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Sammanfattning
Projektet Matte i Piteå har pågått mellan höstterminen 2012 och vårterminen 2016. Syftet med
projektet har varit att öka elevers måluppfyllelse i matematik genom att utveckla och förbättra
matematikundervisningen i Piteå kommuns förskolor, förskoleklasser, fritidshem, grundskolor och
inom gymnasieskolan. Analys av resultat från nationella prov samt betyg i matematik under åren för
projektet har legat till grund för resultatet. Dessutom har en enkät kring eventuella förändringar i både
organisering och genomförandet av matematikundervisningen gjorts i alla skolformer. Resultatet
visar att förskolan har ökat sin måluppfyllelse avseende matematik till skillnad från övriga skolformer
där inga förändringar eller små minskningar i elevers resultat kan ses. Det kollegiala lärandet har
etablerats på många förskolor och skolor men det är olika hur stort genomslag arbetsformen har haft.
Fortsatta analyser inom olika nivåer i samtliga skolformer kan ge en fördjupad och mer nyanserad
bild.

Inledning
Denna rapport är en summering, beskrivning och utvärdering av det kommunövergripande projektet
Matte i πteå (skrivs hädanefter som Matte i Piteå) som har pågått mellan höstterminen 2012 och
vårterminen 2016. Projektet har syftat till att öka elevers måluppfyllelse i matematik genom att
utveckla och förbättra matematikundervisningen. Bakgrunden till de senaste årens stora satsningar på
matematik både nationellt och lokalt är att svenska elevers kunskaper i matematik har försämrats
(Skolverket, 2013). För att komma till rätta med de försämrade resultaten beslutade regeringen 2012
om den omfattande kompetensutvecklingssatsningen Matematiklyftet. Det beskrivs av Skolverket
som:
” […]en kompetensutvecklingsinsats i didaktik för lärare som undervisar i matematik. Insatsen är den största som
gjorts i ett enskilt skolämne någonsin i Sverige. Syftet är att stärka och utveckla kvaliteten i undervisningen och på så
sätt öka elevernas måluppfyllelse ” (www.skolverket.se)

Matematiklyftet som finns för förskola, förskoleklass, grundskola och gymnasieskola har varit en
central del av projektet Matte i Piteå. Även före år 2012 var matematikämnet ett prioriterat område
inom Piteå kommuns förskolor och skolor, med stöd av de kommunala matematikutvecklarna har
kompetensutvecklingsinsatser riktats mot lärare som undervisar i matematik. Genom projektet Matte
i Piteå har för första gången en sammanhållen satsning på kompetensutveckling av matematikundervisande lärare och pedagoger i förskola, förskoleklass, fritidshem, grundskola och
gymnasieskola gjorts. Syftet med projektet har varit att förbättra elevernas resultat och skapa en
matematiklänk mellan de olika skolformerna.

Bakgrund projektet Matte i Piteå 1
Syfte
Syftet med projektet Matte i Piteå är att utveckla och förbättra undervisningen i matematik för att öka
alla elevers måluppfyllelse.
Målgrupp
Alla lärare som undervisar i matematik i förskola, grundskola och gymnasieskola.
Mål
 måluppfyllelsen i matematik ska öka inom förskolans verksamhet
 måluppfyllelsen i matematik ska öka för alla elever i grundskolan och gymnasieskolan
 öka resultaten på de nationella proven i årskurs 3, 6, 9 och gymnasieskolan för alla elever
Förutsättningar för att målen skall kunna uppfyllas är att
 förskollärarnas kompetens att arbeta med matematik i förskola och förskoleklass ökar
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 grundskollärarnas kompetens att utveckla elevernas kunskaper mot alla förmågor som anges i
kursplanerna ökar
 fritidspedagogernas kompetens att arbeta med matematik i fritidshemmet ökar
 gymnasielärarna fördjupar sina kunskaper om bedömning och utvärdering samt tar fram
gemensamma bedömnings- och utvärderingsmodeller att använda i gemensamma ämnesträffar
 rektorernas och förskolechefernas pedagogiska ledarskap i matematik utvecklas
Fokusområden





Styrning och ledning på samtliga nivåer i kommunen
Utveckling av undervisningen genom kollegial samverkan
Utveckling av dokumentation och bedömning
Utveckling utifrån verksamhetsspecifika behov och aktuell forskning

Projektets tre delar
Matte i Piteå består av tre olika delar: Skolverkets Matematiklyft, Sveriges kommuner och landstings
(SKL) Mattesatsning samt Piteå kommuns egna satsningar.
Skolverkets Matematiklyft
 Samtliga förskoleområden har bearbetat materialet i Skolverkets Matematiklyftet för
förskolan, arbetet har organiserats och genomförts på olika sätt.
 Alla lärare i förskoleklass har erbjudits att delta i kompetensutveckling utifrån Skolverkets
Matematiklyftet för förskoleklass, nästan alla har genomfört utbildningen.
 Alla lärare i grundskolan har erbjudits att delta i kompetensutveckling utifrån Skolverkets
Matematiklyftet för grundskolan och läst minst två moduler, nästan alla har genomfört
utbildningen.
 Alla matematiklärare på gymnasieskolan har erbjudits att delta i kompetensutveckling utifrån
Skolverkets Matematiklyft för gymnasieskolan, nästan alla har genomfört utbildningen och
läst två moduler.
 Samtliga rektorer inom både grundskolan och gymnasieskolan har erbjudits att delta i
Skolverkets utbildning för rektorer på skolor med lärare som kommer att delta i
Matematiklyftet, ungefär hälften av rektorerna har genomfört utbildningen.
SKL:s Mattesatsning
En projektgrupp bestående av politiker, förvaltningschefer, rektorer och lärare har under projekttiden
deltagit i SKL:s projekt PISA 2015. Syftet med projektet har varit att höja svenska elevers
matematikkunskaper relaterat till elevers resultat i kommande PISA-undersökning. Projektet syftar
även till att synliggöra och förbättra styrning och ledning på alla nivåer inom organisationen.
Piteå kommuns egna satsningar
Föreläsningar


För lärare och pedagoger i förskola och fritidshem gavs föreläsningen Lekfull matematik i
förskolan av Anna Kärre
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För matematiklärare i grundskolan gavs föreläsningen Bedömning och laborativ matematik
av Per Berggren och Maria Lindroth
Kunskapsfestivalen år 2014 och 2015 erbjöd föreläsningar kopplat till matematik (se Bilaga
1 & 2) för alla skolformer. Det fanns även många föreläsningar som utan specifikt ämnesfokus
berörde utvecklingen av undervisning på olika sätt.

