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Inledning  
 
”Undervisningen i ämnet matematik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om 
matematik och matematikens användning i vardagen och inom olika ämnesområden. 
Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar intresse för matematik och tilltro till sin 
förmåga att använda matematik i olika sammanhang. Den ska också ge eleverna möjlighet att 
uppleva estetiska värden i möten med matematiska mönster, former och samband.  
Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper för att kunna formulera och lösa 
problem samt reflektera över och värdera valda strategier, metoder, modeller och resultat. 
Eleverna ska även ges förutsättningar att utveckla kunskaper för att kunna tolka vardagliga och 
matematiska situationer samt beskriva och formulera dessa med hjälp av matematikens 
uttrycksformer.  
Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla förtrogenhet med 
grundläggande matematiska begrepp och metoder och deras användbarhet. Vidare ska 
eleverna genom undervisningen ges möjligheter att utveckla kunskaper i att använda digital 
teknik för att kunna undersöka problemställningar, göra beräkningar och för att presentera och 
tolka data.  
Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar förmågan att argumentera logiskt och föra 
matematiska resonemang. Eleverna ska genom undervisningen också ges möjlighet att utveckla 
en förtrogenhet med matematikens uttrycksformer och hur dessa kan användas för att 
kommunicera om matematik i vardagliga och matematiska sammanhang.  
Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att utveckla kunskaper om historiska 
sammanhang där viktiga begrepp och metoder i matematiken har utvecklats. Genom 
undervisningen ska eleverna även ges möjligheter att reflektera över matematikens betydelse, 
användning och begränsning i vardagslivet, i andra skolämnen och under historiska skeenden 
och därigenom kunna se matematikens sammanhang och relevans.”(Lgr 11) 
 
Att i tidigt skede upptäcka elever i matematiska svårigheter ger eleverna större förutsättningar 
att tillgodogöra sig kommande undervisning på ett tillfredsställande sätt. Dessutom främjar det 
också elevernas motivation och glädje inför ämnet matematik. Genom att kontinuerligt följa 
upp elever med tydlig dokumentation och med beprövat kartläggningsmaterial, upptäcks 
eventuella svårigheter tidigt. Utifrån dessa dokumentationer kan man sedan analysera vad 
problematiken består i och vilket adekvat stöd som ska tillämpas. På så sätt möter man eleven 
exakt där den befinner sig i sin kunskapsutveckling. Ytterligare en fördel med dessa 
kartläggningar är att man generellt ser kunskaperna även på grupp- och organisationsnivå. 
Utifrån det ger det undervisande lärare möjlighet att utifrån resultaten planera sin 
undervisning. 
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Handlingsplanens syfte 
 
• Att ge alla barn och elever inom kommunen optimala förutsättningar för god 

kunskapsutveckling i matematik.   
 
”En förskola och skola där varje barn och elev ges möjlighet att lära och utvecklas efter sin 
förmåga"  
En skola där varje elev får de bästa förutsättningar att nå sina kunskapsmål”.  (ur Barn- och 
utbildningsnämndens budgetskrivelse 2016) 
 

• Att utveckla undervisningen genom att skapa samsyn och gemensamma arbetssätt för 
Strömstads kommuns förskola, grundskola, särskola och gymnasium. 

• Att tidigt upptäcka och ge rätt insatser till de barn/elever som har behov av stöd 
 
Handlingsplanen är framtagen av kommunens rektorer och förskolechefer i samverkan med 
verksamhetschefen på resurscentrum, specialpedagoger och matematikutvecklarnätverket. 
Handlingsplanen revideras gäller från 161201 och kommer att utvärderas höstterminen 2017. 
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Framgångsfaktorer 
 

• Personalens kompetens i matematik 
Den internationella forskningen tyder på att det är de ämnesdidaktiska kunskaperna 
som är centrala. I förskolan innebär det personalens förmåga att skapa/se och 
identifiera matematiska lärandesituationer. Kompetensutveckling sker i huvudsak via 
förstelärarna i förskolan och matematikutvecklarnätverket. (Se nedan.) 
 

