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 andelen elever som ej uppnått målen i de nationella proven i matematik ska minska 
med 10 procentenheter 

 

 andelen elever som uppnår högsta betyget i matematik ska öka med 5 procentenheter 

 

 andelen elever som uppnår kunskapskravet för betyget E ska vara 100 %. 

 

Medelbetygspoäng MA, åk 9, hela kommunen 

2013  2014  2015  

F P F P F P 

12,9 12,5 13,0 12,4 13,2 12,6 

 
Medelprovbetyg nationella prov MA, åk 9, hela kommunen 

2013  2014  2015  
F P F P F P 
12,5 12,6 12,5 12,0 12,1 11,7 

 
Vi kan se att slutbetygspoängen ökar för flickor och är relativt oförändrad för pojkar. 
Resultaten på nationella prov däremot visar att flickor får något sämre resultat och detta gäller 
även för pojkarna. 

Diskrepans i betyg kontra provbetyg (när eleven fått högre betyg än provbetyg) är: 

 2012 2013 2014 2015 

Piteå 19,2% 18,1% 21,1% 28,5% 

Riket 25,6% 20,6% 30,8% 38,3% 

 

Här ser vi att diskrepansen ökar, vilket inte är ett önskvärt resultat. Diskrepansen i riket följer 
samma mönster, men skillnaden är ännu större. En tanke vi har är att denna skillnad kan öka 
ännu mer nu när de muntliga delarna i de nationella proven görs på hösten och de skriftliga 
delarna ligger tidigare under våren. Lärare och elever får en längre tid att arbeta med de 
förmågor som behöver utvecklas utifrån resultaten av de nationella proven.   

Piteå kommun har goda resultat i relation till andra kommuner i Sverige.  De operativa målen 
har en mycket hög målsättning med anledning av kommunens resultat sett över tid.  
Vi har ännu inte nått våra mål. Många av våra elever når godkända betyg och siffrorna ser 
ganska lika ut under åren i projektet. Vår största utmaning är att utveckla undervisningen så 
att alla elever når så långt som möjligt och att vi har fler elever som når de högsta betygen. Vi 
hoppas och tror att vi kommer att märka en förändring kommande läsår. Att utveckla och 
förändra undervisningen tar tid och resultaten kan till och med bli sämre innan det vänder. 
Sedan Lgr-11 infördes har vi jobbat mycket med kunskap och bedömning, vilket lett till att vi 
blivit säkrare i våra bedömningar och kanske spelar det på resultaten. Piteå kommun har som 



 

alla andra kommuner tagit emot fler elever med annat modersmål än svenska, vilket initialt 
kan påverka resultaten. 
 

Framgångsfaktorer: 

 Intakt projektgrupp, involvering av förskola och gymnasiet i projektet ”Matte i Piteå” 
 Gedigen satsning, ambitiöst och seriöst 
 Alla rektorer fått kontinuerlig info och rapportering, inspel på rektorskonferenser utifrån 

det vi har tagit till oss som goda exempel – särbegåvade barn, analys av resultat (Kalix), 
samrättning av NP (Boden), rektors pedagogiska ledarskap i matematik (Umeå) 

 Att mattelyftet kom samtidigt med SKL blev draghjälp 
 Input från andra kommuner, på vilka sätt arbetar andra kommuner 
 Mycket bekräftelse på att vi är en bra skolkommun 
 

Hinder: 

 Alla rektorer inte lika delaktiga i processen 
 Blir inte tillräckligt synligt vad hur vem - förbättringsområden 
 Hur nå ut effektivt i hela organisationen? 
 Överhuvudtaget stora projekt – hur koka ner så att utvecklingsområden blir synliga och 

hänger ihop med SKA 
 Hur hålla satsning levande och fortlöpande – hur ska vi fortsätta stötta 

matematikutveckling, inte bara lämna efter första delen i ma-lyftet, vad är det som vi vill 
ska ha förändrats och hur ska vi kunna veta att det gör det? 
 

Tankar inför framtiden:  

 Vi måste hålla i mattelyftet eftersom det har varit så framgångsrikt 
 Följa upp så att förändrat arbetssätt blir befäst i undervisningen  
 Vi behöver även i framtiden ha matematikutvecklare centralt 
 Vi måste fortsätta arbeta för att höja elevernas betyg i matematik, särskilt titta på trenden 

för pojkar. 
 Lyfta frågan om matematik regelbundet med inspel på rektorskonferenser, lyfta om 

resultat regelbundet och om undervisningens kvalitet 
 Ta emot nyanlända elever, kartlägga deras kunskaper och utifrån detta undervisa 
 Lärarna behöver fortsätta utveckla sin undervisning så att alla elever får utmaningar på sin 

nivå 
 

 

 

 