Kollegialt lärande







För pedagoger och lärare i förskola, förskoleklass och fritids har boken Hur blir man
matematisk? : att skapa nya relationer till matematik och genus i arbetet med yngre barn
skriven av Palmer (2010) bearbetats i studiecirkelform.
Alla lärare i grundskolan har i studiecirkelform arbetat med boken Förstå och använda tal :
en handbok av McIntosh (2008).
Kontaktpersoner i matematik (minst en från varje skola åk 1-3 och 4-6) har processat
Skolverkets Kommentarmaterial till kursplanen i matematik (2011a) samt Kunskapsbedömning i skolan - praxis, begrepp, problem och möjligheter (2011b).
Nätverksträffar där representanter från alla skolor i kommunens grundskolor åk 1-6 har
träffats två till tre gånger per termin och arbetar med aktuella områden inom matematiken.
Under tiden för projektet har träffarna innehållit:
 Stöd inför genomförande av nationella prov
 Uppföljning och analys av resultaten på de nationella proven åk 3 och åk 6
 Laborativ undervisning
 Problemlösning
 Analys av läromedel
 Att undervisa mot förmågorna i matematik
 IKT i matematikundervisningen
 Att planera och organisera din matematikundervisning
 Bedömning för lärande i matematik (Skolverket, 2014)