• Systematisera verksamhetens matematiska lärandeprocesser 
De studier som genomförs av förstelärare i förskolan och matematikutvecklarnätverket 
är ett sätt att systematisk undersöka vår verksamhet. Ett annat sätt att arbeta 
systematiskt är att konsekvent diagnostisera och följa elevernas kunskapsutveckling i 
matematik. 

• Träning  
Eleven behöver träning för att utveckla sin förmåga. Utifrån de resultat som 
framkommer ska träningen individualiseras till varje elev. Träningen ska i första hand 
ske inom ramen för klassen. Vektor, extra studiepass på gymnasiet, Tidig intensiv 
matematikundervisning (TIM), Fortsatt intensiv matematikundervisning (FIM), lovskolor, 
studiestöd på elevens val är exempel på träningsformer utöver den ordinarie 
undervisningen. 

• Kompensation 
Fokus bör läggas på att eleven ska träna sina matematiska förmågor, men kompensation 
ska alltid övervägas som ett komplement. Detta dokumenteras som Extra anpassningar 
eller i ett åtgärdsprogram. För elever vars svårigheter är kvarstående blir de alternativa 
läromedlen allt mer nödvändiga. För att en elev ska få rätt kompensation är det viktigt 
att skolan/läraren har kännedom om vilka svårigheterna är. 
 

• Samverkan mellan verksamheter 
I enlighet med läroplanen (Lpfö 98/10) behövs en matematisk bro genom att samverkan 
mellan förskolan och förskoleklassens och deras respektive matematiska mål. På samma 
sätt behöver vi utveckla samverkan mellan olika stadier inom grundskolan och mellan 
olika skolformer. 
 

• Elevers och föräldrars delaktighet 
Lärarens kompetens tillsammans med föräldrarnas och barnets egen kunskap om vad 
som är bäst för barnet utgör viktig grund för att hitta de bästa lärandestrategierna för 
barnet/eleven. 
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Matematikutvecklarnätverk  
 
Vi ser en tendens till att lärarna upplever en ökande brist på förkunskaper hos många elever 
inom matematiken. Exempelvis visar detta sig tydligt inom de automatiserade processer som 
skall vara befästa tidigt i kunskapsutvecklingen.  
 
För att systematiskt utveckla och utvärdera undervisningen i matematik har kommunen ett 
matematikutvecklarnätverk med lärarrepresentanter från förskola, förskoleklass, grundskola 
och gymnasium. Deltagarna i matematikutvecklargruppen är till stor del de lärare som varit 
handledare i Matematiklyftet där kommunens matematiklärare deltagit under sammanlagt tre 
år. Nätverket är en fortsättning på den kompetensutvecklingen. 
 
Matematikutvecklarnätverket träffas en gång per månad i ett kollegialt lärande. I nätverket 
finns förstelärare som ansvarar för att nätverket har ett vetenskapligt förhållningssätt och tar 
del av aktuell matematikdidaktisk forskning. Nätverket studerar varje läsår en eller flera 
forskningsfrågor och dokumenterar under ledning av förstelärarna sina studier i en rapport. 
Analys av och förändring av den egna undervisningen tillsammans med utveckling av ett positivt 
förhållningssätt till matematik är två viktiga beståndsdelar i arbetet med metodutveckling för 
att nå ökad måluppfyllelse. Matematikutvecklarnätverket strävar efter en likvärdighet i 
undervisningen i Strömstad kommun och sprider sina lärdomar till de olika skolorna.  
 
