska visas ett i taget i ca 10 sekunder (t ex med
kort eller Powerpoint).
• Undervisande lärare genomför, rättar och sammanställer testresultaten i en excelfil
som finns på ping pong. Detta mejlas in till lotta.nilsson@katrineholm.se, senast
måndag v. 40
Uppföljning och utvärdering
Taluppfattningstesterna ska följas upp genom att lärarna på varje skola analyserar resultaten på
grupp- respektive individnivå för enligt den mall som du hittar i Lärknutens aktivitet BIF
Matematiklärare,
Dokument,
Kommungemensammatester,
Analysblanketter.
Uppföljningen behöver inte rapporteras in utan uppföljning sker på den enskilda skolan.
Omedelbara insatser krävs kring de uppgifter på taluppfattningstesten som ligger under följande
nivåer på gruppnivå:
•
•
•
•

90% åk 1
80 % åk 2-3
75% åk 4-6
60% åk 7 - gy

På individnivå kan det krävas kartläggning, anpassningar och eventuellt stöd samt
åtgärdsprogram (se förslag på ytterligare tester, bilaga 2). Har dessa insatser inte gett avsedd
effekt ska Elevhälsan kontaktas för vidare utredning.
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Hitta matematiken
OBS Nytt för i år!
Från och med hösten ska ”Hitta matematiken” genomföras i förskoleklass. Nätverksträff
kommer genomföras den 5 september 16-19 på Skogsborgsskolan. Mer info kring uppgifter
och genomförande finns på
https://www.skolverket.se/undervisning/forskoleklassen/kartlaggning-i-forskoleklassen
Inga resultat kommer att redovisas till förvaltningen. Om en elev utreds ska pedagogisk
kartläggning och de åtgärder som sätts in följa eleven till årskurs ett.
Vid ytterligare frågor kontakta någon av utvecklingsledarna:
eva.mokvist@katrineholm.se
annika.nordh@katrineholm.se
linda.skoog@katrineholm.se
christina.magnell@katrineholm.se
Syftet med räknegarantin är:
• Möjligheter till ökad likvärdighet
• Samsyn i kollegiet och ett gemensamt språk
• Möjlighet att anpassa och utveckla undervisningen
• Ökat samarbete och ökad kvalitet
• Elever har rätt till rätt stöd i rätt tid
• Förskoleklassen blir en naturlig bro som skapar progression
• Bättre möjligheter till fördelning av resurser
• Större förståelse hos föräldrar för barnets kunskapsutveckling/förmågor
• Förstärkning för de yngsta eleverna och deras möjlighet till tidiga insatser
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Sammanfattande reflektioner utifrån analysen av
taluppfattningstesten från läsåret 18/19
Även om vi ser en förbättring i de lägre årskurserna så är det samma områden som tidigare som
eleverna har svårt med. Vi behöver fundera över hur vi undervisar kring dessa områden.
Framförallt är det bråk och decimaltal som är två stora områden som skapar problem. Vi har
därför haft fokus på bråk på ett par av läsårets matematikombudsträffar. Där har vi gett förslag
på hur man kan undervisa kring bråk från förskolan till gymnasiet. Vi ser också skriftliga
räknemetoder i subtraktion skapar problem för många elever.
De skolbesök som elever från Tallåsskolan genomfört på våra mellanstadieskolor har varit
uppskattade av eleverna enligt de utvärderingar som gjorts. Under vårterminen har elever från
åk 6 på Skogsborgsskolan och Västra skolan blivit involverade i Mathivation.
Många skolor har under året börjat att använda NOMP för färdighetsträning hemma. De skolor
i kommunen som använt NOMP har sett en viss förbättring på elevers resultat.

Förslag på fokusområden för kommande läsår
•

Varje lärare ska analysera sina resultat och ge förslag till rektor på åtgärder för
att höja elevernas resultat.

•

Använder resultaten till planering av sin undervisning.

•

Arbeta med tallinjen i de lägre åren

•

Ramsräkning i de lägre åren

•

Alla ska kunna de traditionella algoritmerna för de fyra räknesätten.

•

Hålla i huvudräkning genom alla årskurser genom korta repetitioner med jämna
mellanrum

•

Arbeta med olika representationsformer

•

Repetera taluppfattning med jämna mellanrum.

Tips från kommunens skolor för ökad måluppfyllelse:
Studieverkstad
Algoritmer först varje mattelektion i 5 minuter
Återkommande färdighetsträning
Intensivundervisning
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Goda exempel i Katrineholms kommun
Det finns många goda exempel på framgångsrik matematik i Katrineholm kommun. Är du
intresserad, vill bolla idéer, göra studiebesök eller veta mer så ta gärna kontakt med:
•

Cirkelmatte - Anne-Lie Rüden Larsson, Västra skolan
Eleverna arbetar i par vid olika stationer där de övar t.ex. talkamrater, geometriska
objekt, månader, klockan och multiplikation. Cirkelmatte är ett arbetssätt som gynnar
kommunikation och samarbete. Den kompletterar färdighetsträningen och är kreativ
och lustfylld och ger eleven möjlighet att använda olika sinnen.

•

Intensivundervisning i matematik - Anne-Lill Henriksson, Västra skolan, Lotta
Nilsson Järvenskolan Tallås & Ing-Marie Panzar, Lindengymnasiet
Detta pågår under 10 veckor och ett kontrakt upprättas mellan läraren och eleven
samt elevens vårdnadshavare. Vi träffar eleven 3-4 gånger per vecka. Eleven får
uppgifter att träna på hemma för att kunna befästa kunskapen.