Utvärderingar
Projektet har delutvärderats vid två tillfällen, en första delutvärdering gjordes i juli 2014 och den
andra under hösten 2015. Syftet med dessa har varit att stämma av hur processerna fortlöper och har
därför inte fokuserat målen utan har istället riktat in sig på de för projektet uppsatta förutsättningarna
och fokusområdena. Den första delutvärderingen visade att pedagogerna, oavsett skolform, skattar
att deras deltagande i Matematiklyftet har haft effekt. Pedagogerna har förändrat och utvecklat både
sin syn på matematik i sig och vad matematik är och kan vara i verksamheten. Vidare har de utvecklat
sina förberedelser inför, sin kompetens att bedriva och sitt sätt att undervisa i matematik. Detta var
ett resultat som bekräftades av den andra delutvärderingen, där skolledare, lärare, föräldrar och elever
alla gav uttryck för att de upplever att Matematiklyftet har haft effekt.
Slututvärderingen
Projektets mål riktar sig mot förskolans samt elevernas ökade måluppfyllelse (se rubriken Mål), under
rubriken förutsättningar poängteras att en ökad måluppfyllelse kräver ökad kompetens hos de
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pedagoger och lärare som bedriver undervisningen. Därför kommer slututvärderingen att utvärdera
målen samt översiktligt utifrån skolform att kommentera effekterna av projektet. Utvärderingen,
inklusive inhämtning och bearbetning av material, är genomförd från slutet av vårterminen 2016 och
fram till januari 2017.
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Metod
Datamaterialet för utvärderingen består dels av statistiskt material och dels av tre enkäter: en för
förskolan, en för grundskolan/grundsärskolan och en för gymnasiet/gymnasiesärskolan (se Bilaga 35). Enkäterna skickades ut under slutet av vårterminen 2016. Eftersom syftet denna gång var att få en
övergripande blid av effekterna av Matte i Piteå skickades enkäterna till rektorer och förskolechef
som i sin tur uppdrogs att tillsammans med lärare som deltagit i Matematiklytet svara på enkäten.
Frågorna i enkäten berör, för alla skolformer, om och i förekomna fall hur undervisningen påverkats
av deltagandet i matematiklyftet, hur det kollegiala lärandet förändrat hur matematikundervisningen
organiseras samt hur arbetet eventuellt märks på barn och elevers kunskaper. I enkäten riktad till
grundskolan/grundsärskolan uppmanades att svaren skulle ges utifrån respektive verksamhet, alltså
förskoleklass, fritidshem och skola i de fall detta vara aktuellt.
För hjälp med insamling och analys av det statistiska materialet har jag biståtts av, för förskolan
Martin Dvorsak, för grundskolan Mats Bälter och för gymnasiet Andreas Eriksson, alla verksamma
inom Utbildningsförvaltningen i Piteå kommun. Eftersom projektet startade hösten 2012 har det året
valts som startpunkt för jämförelserna. Ingen specifik barn- eller elevgrupp har valts ut och följts
genom hela projektet, istället har utvärderingen velat titta på den övergripande bilden. Årskurser som
har valts ut som mätpunkter är för nationella prov, 3,6,9 och gymnasiets Matematik 1 samt för betyg
årskurs 6,9 och gymnasiets Matematik 1. Varken från grundsärskolan eller gymnasiesärskolan ingår
resultat och betyg, däremot skickades enkäten till dessa skolenheter.
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Resultat och analys
Rapportens resultat är uppdelat per skolform, förskola, grundskola, under vilken både förskoleklass
och fritidshemmen sorterar, samt gymnasieskolan.
Förskola
Eftersom det för förskolan inte finns några uppnåendemål och barnens kunskaper inte ska mätas utgår
det resultat som nedan presenteras från den enkät som skickades ut i slutet av vårterminen 2016 samt
från Piteå kommuns systematiska kvalitetsarbete avseende uppföljning av kunskap och lärande i
förskolan (personlig kommunikation med Martin Dvorsak, 2016-11-18) Detta material ställs i
relation till en tidigare gjord kvalitetsrapport från år 2012 (Christoffersson, 2012). I den rapporten
framgår att de flesta förskolor har matematik som ett prioriterat område. Samtidigt har få förskolor
definierat vad matematik är och arbetet beskrivs utifrån ett fåtal aktiviteter som sortering, dukning,
bygglek och ramsor samt förekomsten av ”mattehörnor”. Det framkommer att det är stora variationer
mellan förskolorna, särskilt i deras sätt att tillvarata barnens idéer, tankar och erfarenheter som grund
i verksamheten.
I kvalitetsuppföljningen från hösten 2016 har förskolorna, på en sexgradig skala, skattat hur de arbetar
med barns matematiska utveckling. Samtliga förskoleområden har skattat sig från 3 upp till 6, där 4
är medianvärdet. För att nå till denna nivå ska verksamheten erbjuda en mångfald av matematiska
aktiviteter som en del av det tematiska arbetssättet som präglar förskolan. Matematiska begrepp och
resonemang användas i många olika situationer och barnen ska utmanas i sina teorier.
Dokumentationer av verksamheten ska ligga till grund för utvecklingsarbetet som både barn och
vårdnadshavare ska vara en del av.
Varje förskoleområde har själv beslutat hur satsningen på matematik utifrån Skolverkets
Matematiklyftet i förskolan ska organiseras och genomföras. Trots olikheterna i genomförande är
samstämmigheten i svaren stor. Samtliga svarar att verksamheten och organiseringen av den har
påverkats av deltagandet i Matematiklyftet. Ökad medvetenhet bland pedagogerna kring vad
matematik är och kan vara i förskolans kontext lyfts som en förändring som skett. Den ökade
medvetenheten anses ha påverkat hur pedagogerna ser på barns lek samt vilka miljöer och utmaningar
som barnen erbjuds i sin lek och sitt lärande. Flera områden lyfter att det kollegiala lärandet har
etablerats som arbetsform. Även att arbeta utifrån dokumentationer av verksamheten på ett mer
systematiskt sätt lyfts som en effekt av deltagandet i Matematiklyftet från flera områden. Alla
förskoleområden som svarat på enkäten är eniga om att arbetet med Matematiklyftet märks hos
barnen, vilket kopplas till den ökade medvetenheten hos pedagogerna. I svaren beskrivs upplevelser
av att barnen pratar mer matematik nu än tidigare. Men det påpekas också att detta delvis beror på att
pedagogerna är bättre på att uppmärksamma och utmana barnen kring det matematiska som finns i
omvärlden. Matematiska begrepp och kreativa lösningar med olika uttryckssätt är exempel på hur
matematiken tar sig uttryck i barnens lek, vid både spontana och planerade situationer.
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Grundskola, fritidshem och förskoleklass
Både förskoleklassen och fritidshemmet är, likt förskolan, verksamheter som inte har några
uppnåendemål, dessa verksamheter ligger under grundskolan eftersom de bildar skolenheter
tillsammans. Underlaget till statistiken är hämtat ur det administrativa verktyget, Procapita, som Piteå
kommuns utbildningsförvaltning använder sig av. Materialet är insamlat och bearbetat av Mats
Bälter.
Elevernas resultat och betyg
Nationella prov (NP) i matematik för grundskolan görs i årskurserna 3,6 och 9. Från och med
höstterminen i årskurs 6 får eleverna dessutom betyg.
Nationella prov årskurs 3
De nationella proven för årskurs 3 innehåller olika delprov olika år varför en jämförelse över tid är
svår. Det redovisas inte heller något sammansatt mått för uppnådd kravnivå på samtliga delprov som
kan jämföras över tid. Med läsåret 2012/2013 som utgångspunkt och fram läsåret 2015/2016 kan
utläsas att eleverna i årskurs 3 i Piteå kommun i mycket hög utsträckning når kravnivåerna
(siris.skolverket.se).
Nationella prov årskurs 6
De nationella proven i årskurs sex består av fem olika delprov, en elev måste få godkänt i samtliga
delprov för att anses ha uppnått kravnivån. Utifrån den samlade bedömningen på provet ges ett
provbetyg F-A, där F är underkänt. Provbetyget kan för att enklare göra jämförelser omvandlas till
poäng, där A ger 20 poäng; B 17,5 poäng; C 15 poäng; D 12,5 poäng och E 10 poäng och F 0 poäng.
En jämförelse av genomsnittliga meritvärden från projektets start läsåret 2012/13 till och med att
projektet avslutades läsåret 2015/16 visar på en minskning av värdena (se Tabell 1).
Tabell 1 Genomsnittligt meritvärde nationella prov årskurs 6

Läsår
2012/13
2013/14
2014/15
2015/16

Genomsnittligt meritvärde
14,8
13,6
13,4
13,3

Diagrammen nedan visar på fördelningen mellan betygen på de nationella proven vid projektets start
respektive avslutande. För diagram över fördelningen läsåren däremellan se Bilaga 6.
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Diagram 1 Resultat provbetyg nationella prov åk 6 läsåret 2012/13

Beteckningen 9 avser andelen elever som inte har gjort samtliga delprov
Diagram 2 Resultat provbetyg nationella prov åk 6 läsåret 2015/16

Beteckningen 99 avser andelen elever som inte har gjort samtliga delprov

Nationella prov årskurs 9
De nationella proven i årskurs 9 består av fyra olika delprov, en elev måste få godkänt i samtliga
delprov för att anses ha uppnått kravnivån. Utifrån den samlade bedömningen på provet ges ett
provbetyg F-A, där F är underkänt. Provbetyget kan för att enklare göra jämförelser omvandlas till
poäng, där A ger 20 poäng; B 17,5 poäng; C 15 poäng; D 12,5 poäng och E 10 poäng och F 0 poäng.
En jämförelse av genomsnittliga meritvärden från projektets start läsåret 2012/13 till och med att
projektet avslutades läsåret 2015/16 visar på en liten nedgång i resultaten de första två åren för att det
sista året stiga till ursprungsnivån igen (se Tabell 2).
8