I förskolan finns förstelärare som har 20 procent av tjänsten för att arbeta med att utveckla 
förskolans matematiska verksamhet på organisationsnivå och tillsammans med arbetslagen 
utveckla matematiken på varje enskild förskoleenhet (gruppnivå). 
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Förskolan 
 
Enligt förskolans läroplan (Lpfö98/10) skall förskolan sträva efter att varje barn: 
 

• Utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och 
pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar 

• Utvecklar sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska 
begrepp och samband mellan begrepp 

• Utvecklar sin matematiska förmåga att föra och följa resonemang 
• Utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper 

hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring 

Utvecklingsområden 
I utvecklingsarbetet som påbörjades läsåret 2015/2016 i samverkan med Tomas Kroksmark, 
professor i pedagogiskt arbete, har förstelärare och specialpedagoger i förskoleteamet fått 
grundläggande kunskaper kring forskning på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. 
Från och med höstterminen 2016 implementeras arbetet vidare utifrån matematik 
tillsammans med pedagogerna i förskolorna. Kunskapen kring metodutveckling och 
arbetssätt för medvetet arbete med matematik i förskolan ska spridas i verksamheten. 
Förstelärare i samverkan med specialpedagoger och förskolecheferna planerar gemensamt 
den fortsatta processen. 

 
                     

Kartläggning av matematik i förskolans verksamhet 
Som utgångspunkt för planeringen av förskolans medvetna arbete med matematik används en 
nulägesanalys och en utvärdering i det systematiska kvalitetsarbetet. Analysen av 
verksamheten tar utgångspunkt i Allan Bishops sex matematiska aktiviteter.    

 
1. Räkna – Att systematiskt urskilja, jämföra, ordna och utforska mängder av föremål. 

Utforska grundläggande egenskaper hos tal och samband mellan olika tal för att ange 
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ordning och antal. Skapa representationer av resultat av undersökningar. Erfara tal med 
konkret material, teckningar, bilder, diagram, ord och andra uttrycksformer samt 
utveckla symboliskt tänkande. 
 

2. Lokalisera – Att uppleva, jämföra och karakterisera egenskaper hos rummet, inomhus, 
utomhus, i planerad miljö och natur. Orientera sig i relation till omgivningen. Utveckla 
sin kroppsuppfattning. Upptäcka och utforska egenskaper hos begrepp för position, 
orientering, riktning, vinkel, proportion och rörelse. Skapa representationer av sig själv 
och omgivningen med konkret material, teckningar, bilder, ord och andra 
uttrycksformer samt utveckla symboliskt tänkande. 
 

3. Mäta – Uppmärksamma och undersöka olika typer av egenskaper hos föremål och 
fenomen, t.ex. storlek, temperatur, längd, bredd, höjd, vikt, volym, hållfasthet och 
balans. Jämföra, ordna, bestämma och uppskatta egenskaper samt se likheter och 
skillnader. Skapa representationer av egenskaper och jämförelser med konkret material, 
teckningar, bilder, ord och andra uttrycksformer. 

 
4. Konstruera – Sortera och karakterisera objekt med tanke på egenskaper som storlek, 

form, mönster och samband. Formge och konstruera former och objekt med olika 
material. Utforska egenskaper hos geometriska objekt som t.ex. cirklar, trianglar, och 
rektanglar. Representera konstruktioner med avbildningar, ord och andra 
uttrycksformer. Resonera kring egenskaper, perspektiv och proportioner. 

 
5. Leka – Fantisera, uppfinna, uppleva och engagera sig i lekar med mer eller mindre 

formaliserade regler. Leka tillsammans med barn och vuxna. Resonera kring 
förutsättningar, strategier, regler, undantag, chans, risk och gissningar. 
 

6. Förklara – Utforska vägar för att finna förklaringar på egna och andras frågor genom att 
experimentera, testa, föreslå, förutsäga, reflektera, granska, generalisera, argumentera 
och dra slutsatser. Uppleva, uppmärksamma och resonera om orsak och verkan. Ge 
förklaringar med konkret material, teckningar, bilder, ord och andra uttrycksformer. 
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Grundskolan 
Förskoleklass till och med årskurs 9 