•

Mönster och algebra NTA - Lotta Nilsson, Järvenskolan Tallås & Ing-Marie Panzar,
Lindengymnasiet
Materialet bygger på att arbeta från konkret till abstrakt kring algebraiskt tänkande i
första hand. Det är användbart från tidigare år till åk 9 med vissa anpassningar eller
utvecklingar av uppgifterna. Det tränar alla fem förmågorna då uppgifterna är
utformade så att de kräver att eleverna kan föra resonemang både muntligt och med
matematiska symboler. De som gått temautbildning på lådan Mönster och algebra har
rätt att använda materialet.

•

Ma 4 med föreläsningar i storgrupp– Therese Brandås, KTC
Eleverna på Naturvetenskaps- och Teknikprogrammet läser Ma 4 i en gemensam
grupp med föreläsningar i storgrupp samt lektioner i delad grupp. Eleverna
förbereds för högskolan samtidigt som vi får loss resurser till räkneövning i mindre
grupp.
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Tips på frågor från skolverket
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Bilaga 1: Matematikombudens uppdrag
•
•
•
•
•

Implementera handlingsplanen i matematik och hålla i och håll ut
Initiera att testerna genomförs
Se till att rektor få ta del av testresultaten
Vidarebefordrar resultaten till förstelärare i matematik på förvaltningen
Delta på matematikombudsträffar den 25/9, 20/11, 26/2 och 23/4.

Bilaga 2: Tidsschema
Analys av vårens
nationella prov på
respektive skola vid
skolstart

Vårterminens
bedömningsstöd
genomförs i åk 1. För
övriga stadier är
uppföljning frivillig
(rapporteras inte in).

Respektive skola använder
analysen av både testerna
och NP till planering av
undervisningen.

Återkoppling av analysen
till undervisande lärare.
Analysen läggs ut på BIF
matematiklärare och
presenteras för
matematikombud.

Resultat lämnas till
förvaltningen
(senast vecka 45)

Testerna genomförs
i klassrummet
(Åk 2-gy senast vecka 40)
(F-klass-åk 1 senast vecka 50)

Undervisande
lärare rättar (och analyserar sina
egna resultat enligt mallen)

Skolan mejlar in alla klassers
resultat i den excelfil som finns
på ping pong till
lotta.nilsson@katrineholm.se
Senast:
Åk 2-gymnasiet v. 40
F-klass-åk 1 v.50

Förstelärarna på förvaltningen
sammanställer och analyserar
resultaten

Bilaga 3: Förslag på andra tester
Förslag på ytterligare tester
Kartläggningsunderlaget har utarbetats genom ett utvecklingsarbete i Umeåregionen, i
kommunerna Umeå och Vännäs, under året 2011. Materialet har testats och utvärderats i 14
kommuner under våren 2012. Utvecklingsarbetet har utförts av två pedagoggrupper under
ledning av en grupp bestående av fyra personer. En referensgrupp bestående av bl.a. lektorer
vid Umeå universitet har varit kopplad till arbetet. Skolverket har varit informerade under
arbetets gång.
http://www.lh.umu.se/digitalAssets/108/108253_kartlggning--matematik-2-sept-2012.pdf
Johansson, Håkan, MUS MatematikUtvecklingsSchema, Stockholm, Liber
MUS - matematikutvecklingsschema är framtaget för att se och följa varje elevs utveckling i
matematik. MUS är utprövat för elever under 12 år och bygger på lärares kunskaper om vad
elever i olika åldrar i allmänhet presterar.
Lindberg C, Österlund M. (2012), Mattecirkeln, Stockholm, Natur & Kultur
Mattecirkeln är en pärm med kopieringsunderlag som består av två olika slags diagnoser. I
den ena delen är matematiken uppdelad på två diagnoser per skolår och i den andra är det en
diagnos per matematiskt område, t.ex. taluppfattning, addition eller geometri.
Ljungblad, Ann-Louise (2001), Matematisk Medvetenhet, Studentlitteratur
Första delen handlar om hur barn tänker matematik och vilka möjligheter vi som lärare har att
stödja och stimulera det tänkandet. Bokens andra del innehåller ett analysschema över elevens
matematiska medvetenhet från förskoleåldern upp genom hela grundskolan.
Löwing, M, Fredriksson M. (2013), Diamant, Stockholm, Skolverket
Diamant är en diagnosbank och ska vara ett stöd i att kartlägga elevers lärande, dvs. är av
formativ karaktär. Det finns tester för hela det centrala innehållet. Testerna är inte
årskursspecifika.
Malmer, Gudrun (ALP 1-8), Analys av Läsförståelse i Problemlösning, Studentlitteratur
Diagnosmaterial för användning med början under årskurs 2 eller så snart eleverna kan läsa.
Upplagt som årskursdiagnoser. Varje test kan bedömas utifrån tre olika nivåer.
Pejlo matematik åk 6-9 och gymnasiet www.sanomautbildning.se

besöksadress Drottninggatan 19
postadress Katrineholms kommun, 641 80 Katrineholm e-post bildningsforvaltningen@katrineholm.se
telefon 0150-572 70, vardagar klockan 8-17, lunch 12-13
webbplats www.katrineholm.se