Tabell 2 Genomsnittligt meritvärde nationella prov årskurs 9

Läsår
12/13
13/14
14/15
15/16

Genomsnittligt meritvärde
12,5
12,2
11,9
12,5

Diagrammen nedan visar på fördelningen mellan betygen på de nationella proven vid projektets start
respektive avslutande. För diagram över fördelningen läsåren däremellan se Bilaga 6.
Diagram 3 Resultat provbetyg nationella prov åk 9 läsåret 2012/13

Diagram 4 Resultat provbetyg nationella prov åk 9 läsåret 2015/16
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Sammanfattningsvis pekar elevernas resultat på de nationella proven i matematik för både årskurs 6
och 9 på små förändringar vid jämförelse mellan projektets start och avslut.
Betyg årskurs 6
Betyg ges från och med höstterminen i årskurs 6, i denna utvärdering har vårterminsbetygen använts.
På samma sätt som provbetygen kan även betygen på omvandlas till ett meritvärde Tabell 3 visar en
liten nedgång i de genomsnittliga meritvärdena mellan läsåren 2012/13 och 2015/16.
Tabell 3 Genomsnittligt meritvärde betyg årskurs 6

Läsår
12/13
13/14
14/15
15/16

Genomsnittligt meritvärde
14,1
13,3
13,3
13,5

Diagrammen nedan visar på fördelningen mellan betygen vid projektets start respektive avslutande.
För diagram över fördelningen läsåren däremellan se Bilaga 7.

Diagram 5 Betyg årskurs 6 läsåret 2012/13

10

Diagram 6 Betyg årskurs 6 läsåret 2015/16

Betyg årskurs 9
I denna utvärdering har betygen i matematik från vårterminen använts. På samma sätt som
provbetygen kan även betygen på omvandlas till ett meritvärde. Tabell 4 visar en viss nedgång i de
genomsnittliga meritvärdena mellan läsåren 2012/13 och 2015/16.
Tabell 4 Genomsnittligt meritvärde betyg årskurs 9

Läsår
12/13
13/14
14/15
15/16

Genomsnittligt meritvärde
12,7
12,6
12,8
12,4

Diagrammen nedan visar på fördelningen mellan betygen vid projektets start respektive avslutande.
För diagram över fördelningen läsåren däremellan se Bilaga 7.
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Diagram 7 Betyg årskurs 9 läsåret 2012/13

Diagram 8 Betyg årskurs 9 läsåret 2015/16

Sammanfattningsvis pekar elevernas betyg i matematik för både årskurs 6 och 9 på en liten nedgång
vid jämförelse med projektets start och avslut.
Enkät
Enkäten har besvarats både av enskilda pedagoger och grupper av lärare/arbetslag/rektor. Svaren ger
en något spretig bild. De allra flesta anser att Matematiklyftet har påverkat undervisningen i
matematik. I följdfrågan på vilket sätt detta märks exemplifieras med att lärarnas och elevernas
intresse för matematik i allmänhet har ökat samt att nya och mer varierade undervisningsmetoder
används. Många lyfter arbetsmodellen EPA (Enskilt-Par-Alla) som används vid problemlösning.
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De svar som behandlar förskoleklass och fritidshem lyfter att synen på vad matematik är och kan vara
har förändrats vilket gör att matematiken synliggjorts i många fler aktiviteter än tidigare. Ytterligare
en effekt som lyfts fram är att matematiklyftet har skapat en ökad samsyn mellan de olika
skolformerna och underlättat övergångarna.
I matematiklyftet är det kollegiala lärandet en viktig del. En av enkätens frågor behandlar hur det
kollegiala lärandet förändrat organiseringen av matematikundervisningen. I svaren framkommer allt
från att inget har förändrats, till beskrivningar om att samplanering och ämnesträffar nu är en
återkommande del i arbetet. Sambedömning, både vid rättning av nationella prov och i övrigt är ett
exempel på förändringar av organisationen. Att reflektion ges mer utrymme samt att det pratas mer
matematik är andra exempel på vad som förändrats.
På frågan om vilka effekter som märks på elevernas resultat, utifrån de matematiska förmågorna, är
skillnaden i svaren stora. Många menar att det är för kort tid för att säga något medan andra lyfter att
eftersom de tränat mer på att exempelvis prata och rita matematik har eleverna inom dessa områden
ökat sin förmåga att kommunicera kring matematik. I svaren syns även att lärare anser att eleverna
förbättrat sin problemlösningsförmåga och inställningen till att det är okej att ”göra fel” när olika
lösningsstrategier utforskas.
Gymnasieskola
Statistiken för gymnasieskolan är hämtad och bearbetad av Andreas Eriksson, Strömbackaskolan
Piteå kommun. Underlaget består av de tillgängliga inrapporteringsfiler som skickas som underlag
till SCB samt Skolverkets statistiktjänst Siris (siris.skolverket.se).
Elevernas resultat och betyg
Gymnasiets matematik består av kurserna 1-5, där varianterna a-c förekommer på kurserna 1-3
beroende på gymnasieprogram. De yrkesförberedande programmen läser Matematik 1 a, Matematik
1 b läses av i ekonomiska, estetiska, humanistiska och samhällsvetenskapliga programmet medan
naturvetenskaps och teknikprogrammet läser Matematik 1 c. Alla program läser någon variant av
kursen Matematik 1 varför resultat från nationella prov och betyg från den kursen har valts ut till
denna utvärdering. Eftersom Matematik 1c läses i en takt som gör att de nationella proven inte ligger
samtidigt som för Matematik 1 a och 1b är jämförelseåren inte desamma, det finns ej heller tillgänglig
statistik från alla år. För läsåret 2012/13 fanns för lite tillgänglig statistik för att det skulle bli
jämförelsebart varför det har utelämnats. Eftersom denna utvärdering intresserar sig för en
översiktsbild har kurserna betraktats som jämförelseenheten, men det finns också skillnader mellan
resultaten på de olika programmen även om kursen är densamma.
Nationella prov Matematik 1
De nationella proven i kursen Matematik 1 består av fyra delprov, en elev måste få godkänt i samtliga
delprov för att anses ha uppnått kravnivån för godkänt. Utifrån den samlade bedömningen på provet
ges ett provbetyg F-A, där F är underkänt. Precis som för grundskolan visar resultaten små
förändringar. Utifrån den samlade bedömningen på provet ges ett provbetyg F-A, där F är underkänt.
Provbetyget kan omvandlas till poäng, där A ger 20 poäng; B 17,5 poäng; C 15 poäng; D 12,5 poäng
och E 10 poäng och F 0 poäng.
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Diagram 9 Resultat nationella prov provbetyg Matematik 1 a