Syftet med grundskolans handlingsplan  
 
• Att genom en god matematikundervisning öka måluppfyllelsen i matematik 
• Att utveckla grundskolans matematikundervisning genom att skapa samsyn gällande 

metoder och arbetssätt 
• Att systematiskt följa upp, analysera och utvärdera grundskolornas resultat och arbete med 

att utveckla matematikundervisningen på individ-, grupp-, skol- och kommunnivå 
• Att uppmärksamma alla elevers matematikutveckling och undervisningen genom 

kontinuerlig screening, så att elever i behov av särskilt stöd får rätt åtgärder insatta på 
organisations-, grupp- och individnivå 

Utvecklingsområden 

Matematik i förskoleklass 
I den reviderade läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2016 
förtydligas både syfte och centralt innehåll för matematiken i förskoleklassen. Det ger en ökad 
möjlighet att planera, genomföra och utvärdera undervisningen i förskoleklass mer 
systematiskt. Som underlag för kartläggning av elevernas matematiska förmågor används 
materialet ”Att förstå och använda tal” på hösten och på våren. Under hösten kommer samtliga 
förskoleklasselever att genomgå ett digitalt träningsprogram ”Vektor” för inlärning av talraden. 
Förskollärare i förskoleklass har ett nätverk som tillsammans med specialpedagoger och 
förstelärare planerar, genomför och utvärderar arbetet med Vektor och följer upp 
måluppfyllelsen under läsåret. 

Användning av digitala lärverktyg i matematikundervisningen. 
Kommunen har genomfört en satsning på digitala lärverktyg så att alla elever i F-6 har en 
läsplatta och alla elever i 7-9 och gymnasiet har en dator, därmed finns de materiella 
förutsättningarna. Nedan beskrivs olika aspekter av användningen av digitala lärverktyg i 
matematikundervisningen. 

• Ökad motivation 
Digitala lärverktyg i matematikundervisningen används ofta som ett medel för att öka elevernas 
intresse och motivation. Det kan emellertid inte förutsättas att den ökade motivationen som en 
dator/iPad ger, automatiskt medför ökad motivation att lära sig matematik. Undervisningens 
metoder och former måste anpassas för att stimulera elevernas nyfikenhet inför matematiken. 
Genom att använda digitala läromedel ges ökad möjlighet för variation och bättre 
förutsättningar för individualisering, vilket medför positiva effekter för 
matematikundervisningen. 

• Ökat antal uppgifter 
Digitala lärverktyg kan underlätta för elever som i något ämnesområde behöver ökad 
mängdträning, exempelvis vid inlärning av multiplikationstabell eller tiokamrater. Program där 
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eleven själv kan generera uppgifter av olika svårighetsgrad, och där ofta även de korrekta 
svaren finns att tillgå, underlättar för såväl elev som lärare samt ger eleven omedelbar respons 
på sitt arbete. Många program är dessutom uppbyggda som tävlingar eller spel, vilket gör att de 
flesta elever upplever övningarna som mer spännande och lustfyllda än att arbeta i en 
traditionell lärobok. 

• Visa upp elevlösningar 
Digitala lärverktyg gör det möjligt att på ett enkelt sätt visa upp olika elevlösningar för resten av 
klassen, ex vid problemlösningsuppgifter. Har lösningarna gjorts på papper kan 
dokumentkamera eller annan kamera, ex iPad, användas. Görs lösningen på en dator/iPad kan 
den visas direkt, exempelvis genom att använda Skype. Att lyfta och diskutera olika strategier 
för lösning av uppgifter stärker elevernas matematiska tänkande, och hjälper till att illustrera 
olika nivåer av generalisering. 

• Problemlösning 
Med digitala lärverktyg ges möjlighet att laborera med matematiska begrepp, pröva olika 
teorier och utmana elevernas matematiska tänkande. Exempelvis kan programmet Geogebra 
hjälpa eleverna att uppfatta olika representationer av geometriska former och av olika 
funktioner. Detta kan ske både genom egna laborationer, gruppuppgifter eller via lärarledda 
klassdiskussioner. 

