
Matematikprojekt i
Olofströms
kommun

2003-2006

Mikael Gustafsson & Elisabet Gerhardsson



Olofströms kommun



• 13500 invånare

• industrikommun

• Volvo största arbetsgivaren



• 7 låg- och mellanstadieenheter

• ett högstadium

• en gymnasieskola med 9 program

• 1400 elever i grundskolan

• 600 elever på gymnasiet



Starten

• Våren 2003 fick förvaltningschefen
Utbildningsnämndens uppdrag att vidta
åtgärder för att förbättra resultaten på de
nationella proven i matematik

• En lärargrupp bestående av representanter
för olika stadier och enheter
sammankallades

• Gruppens uppgift blev att utarbeta en plan
för utveckling av matematiken i Olofströms
skolor



• Först försökte man skjuta budbäraren,
d.v.s. resultaten från de nationella proven
kollades ur flera olika perspektiv

• Skolverkets rapport: Lusten att lära med
fokus på matematik studerades noga

• Man kom fram till att lärarens roll var
mycket viktig, och man enades om att satsa
på fortbildning av lärarna

• Under åren 2003-2004 genomfördes ett
tiotal sammanträden där riktlinjerna för
fortbildningen drogs upp

• Under arbetets gång ordnades lärarträffar
ute på skolorna där lärare gavs möjlighet
att komma med önskemål om den
kommande fortbildningen



• Man enades om att det var viktigt med en
samsyn och röd tråd genom alla stadier, och
planerade därför en gemensam fortbildning
för alla lärare som undervisar i matematik

• En speciell satsning på lärare som
undervisar på lägre stadier och saknar
tillräcklig matematisk kompetens planerades
också

• Vägen var mycket krokig, och
matematikgruppen besökte inledningsvis
Matematikbiennalen i Malmö för att få tips
på föreläsare mm.



• Matematikgruppen besökte Högskolan i
Kristianstad och träffade skolledningen

• Gruppen började inse att det var vi
själva som satt inne med de bästa idéerna

• Flera högskolor kontaktades i syfte att
hitta en lämplig kurs, 5p kostar mycket
(ca 200 000 kr)

• NCM kontaktades och Elisabeth Rystedt
kom ner till Olofström för ett arbetsmöte.
NCM kunde inte hjälpa till med
fortbildning, men kunde ev. vara ett
bollplank och förmedla kontakter. Vi fick
många tips och idéer



• Margareta Wallebäck (tidigare
Kristianstads Högskola) presenterade ett
upplägg för de blivande matteledarna

• Detta innebar bl.a. videofilmning av
lektioner, gruppdiskussioner och täta
träffar

• Detta bedöms som praktiskt
ogenomförbart

• En mycket positiv kontakt etableras
dock, och Margareta engageras sedan
som föreläsare

• Ingemar Karlsson, Karlskrona
presenterade ett upplägg för fortbildning
som gruppen inte nappade på



Planen formas
• Nu började vi få så mycket ”input” att vi
kände oss redo att göra upp en plan för
fortbildning mm.

• Att låta någon extern person hålla i
planering mm. bedömdes bli för dyrt, så
gruppen beslutade sig för att sköta
planering, bokning m.m. själva

• Man enades om en gemensam
föreläsningsserie för alla som undervisar i
matematik (förskola till gymnasium)

• Serien skall inledas med en ”Kick-Off”-
halvdag, där all personal deltar (från
barnskötare till språklärare på gymnasiet)



• Vi ville erbjuda en fortbildningskurs för
lärare på de lägre stadierna

• Vi ville att det skulle finnas särskilda
”matteledare” ute på skolorna

• Nu övergår gruppens arbete till att boka
föreläsare mm. samt att bestämma vem som
skulle ordna 5-poängskursen

• Vi beslutade att inleda föreläsningarna
våren 2005 med Ulla Öberg Malmö Högskola
på temat ”Sluta räkna-börja se”.

• Karlstads Universitet anlitades som
kursanordnare för 5-poängsutbildningen

• En nätbaserad utbildning som motsvarar 5
poäng (poängen registreras inte som
högskolepoäng)



• Karlstadskursen genomfördes våren 2005 med
39 deltagare

• Förutom den ursprungliga målgruppen deltog
även ett antal lärare som ville bli inspirerade till
att pröva nya grepp i matematikundervisningen

• Matteledare utsågs under hösten 2005 och
deltog våren 2006 i de inspirationsdagar i Sunne
som arrangerades av Karlstads Universitet

• Bengt Johansson, NCM föreläste en heldag för
BUN + mattegruppen om Nationella prov och
NCM samt mattedelegationens arbete



                         Föreläsningar
• jan-05: Ulla Öberg, Malmö ”Sluta räkna - börja
se!”

• mars-05: Ronny Ahlström ”Aldrig mer
algoritmräkning” + Sune Jonasson ”Lärobokens
dominerande roll”

• aug-05: Eva-Stina Källgården + Margaretha
Wallebäck ”Problemlösning”

• mars-06: Ann-Louise Ljungblad ”Elever i
matematiksvårigheter”



Utvärdering
• 95% av de deltagande lärarna svarade att de
är nöjda eller mycket nöjda med
föreläsningarna

• 87% av föreläsningsdeltagarna svarade att
deras intresse för matematik har ökat

• enkätsvaren från deltagarna i Karlstadskursen
visade att de var mycket nöjda



Nu då?
• Matteledarna fortsätter att träffas
regelbundet (några veckor efter varje nummer
av Nämnaren kommit ut)

• I dec-06 besökte matteledarna NCM i
Göteborg för att titta på matteverkstaden och
besökte dagen efter Navet i Borås

• Matematikverkstäder är under uppbyggnad

• Föräldrautbildning har påbörjats

• NCM:s bok ”Familjematematik” ligger som
grund för arbetet.



Kostade det något?
• Distansfortbildningen kostade 135 000 kr.

• Allt övrigt har hittills kostat 130 000 kr.