Provbetyg
70,00%
60,00%
50,00%
40,00%
30,00%
20,00%
10,00%
0,00%
A

B

C

D

13/14

14/15

E

F

X

15/16

X betecknar de som inte har gjort samtliga delprov
Diagram 10 Resultat nationella prov provbetyg Matematik 1 b

Provbetyg
70,00%
60,00%
50,00%
40,00%
30,00%
20,00%
10,00%
0,00%
A

B

C

D
13/14

14/15

E

F

X

15/16

X betecknar de som inte har gjort samtliga delprov

Tabell 5 visar en viss ökning vid jämförelse mellan projektets startår 2012 och den senast tillgängliga
statistiken från 2014, med en nedgång året däremellan, av de genomsnittliga meritvärdena för
resultatet på nationella proven i Matematik 1c.
Tabell 5 Genomsnittligt meritvärde nationella prov Matematik 1 c

Termin
HT 12
HT 13
HT 14

Genomsnittligt meritvärde
15,8
13,3
16,1
14

Sammanfattningsvis kan man inte heller i gymnasieskolan se några stora förändringar i elevers
resultat på de nationella proven i matematik under projekttiden.
Betyg Matematik 1
Betygen i gymnasieskolan ges i form av kursbetyg, vid slutet av varje kurs. Det innebär att tidpunkten
för när betygen satts varierar mellan de olika varianterna av Matematik 1. Uppgifter för kursen
Matematik 1 c saknas.
Diagram 11 Kursbetyg Matematik 1a