• Formativ bedömning 
Det finns många olika program som med mer eller mindre tävlingsbetonade aktiviteter ger en 
snabb överblick av elevernas kunskaper och hjälper läraren i arbetet med att göra en formativ 
bedömning av elevernas kunskapsutveckling.  

• Pedagogiska program 
Utbudet av program är omfattande och nya program tillkommer hela tiden. Genom att delta i 
olika nätverksgrupper, både inom kommunen och på exempelvis Facebook, kan lärare få tips på 
nyttiga pedagogiska program, utprovade av andra. Det är viktigt att hålla sig uppdaterad med 
utvecklingen, men nyheten måste vägas mot nyttan i klassrummet. Kvalitet måste alltid gå före 
kvantitet. 
 

Arbeta mer med konkret och laborativt material. 
Laborativt material och konkreter är inget nytt i matematikundervisningen. Det mest väsentliga 
för att material ska komma till verklig nytta i elevernas lärande är att eleverna ges möjlighet att 
möta matematiken med bilder, symboler och i språket. Att använda flera sinnen stödjer 
elevernas begreppsutveckling. Laborativt material ska vara till hjälp för att locka fram 
nyfikenhet, fantasi och kreativitet och bidra till positiva upplevelser och erfarenheter av 
matematik i hela grundskolan från årskurs 1 till 9. 
Eleverna ska ges möjligheter att reflektera över och sätta egna ord på sina handlingar. Deras 
förståelse för matematiska begrepp och idéer, hur de uttrycker dessa i talat språk tillsammans 
med det matematiska symbolspråket ska stå i fokus för undervisningen. 
En risk i undervisningen är att eleverna tvingas upp till en abstrakt nivå innan de har 
förutsättningar för detta, (räknandet blir mekaniskt utan egentlig förståelse). Motpolen är att 
eleverna hålls kvar i den konkreta nivån alltför länge utan att få hjälp att gå vidare. 
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Lundberg och Sterner föreslår att arbetet i stor utsträckning skall ske i tre faser: Den konkreta, 
den representativa och den abstrakta fasen. 

1. Den konkreta och laborativa fasen 
När eleverna arbetar muntligt i kombination med att använda åskådligt och laborativt material 
ges de möjlighet att använda flera sinnen. Det laborativa materialets funktion är att lyfta fram 
och synliggöra begrepp och idéer så elever kan utveckla en god förståelse. När eleverna sedan 
kan berätta om matematiska begrepp med egna ord är det dags att lägga undan det åskådliga 
materialet för att arbeta i den representativa fasen. 
Olika slags material: 

• Vardagliga föremål som finns i hemmen, på skolor och arbetsplatser, i samhället och i 
naturen kan användas i matematikundervisningen.  Ett vanligt exempel är redskap för 
att mäta, som måttband, meterstock, hushållsmått, våg och termometer. 

• Pedagogiska material är speciellt framtagna och producerade för att användas i 
matematikundervisningen.  Några vanliga exempel är tiobasmaterial, multilink, geostrip, 
cuisenairestavar och logiska block. 

• Spel kan avse både kommersiella spel och sådana som är konstruerade och tillverkade 
av lärare och elever.  Det kan vara allt från traditionella spel som schack och fia till 
hypermoderna digitala spel.  

• Konstruera och experimentera matematik med hjälp av papper och sax, bygga 
geometriska figurer, upptäcka mönster, jämföra storlekar, areor, osv. 

 
2. Den representativa fasen 

Denna fas är ett viktigt steg mellan den konkreta och den abstrakta fasen. Här arbetar eleverna 
med färdigproducerade bilder eller ritar egna som representerar matematiska begrepp eller 
lösningar på uppgifter, exempelvis genom att rita enkla bilder, streck, cirklar etc. kan eleverna 
lösa uppgifter utan åskådligt material. Genom att de lärt sig rita lösningar får de tillgång till fler 
redskap för sitt lärande. 

• De kan utvidga sin konkreta förståelse som är mer abstrakt 
• De får en problemlösningsstrategi som kan generaliseras till många olika uppgifter. 
• De har alltid en strategi som de kan gå tillbaka till om de fastnat i den abstrakta fasen. 

