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•  Genomföra lokalt utvecklingsarbete 
•  Fungera som vägledare till 
   forsknings- och inspirationsmaterial 

Matematikutvecklarens  
uppdrag 



•  Konferenser 
•  Webbsida 
•  Litteratur 

NCM:s stöd till matematikutvecklare 



       Hösten 2006 
 2-dagarskonferens 

Våren 2007 
 2+1 konferensdagar 

Hösten 2007 
 2-dagarskonferens 

Våren 2008  
  1+2 konferensdagar 

Hösten 2008 
 2-dagarskonferens 

Våren 2009 
 1-dagskonferens 

     

NCM:s genomförda konferenser 



•  Region Göteborg  52/55  
 95 %  

•  Region Karlstad  54/54           
100 % 
•  Region Stockholm  43/43*           
100 %* 
•  Region Sundsvall  44/54   81 % 
•  Region Växjö  76/84   90 % 

  269 av 290 kommuner = 93 % 

Matematikutvecklare i…  



Matematikutvecklare – vilka?  
•  Förskola och förskoleklass  12 pers   5 % 

•  Grundskolans tidiga år   92 pers  36 % 

•  Grundskolans senare år           107 pers  42 % 

•  Gymnasiet      9 pers   4 % 

•  Komvux      3 pers   1 % 

•  Skolledare      5 pers   2 % 

•  Utvecklingsledare    16 pers   6 % 

•  Annan verksamhet    12 pers   5
 % 



  

Tid för uppdraget 

•  0 % avsatt tid har drygt 30 % av ma-utv  

•  1-9 % avsatt tid har knappt 10 %  

•  10 % avsatt tid har drygt 20 %  

•  11-19 % avsatt tid har 2 %  

•  20 % avsatt tid har drygt 20 % 

•  21-99 % avsatt tid har drygt 10 %   

•  100 % avsatt tid har tre ma-utv 



  

ncm.gu.se



  

Fråga till  
matematikutvecklare: 

NCM ska träffa skolchefer i slutet av mars.  
Vad vill ni att vi ska förmedla så att 
skolcheferna i än högre grad  
kan verka för att lyfta matematiken 
i den egna kommunen?  



  

•  Långsiktighet 

– Utvecklingsarbete kräver långsiktighet! 
– Prioritera tid och utrymme för matematik. 
– Att utveckla matematikundervisningen är 
ett kontinuerligt, långsiktigt arbete och bör 
inte ske i projektform. Innehållet kan dock 
vara olika från år till år och ses som olika 
projekt. 



  

•  Matematikutvecklare – ett tydligt mandat 

– Skapa dialog mellan BUN-chef, skolledare och  
matematikutvecklare. Kommunens rektorer bör  
komma överens om hur de ska/vill använda sig av 
matematikutvecklarna (F-Gy). 
– Formulera tillsammans med matematik- 
utvecklaren ett tydligt uppdrag och ge resurser 
(tid och budget) för att hon/han ska kunna utföra 
det (skriftlig överenskommelse). 
– Var engagerade. Stötta oss och följ upp vårt arbete. 



  

•  Matematikutvecklare – en resurs 

–  En matematikutvecklare med bred kompetens, 
kunskap och stort engagemang kan göra storverk 
om han/hon får uppbackning och tidsutrymme för 
sitt uppdrag.  
– Ta tillvara matematikutvecklarens  
engagemang och intresse! 
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