Kursbetyg
70,00%
60,00%
50,00%
40,00%
30,00%
20,00%
10,00%
0,00%
A

B

C

D
13/14

14/15

E

F

X

E

F

X

15/16

X anger de som ej fått betyg
Diagram 12 Kursbetyg Matematik 1b

Kursbetyg
70,00%
60,00%
50,00%
40,00%
30,00%
20,00%
10,00%
0,00%
A

B

C

D
13/14

14/15

15/16

X anger de som ej fått betyg
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Sammanfattningsvis gäller för resultaten i gymnasieskolan att det inte går att se några stora
förändringar i elevernas resultat, varken avseende de nationella proven eller kursbetygen.
Enkät
Matematiklärarna har enskilt svarat på enkäten. Den bild som framträder är inte sammanhållen. De
flesta anser att deltagandet i Matematiklyftet har påverkat undervisningen. Som exempel på
förändringar lyfts att ett mer formativt arbetssätt har börjat etableras, med mer muntlig
kommunikation, självbedömning och mer fokus på de matematiska förmågorna. Lärarna beskriver
att de under arbetet med Matematiklyftet tillsammans har arbetat fram gruppuppgifter, självtester och
checklistor som nu finns i en gemensam idébank att hämta uppgifter ur. Detta upplevs ha utvecklat
undervisningen positivt.
Det kollegiala lärandet är en central del av Matematiklyftet, lärarna ger en varierad bild av hur det
kollegiala lärandet har förändrat organiseringen av skolans matematikundervisning. Den
gemensamma idébanken och förändring av ämneskonferenserna är konkreta exempel på effekter av
Matematiklyftet som lärarna lyfter. Mer och fler diskussioner samt att ämnet fokuserats på ett nytt
sätt har enligt en lärare lett till ”förbättrat samarbete och ett större engagemang för hur andra jobbar”.
Men det finns också lärare som beskriver att det inte har skett några förändringar.
Även i frågan om vilka effekter på elevernas resultat, utifrån de matematiska förmågorna, som lärarna
kan se skiftar svaren. Det påpekas att det är för kort tid för att dra allt för långtgående slutsatser om
elevernas resultat. Lärarnas svar visar också att olika tonvikt lagts vid att undervisa utifrån de
matematiska förmågorna. De lärare som har arbetat mycket utifrån förmågorna tycker sig se att
eleverna är mer medvetna om vilka förmågor som bedöms och också kan bedöma sin egen förmåga
på ett bättre sätt.
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Diskussion
Denna del inleds med en metoddiskussion. Vidare analyseras och diskuteras resultatet utifrån
projektets mål. Avslutningsvis ges en sammanfattande och översiktlig diskussion samt förslag inför
det fortsatta arbetet.
Metoddiskussion
En svårighet i genomförandet av denna utvärdering har varit att hitta tillgängligt statistiskt material
att använda. Om det redan vid projektets start på ett tydligare sätt hade preciserats vilken typ av
underlag som var av intresse hade detta problem delvis kunnat avhjälpas. Det hade också varit
önskvärt med ett i statistiskt mening grundligt nuläge när projektet påbörjades för att lättare kunna få
tillgång till relevanta uppgifter.
Enkäten ställdes till skolor och förskolor på enhetsnivå för att få en övergripande bild, i svaren
framgår dock att den har besvarats på olika nivå vilket ger en spretigare bild och ett annat perspektiv
än vad som var avsett. Å andra sidan är det olika hur verksamheten och undervisningen organiseras
på de olika enheterna vilket blev tydligt.
Det resultat som är framskrivet ger en bild av projektet utifrån de valda metoderna för utvärderingen.
Denna slututvärdering hade kunnat göras mycket mer omfattande inom flera av projektets delar,
avgränsningarna som är gjorda syftar till att göra utvärderingsprocessen hanterbar inom de utsatta
tidsramarna. Förslag för fortsatt arbete lämnas i den avslutande diskussionen.
Måluppfyllelse
Resultaten som kan kopplas till varje mål diskuteras nedan.
Måluppfyllelsen i matematik ska öka inom förskolans verksamhet
Även om det finns skillnader mellan de olika förskoleområdena tyder resultatet på att det skett en
förändring i förskolornas relation till, och arbete med matematik. I relation till kvalitetsrapporten från
år 2012 syns en tydlig utveckling och förbättring av förskolans arbete med matematik, vilket kan
antas leda till en högre måluppfyllelse. Det bekräftas också av den enkät som gjorts i denna
utvärdering. Förskolorna har förändrat sitt sätt att bedriva verksamheten och undervisningen i
matematik till att vara en mer integrerad del för både barn och pedagoger.
Måluppfyllelsen i matematik ska öka för alla elever i grundskolan och gymnasieskolan
Ökad måluppfyllelse har i detta sammanhang definierats som ökade betyg i de årskurser där betyg
ges, för denna utvärdering gäller alltså 6, 9 och på gymnasiet kursen Matematik 1. Inte i någon av
årskurserna går det att se en ökad måluppfyllelse, i flera årskurser snarare en liten nedgång. Med
formuleringen alla elever åsyftades att inte enbart få fler elever nå godkänt nivån utan att även öka
andelen elever med högre betyg. Ej heller detta kan utläsas ur elevernas resultat.
Öka resultaten på de nationella proven i årskurs 3, 6, 9 och gymnasieskolan för alla elever
Att öka resultaten på de nationella proven för alla elever innebär att inte enbart öka andelen som når
upp till en godkänd nivå utan att även öka andelen elever som når upp till de högre betygsnivåerna i
de årskurser det är aktuellt. Resultatet i denna utvärdering pekar inte på att detta har skett i någon
årskurs som kunnat undersökas.
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Avslutande diskussion
Utifrån den för utvärderingen insamlade och presenterade statistiken avseende elevers resultat på
både nationella prov och betyg kan konstateras att små förändringar skett. Elevernas resultat ligger i
princip kvar på samma nivå eller har minskat något. En utveckling som har visat sig i flera av de
kommuner som deltagit i SKL:s Mattesatsning PISA 2015 (SKL, 2016). Utifrån de mål som är
uppsatta för projektet visar utvärderingen att förskolan har ökat sin måluppfyllelse. Elevernas resultat
på de nationella proven i matematik och matematikbetygen har inte ökat, måluppfyllelsen måste
därför utifrån materialet bakom denna utvärdering sägas vara låg. Det innebär inte att allt det som
gjorts inom projektet har varit verkningslöst. De enkäter som är gjorda, både i denna utvärdering och
i de tidigare delutvärderingarna visar att det kollegiala lärandet på de flesta enheter oavsett skolform
har förändrat hur matematikundervisningen organiseras och genomförs. Vikten av det kollegiala
lärandet understryks av SKL (2016). Men enkäterna ger också en spretig bild av hur det kollegiala
lärandet har implementerats och fortlevt efter Matematiklyftens avslutande.
Med denna utvärdering som grund finns möjlighet att fortsätta arbeta inom alla skolformer, på alla
förskolor, i alla förskoleklasser, på alla fritidshem samt i gymnasieskolan, med mer specifika analyser
för varje verksamhet. Såväl barn och elevers måluppfyllelse som organisering, styrning och ledning
behöver genomlysas för att fortsätta den utveckling som är påbörjad. Förändring kräver både tid och
kraft, så de mest intressanta analyserna av barn och elevers kunskaper och effekterna av
matematiklyftet kommer i framtiden.
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Bilagor
Bilaga 1
Program Kunskapsfestivalen 2014

Bilaga 2
Program Kunskapsfestivalen 2015
Måndag 26 oktober
7.30-8.30

Registrering

8.30-8.50

Invigning, Kongresshallen
HU, Mångfald,
Miljö M.M.

Madeleine
Eriksson

9.00-9.40

Tv ärkulturell
kompetens i mötet
med den arabiska
kulturen
(Alla)

9.50-10.30

HU, Mångfald,
Miljö M.M.

IKT
Digitala verktyg

Förskolan

Katarina Eriksson, Piteås pedagoJohanna Lund
gistor
Rockliffe , Mathias Linda Starenhed,
Alviksskolan, Luleå Möjligheternas miljöDemetriades
Blir världen bättre?
Gapminder i praktiken
(M-H-Gy)

WORKSHOP

Storyfication - utveckla
v ad har miljö och
entreprenöriella
material för betydelse
förmågor med bloggen
för barnen?
som verktyg
(L-H)
(Fsk)

Svenska,
moderna språk,
SO

Svenska,
moderna språk,
SO

Personlig
utveckling,
ledarskap m.m.

Birgitta Wallin

Helén Bergstadius
och Marianne
Eriksson, SPSM

Karolina
Sandahl
DGS/Globala
gymnasiet

I n i litteraturen, ut i
v ärlden
(Åk 9-Gy)

Behov och
möjligheter i förskolan
(Fsk)

Skoldatateket

Läromedel

SFI + Filmpoolen Skolbiodag

Eleonore
Olofsson,
Sanoma

Välkomna till Skolbiodag 2015!

Specialpedagogiska
v erktyg – bra för alla
lärare
(L-Gy)

Bingel.se – en digital
v äg för att öka
kunskapsniv ån i
skolan
(???)