 
3. Den abstrakta fasen  

När eleverna har en konkret och representativa förståelse för ett begrepp fortsätter arbetet i 
den abstrakta fasen där det matematiska symbolspråket används. 
 

Kunskap om matematiksvårigheter 
Vi vet idag, genom forskningsrapporter, att matematiksvårigheter kan förebyggas i tidig ålder. 
Att hjärnans biologiska utveckling spelar en stor roll i just matematik, har t.ex. hjärnforskaren 
Torkel Klingberg konstaterat. Han förespråkar att genom strukturerad undervisning, så som 
bl.a. minnesträning, samtal & resonemang i hierarkisk ordning, grundläggs 
matematikkunskaperna för en god kunskapsutveckling. I dagsläget genomför förskoleklass 
projekt ”Vektor” där just minnesträning i kombination av kunskap av talraden, tränas enligt ett 
utarbetat schema från Torkel Klingberg.   
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Ytterligare projekt kommer att utföras i syftet att bli ännu bättre på möta elever i 
matematiksvårigheter tidigt.  
Vikten av personal med goda ämneskunskaper, är av central roll för att förebygga svårigheter. 
Undervisande lärare deltar i kompetensutveckling i form av olika utbildningsdagar som sedan 
fördjupas i kollegiala lärsamtal på respektive stadie. Utbildningar anordnas bl.a. i regi av 
specialpedagoger och speciallärare, som utifrån vetenskapliggrund och beprövad erfarenhet, 
skapat sig fördjupad kunskap kring olika matematiska svårigheter och ev. uppkomst.  

Bedömning och betygssättning 
Eleven har rätt att vid kunskapsbedömning använda de kompensatoriska hjälpmedel han/hon 
vanligen använder.  
 
Eleven kan exempelvis ha rätt till: 
• alternativa redovisningssätt, t ex muntligt prov  
• muntlig komplettering till skriftliga prov 
• skrivhjälp, tala in svar, skriva på dator och extra tid 
• att göra prov i liten grupp eller enskilt 
• att få frågor och text uppläst via talsyntes eller av lärare 
• lathundar, formelsamlingar, miniräknare 
 
Vid betygssättning av elever med funktionsnedsättning finns stöd i undantagsbestämmelsen 
Skollagen 2010:800. 10 kap 21 §: 
 
”Om det finns särskilda skäl får det vid betygsättningen enligt 19 och 20 §§ bortses från enstaka 
delar av de kunskapskrav som eleven ska ha uppnått i slutet av årskurs 9. Med särskilda skäl 
avses funktionsnedsättning eller andra liknande personliga förhållande som inte är av tillfällig 
natur och som utgör ett direkt hinder för att eleven ska kunna nå ett visst kunskapskrav.” 
 

Screening – att utvärdera sin undervisning och elevernas kunskapsutveckling 
Diagnoserna ger pedagogen en översiktlig och allmän bild av klassens och enskilda elevers 
kunskapsutveckling, med avseende på det som provet mäter. Vid höstens kartläggning ligger 
fokus på gruppnivå och med syftet att anpassa undervisningen efter elevernas kunskapsnivå. 
Vårens kartläggning kan också användas för individuell bedömning och återkoppling. 
 
Rätt tillämpade är proven pedagogens redskap för ökad insikt om elevers kunskapsutveckling, 
men proven är också pedagogens redskap för att utvärdera undervisningen och att de använda 
metoderna har gett rätt effekt. 
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Schematisk översikt – kartläggning/insatser 
Diamantdiagnoserna är frivilliga att göra men kan vara ett bra komplement för kartläggning och 
planering av undervisningen. 
 
