
Nationellt centrum för 
matematikutbildning 

Samordna, stödja, utveckla, genomföra och 
följa upp insatser som befrämjar svensk 
matematikutbildning i förskola, skola och 
vuxenutbildning 

Aktuell information från NCM  
– Vad är nytt? 





Institutionen för tillämpad 
utbildningsvetenskap 
(TUV) 

Umeå forskningscentrum 
för matematikdidaktik 
(UFM) 

Peter Nyström, universitetslektor 
Projektledare nationella prov 
Biträdande prefekt 
Föreståndare 



Svensken i Europa: 
”In Sweden we have 
a model…” 



Aktuell information från NCM 

•  Ny föreståndare 
•  Förnyade visioner 
•  Matematiklyftet 
•  KROM – fortsättning på 

matematikutvecklar- och rektorsnätverket 
•  IKT och matematik 
•  Nya doktorander 
•  Nya publikationer: Nämnaren-tema, 

Förskolematerial, m.m.  



Pågående satsningar på 
matematikundervisning 
•  650 Mkr till matematiklyftet 
•  750 Mkr till utökad matematikundervisning i grundskolan 
•  Lärarlyftet II 

Mattens lobbyister är inte medvetna om att 
de stjäl tid från elever som dessa kunde 
använda till något för dem mera meningsfullt. 
Att de berövar mängder av elever 
självförtroende och framtidstro och att de 
bidrar till att elever hamnar på det sluttande 
plan, som via droger och kriminalitet, kan 
leda till döden. 
Per Acke Orstadius 



Nationellt centrum för 
matematikutbildning (NCM) 
•  Nationellt 
•  Centrum 
•  Matematikutbildning 

•  Virtuellt (ncm.gu.se) 
•  Fysiskt (Vera Sandbergs allé 5A, Göteborg) 

•  Nämnaren, Nomad och Normat 
•  Förskolan 
•  Mattebron 
•  Matematiklyftet 
•  Matematikutvecklar- och rektorsnätverk 
•  IKT och matematik 

•  peter.nystrom@ncm.gu.se 



Ur Aktuellt på NCMs hemsida: 

Karriärtjänster för lärare med höjda 
lärarlöner  

•  Två nya karriärsteg för lärare införs - förstelärare 
och lektor.  

•  Staten anslår upp till 880 miljoner om året i 
statsbidrag till huvudmän som anställer dessa 
kvalificerade lärare.  

•  Ungefär 10 000 lärare ska på så vis kunna göra 
karriär inom sitt yrke.  

•  Reformen gäller grundskolan, gymnasiet och 
motsvarande skolformer. 



•  Förstelärare 
•  Överlärare? 
•  Överstelärare? 
•  Furstelärare? 
•  Besserwisserlärare 
•  Akutlärare (specialisering) 
•  Öronlärare (för överföring av muntlig information) 
•  Ögonlärare (för visuell inlärning) 
•  Hjärnlärare (ibland måste även hjärnan vara med) 
•  Muskellärare (viktigt för det så kallade muskelminnet) 
•  Fingerlärare (för saker man skall kunna på sina fem fingrar) 
•  Tåspetslärare (för saker som man måste ha verkligt god 

kontroll på) 
•  Bättrelärare 
•  Glanslärare 
•  Briljantlärare 
•  Paradlärare 
•  Bravurlärare 
•  Prislärare 
•  Bragdlärare 
•  Ägerlärare (där motsatsen är sugerlärare eller ägdlärare) 