Britt Hansson &
Annelie Selberg

Petra
Gustafsson

Övrigt

Petronella
Odhner m.fl,

SFI och Filmpool Nord
Rädda för barns känslor?
Suzanne Osten
Konst och lärande ur ett idéhistoriskt perspektiv
Anders Burman, Södertörns högskola
Se, samtala, skapa – vad kan filmpedagogik vara?
Per Eriksson, SFI

UHR:
Öppna dörren till
v ärlden!
(Alla)
Inriktning SPRÅK

Kaffe

11.00-11.40

Chatrin Tuorda

Bo Kramsjö

Giftfri förskola och
skola
(Alla)

Ta världen in i
klassrummet
(Alla)

11.50-12.30

Peter Parnes &
Agneta
Hedenström
Luleåmodellen - En
modell för att öka
lärarnas digitala
kompetens!
(Alla + strateger och
politiker)

Ulla-Karin
Lundgren

Birgitta Wallin

+ LekMiT

I n i litteraturen, ut i
v ärlden
(Åk 9-Gy)

När möjligheterna är i
fokus – media
och IKT i förskolan.
(Fsk, Spec)

PREL:

Anna Sundkvist,
Anita Risberg

Rigmor Öhlund

Drama, ett sätt att
lära
(Fsk)

WORKSHOP

Skiträdd
(Alla)

Skoldatateket

Gleerups

Mobila möjligheter att
underlätta v ardagen
(L-Gy)

WORKSHOP

Fullfölj
digitaliseringen
av din skola
(???)

Jag är en filmkompis
Elever och lärare från någon medverkande skola
+ projektledare Sanna Svanberg
Från Kapten Grogg till Holly Hallonsten,
animationskanalen på filmarkivet.se
Att besjäla en bild – att tänka i animation – vad betyder
det? En resa genom den svenska filmens historia,
Nils Claesson, Stockholms Dramatiska högskola

Petronella
Odhner m.fl,
UHR:
Öppna dörren till
v ärlden!
(Alla)
Inriktning SPRÅK

Lunch

12.30-13.30

13.30-14.10

Madeleine
Eriksson

14.20-15.00

Tv ärkulturell
kompetens i mötet
med den arabiska
kulturen
(Alla)

Lotta Armijo
Holmberg
Normkritik i praktiken

Peter Parnes &
Agneta
Hedenström
Programmering av
fysiska prylar

WORKSHOP

(Alla)

WORKSHOP

REPRIS

Annika Persson
Anna Sundkvist,
Åkeblom
Anita Risberg
Barbro Westlund

Hur kan hundraspråkligheten bli
naturlig? Vad betyder
miljön?
(Fsk)

Drama, ett sätt att
lära

Aktiv läskraft – v ad
är det?
(L-Gy)

(Fsk)

Iris Rosengren
Larsson

Erik Rova,
Liselott Wihlbäck Henrik Hansson
Lev la lärmiljön
Tidiga insatser v id
problemsituationer
(Fsk-H)

Ledarskap
i klassrummet

FORTS!

Lokalt program
Info följer!

Nödv ändiga faktorer
för lärande (L-Gy)

Susan Nieland,
Sanoma
Ett skriv ande klassrum
(L-M)

Kaffe

15.00-15.30

16.20-17.00

Britt Hansson &
Annelie Selberg

Prel: Hur får v i det
att gå ihop?
(H-Gy)

10.30-11.00

15.30-16.10

Specialundervisning

Gun Wedin,
Johan Brunström
1. Karriär - och
nätv erk-programmet
KNUFF
2. Att arbeta
integrations-

Johanna Lund
Rockliffe , Mathias
Demetriades
Blir världen bättre?
Gapminder i praktiken
(M-H-Gy)

Moa Nilsson
Matte i förskolan

WORKSHOP

främjande
(Alla)

REPRIS

Karin Sönnerås Barbro Westlund Mathilda Wallin
& Kia KnutssonAktiv läskraft – v ad
Norberg
är det?

Pärlplattor, QR-koder
och programmering –
det traditionella
möter dagens teknik
(Fsk-L)

(L-Gy)

FORTS!

En bok i v ärldsklass från hela v ärlden
(L-H)

Karolina
Sandahl,
DGS/Globala
gymnasiet

Erik Rova,
Liselott Wihlbäck Henrik Hansson

Prel: Hur får v i det
att gå ihop?
(H-Gy)

Lev la lärmiljön
Tidiga insatser v id
problemsituationer
(Fsk-H)

WORKSHOP

REPRIS

Patrik Eide, Liber

Kollegialt lärande
fokuserat elev ers
lärande
(L-Gy)

Workshop i film
CMiT

Digital portallösning
ger mer tid till elev er
(L-Gy)
(60 min)

Tisdag 27 oktober
Registrering

7.30-8.30

Hållbar
utveckling,
Mångfald, miljö

Hållbar
utveckling,
Mångfald, miljö

IKT/media

Chatrin Tuorda

Ingela Olsson

Giftfri förskola och
skola
(Alla)

Barnuppfostran i
olika kulturer
(Alla)

Katarina
Lycken Rüter,

8.30-9.10

9.20-10.00

Skolverket
IKT och svenska
(?)

Förskolan

Annika Persson
Åkeblom
Hur kan hundraspråkligheten bli
naturlig?
Vad betyder miljön?
(Fsk)

Personlig
utveckling,
ledarskap

Svenska, språk,
SO

Anna Sundkvist,
Anita Risberg
Drama, ett sätt
att lära

(L-H)

REPRIS FR MÅNDAG

Catarina
Schmidt
Berättelser då och nu
- läs- och
skriv underv isning i en
textindränkt v ärld
(L-M)

10.30-11.10

Pär Holmgren
Det minsta vi kan göra
är så mycket som möjligt
(Alla)

11.20-12.00

Ingela Olsson
Barnuppfostran i
olika kulturer
(Alla)

Ev forts.

Linda Rudin,

Piteås
pedagogistor

Möjligheternas miljöATEA
v ad har miljö och
Shift happens
material för betydelse
(Alla + strateger och
för barnen?
politiker)
(Fsk)
REPRIS FR MÅNDAG

Pär Holmgren
Det minsta vi kan göra
är så mycket som möjligt
(Alla)

REPRIS

Föreningen
Medveten
Konsumtion
"Vad har du på dig?"
(???)