Årskurs Kartläggning HT Kartläggning VT Åtgärd/Insats 
F-klass Förstå och använda tal-

elevintervju (sep) 
 

Förstå och använda tal- 
 test 1 (maj) 
 
 
 
 

”VEKTOR”-8v intensivträning av 
talraden via Ipad.(slutet av HT) 
”Tal-Resonemang-
Representationer” 
Modell för matematisk 
medvetenhet, 10 v (VT) 

1 Bedömningsstöd 
taluppfattning-
muntligt test 

Bedömningsstöd 
taluppfattning-muntligt 
test och skriftligt test 
Diamant AG1 

TIM (VT) 8v 
intensivundervisning MA i 4 
faser, för de elever som fick 
utfall på HT 

2  
 
 
Diamant AG2 

Bedömningsstöd 
taluppfattning-muntligt 
test och skriftligt test 
Diamant AG3 

TIM (HT) 8v 
intensivundervisning MA i 4 
faser, för de elever som fick 
utfall på VT år 1 

3 Förstå och använda tal-
test 3 (sep) 
Diamant AG4, AG5 

Förstå och använda tal-
test 3 (maj) 
Nationella prov 
Diamant AG6 

FIM (VT) 10v 
intensivundervisning MA i 4 
faser för elever i behov. 

4 Förstå och använda tal- 
test 4 (sep) 
Diamant AG6 

Förstå och använda tal-  
test 4 (maj) 
Diamant AS1-3 

Mottagande lärare tar del av 
resultaten från NP och övriga 
test. 
FIM erbjuds för elever i behov 

5 Förstå och använda 
tal- test 5 (sep) 
Diamant AG7, AS4 

Förstå och använda tal- 
 test 5 (maj) 
Diamant AG8, AS5 

FIM erbjuds för elever i behov 

6 Förstå och använda tal-
test 6 (sep) 
Nationella prov 
Diamant AS6 

Förstå och använda tal- 
test 6 (maj) 
Nationella prov 
 

FIM erbjuds för elever i behov 

7 Förstå och använda tal- 
test 7 (sep) 
Diamant AG9 

Förstå och använda tal-  
test 7 (maj) 

Mottagande lärare tar del av 
resultaten från NP och övriga 
test. 
FIM erbjuds för elever i behov 

8 Förstå och använda tal- 
test 8 (sep) 

Förstå och använda tal-  
test 8 (maj) 

FIM erbjuds för elever i behov 

9 Förstå och använda tal- 
test 9 (sep) 
Nationella prov 

Förstå och använda tal-  
test 9 (maj) 
Nationella prov 

FIM erbjuds för elever i behov 
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Ansvarsfördelning  
• Klasslärare/ämneslärare ansvarar för genomförande, rättning och sammanställning av 

diagnoserna inom den ordinarie undervisningen. 
• De elever som får utfall intervjuas av klasslärare/ämneslärare.  
• Klasslärare/ämneslärare ansvarar för att analys och diskussion sker tillsammans med 

arbetslaget, specialpedagog/-lärare, SVA-lärare, modersmålslärare och rektor som 
föreslår fortsatta åtgärder på individ- grupp- och skolnivå.  

• Dokumentation av analys och den fortsatta planeringen av undervisningen 
vidarebefordras vid övergångar till mottagande lärare. 

• Sammanställningar av resultaten på Det obligatoriska bedömningsstödet i matematik 
samt de Nationella proven sänds in till förvaltningen för gemensam analys. 

 
Kommentarer till kartläggningsmaterialet 
 

• Förstå och använda tal 
Förstå och använda tal har valts för att synliggöra elevers grundläggande taluppfattning vilka är 
avgörande för den matematiska förståelsen. Innehållet grundar sig i forskning och erfarenhet 
och syftet är att vara en hjälp till lärare i grundskolan att upptäcka svårigheter och 
missuppfattningar hos eleverna. Detta görs genom översiktstest på klass/elevgrupp, samt 
uppföljande samtal (se rubrik nedan: Så ska resultaten användas) 
Förstå och använda tal är ett kartläggningsmaterial som kartlägger grundläggande 
taluppfattning, problemlösning och kommunikation. Det är Nationellt Centrum för 
Matematikutveckling (NCM) som ger ut materialet. Materialet går att hitta på NCM:s hemsida: 
www.ncm.se 
Genomförande: Genomförandet kräver att du har läst, är väl förtrogen och följer 
instruktionerna i handboken. Till boken följer en CD/USB med kopieringsunderlag.  
 