Linda Ökvist
Johansson,
Teknikens Hus

Karin Sönnerås

Pärlplattor, QR-koder
och programmering –
det traditionella
Kemiföreställning möter dagens teknik
Färger och ljus.
(Fsk-L)
(L-H)
REPRIS FR MÅNDAG
MAX 100

16.00-16.40

Maria Andersson

Entreprenöriellt
lärande
(L-H)

Satu Takkinen
Flickor med ADHD
(Alla)

Se på konst och
skriv poesi ett pedagogiskt
projekt
(L-Gy)

Anna Sundkvist,
Anita Risberg
Drama, ett sätt
att lära
(L-H)

FORTS!

Felix Gyllenstig
Serrao
"Spelläraren"

Torulf Palm

Blandat

Petronella Odhner
m.fl, UHR:
Öppna dörren till
v ärlden!
(Alla)
Inriktning SO

Helén
Bergstadius och Eva Söderberg Petronella Odhner

Att anv ända formativ
Marianne
bedömning på ett
Minecraft och
Eriksson, SPSM
framgångsrikt sätt
andra spel som
Behov och
(L-Gy)
pedagogiska v erktyg
möjligheter i förskolan
(Alla)
(Fsk)

Från slöjd 1.0
till 3.0 på 60 minuter
(M-H)

Johanna
Lindbäck
Läsambassadör

Rigmor Öhlund
Skiträdd
(Alla)

Vem behöv er läsa?
(Alla)

Jarko Tuisku
Systematiskt
kvalitetsarbete på
fritidshem
(L-M, Fritidshem)

Britt Hansson &
Eva Söderberg
Annelie Selberg Pröv a ny teknik och
Skoldatateket

m.fl, UHR:

Öppna dörren till
v ärlden!
(Alla)
Inriktning SO

Flerspråkighet och
dyslexi
(L-Gy)

Catarina
Lundqvist
Perspektiv på
social hållbarhet inkludering och
delaktighet
(???)

Föreningen
Medveten
konsumtion
I ntroduktion av
utbildningsmaterial
(H-Gy)

Tony Lindfors
LEGO
i underv isningen
(Fsk-H)

WORKSHOP???

Ulla-Karin
Lundgren

Britt Hansson &

Sara Lundström
Annelie Selberg Eva Söderberg
Haglind, Jenny
Pröv a ny teknik och
Skoldatateket
+ LekMiT
Holmkvist Thomas
nya material i slöjden
Möjligheter att
"Majjen från Majorna"
När möjligheterna är i
Young Reporters for
Ekholm
(M-H)
fokus – media
och I KT i förskolan.
(Fsk, Spec)
REPRIS FR MÅNDAG

Håll Sverige
Rent:

the Env ironment
(???)

Morgan
Andersson

Lärare, v ärldens
bästa skitjobb!
(M-Gy)

Digitala möjligheter i
språkunder-v isningen
(H-Gy)

underlätta v ardagen
med dator (pc)

WORKSHOP

(L-Gy)

EV FORTS!

WORKSHOP

Elza Dunkels

Skärmtid och näthat v ad forskningen
nya material i slöjden
säger om unga och
(M-H)
nätet
WORKSHOP
(Alla)

(Kaffe)

14.40-15.10

15.10-15.50

Susanne Köhler
Gällivare

Praktisk-estetiska
ämnen

Lunch

12.00-13.10

14.00-14.40

Specialundervisning

Kaffe

10.00-10.30

13.10-13.50

Ledarskap,
elevinflytande

Bilaga 3
Slututvärdering Matte i Piteå - Förskola
1. Har verksamheten påverkats av deltagandet i Matematiklyftet? *
Ja
Nej
2. Om ja, beskriv på vilket sätt
3. Har Matematiklyftet påverkat hur ni organiserar förskolans verksamhet? (T.ex planering,
reflektion, dokumentation, kompetensutveckling osv. ) *
Markera endast en oval.
Ja
Nej
4. Om ja, beskriv hur
5. Märks det arbete ni bedrivit inom Matematiklyftet hos barnen? *
Markera alla som gäller.
Ja
Nej
6. Om ja, beskriv på vilket sätt

Bilaga 4
Slututvärdering Matte i Piteå - Grundskola/grundsärskola
1. När deltog skolan i Matematiklyftet?
Markera endast en oval.
2013/14
2014/15
2015/16
2. Har undervisningen påverkats av deltagandet i Matematiklyftet?
Markera alla som gäller.
Ja
Nej
3. Om ja, beskriv på vilket sätt utifrån respektive verksamhet (förskoleklass, fritids, skola)
4. På vilket sätt har det kollegiala lärandet förändrat hur ni organiserar skolans
matematikundervisning? (T.ex. planering, reflektion, bedömning, kompetensutveckling
osv. )
5. Vilka effekter på elevernas resultat, utifrån de matematiska förmågorna, kan ni se?

Bilaga 5
Slututvärdering Matte i Piteå - Gymnasieskola/gymnasiesärskola
1. Har undervisningen påverkats av deltagandet i Matematiklyftet? *
Ja
Nej
2. Om ja, beskriv på vilket sätt
3. På vilket sätt har det kollegiala lärandet förändrat hur ni organiserar skolans
matematikundervisning? (T.ex. planering, reflektion, bedömning, kompetensutveckling
osv. ) *
4. Vilka effekter på elevernas resultat, utifrån de matematiska förmågorna, kan ni se? *

Bilaga 6
Resultat provbetyg nationella prov åk 6 läsåret 2013/14

Beteckningen 99 avser andelen elever som inte har gjort samtliga delprov
Resultat provbetyg nationella prov åk 6 läsåret 2014/15

Beteckningen 99 avser andelen elever som inte har gjort samtliga delprov

Resultat provbetyg nationella prov åk 9 läsåren 2013/14

Resultat provbetyg nationella prov åk 9 läsåret 2014/15

Bilaga 7
Betyg årskurs 6 läsåret 2013/14

Betyg årskurs 6 läsåret 2014/15

Diagram 14 Betyg årskurs 9 läsåret 2013/14

Diagram 15 Betyg årskurs 9 läsåret 2014/15