• Diamant 
Diamant har valts för att det är ett systematisk uppbyggt material där eleven i de yngre 
åldrarna ska ha automatiserade kunskaper. Diamantmaterialet är på så vis ett komplement till 
Förstå och använda tal som är mer kommunikativ i sin struktur. Materialet bygger på att eleven 
ska ha uppnått en kunskap för att kunna gå vidare till nästa.  Diamant säkerställer att eleverna 
har de kunskaper som krävs för de sex områdena: aritmetik, bråk och decimaltal, talmönster 
och formler, mätning, geometri och statistik. 
Avsikten med diamantdiagnoserna är att de ska användas som en naturlig del i undervisningen. 
Vi har valt att fokusera på området aritmetik (AG). Diagnoserna i området avser att kartlägga 
om eleverna har grundläggande färdigheter i aritmetik och därmed nödvändiga förkunskaper 
för att kunna arbeta med andra områden inom matematiken. 
Genomförande: Genomförandet kräver att du har läst och är väl förtrogen med materialet. Vi 
har valt att lägga detta material i en fristående tabell då detta ett frivilligt komplement. Vi har i 
tabellen ovan gett ett frivilligt förslag på vad och när du kan använda Diamant.  
Se film på skolverkets hemsida: 
https://www.youtube.com/watch?v=ib6es8LCl7Q&feature=share&list=UU5TdpSWb74vUACre8
upDg2Q&index=1 

http://www.ncm.se/
https://www.youtube.com/watch?v=ib6es8LCl7Q&feature=share&list=UU5TdpSWb74vUACre8upDg2Q&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=ib6es8LCl7Q&feature=share&list=UU5TdpSWb74vUACre8upDg2Q&index=1
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• Nationella proven 

Skolverket ger ut obligatoriska prov i matematik och de görs i åk. 3,6 och 9.  
Genomförande: Följ skolverkets direktiv för planering och genomförande. För provdatum se 
skolverkets hemsida. 
 

• Bedömningsstöd i matematik årskurs 1 och 2 
Bedömningsstödet i matematik är ett obligatoriskt material med syfte att följa upp elever i 
matematik i inom området taluppfattning och för att hjälpa läraren i sin bedömning huruvida 
eleven har behov av extra anpassning alternativt extra stimulans. 
OBS! Från och med 1 juli 2016 är bedömningsstödet i matematik för åk. 1 obligatoriskt och finns 
tillgängligt på skolverkets bedömningsportal. 
Genomförande: Läraren följer ett flödesschema och startar med samtliga elever på mellannivå. 
När eleven klarar denna nivå prövas samma område på den högre nivån. Om eleven klarar även 
den högre nivån kan läraren fortsätta på denna nivå och, vid behov, gå tillbaka till mellannivån. 
Den elev som visar att hen inte klarar uppgifterna på mellannivån ska istället få uppgifter på 
lägre nivå. Vid varje nytt område är det dock viktigt att elevens först ges en chans att svara på 
uppgifter på mellannivå innan den lägre nivån väljs. Den muntliga delen ska göras individuellt 
och den skriftliga delen görs i klass. Sammanställning görs i klassöversikt. 
 

• Kartläggning och bedömningsmaterial av nyanlända elevers kunskaper 
Materialet kartlägger elevens kunskaper inom numeracitet (steg 2). Det finns två 
kartläggningsmaterial för numeracitet: 

• 6- 8 år, taluppfattning 
• 9 år och äldre, rumsuppfattning, taluppfattning, sortering, proportionalitet, 

uppskattning och rimlighet 
Kartläggningen numeracitet är obligatorisk och ska göras skyndsamt dock senast inom två 
månader från det att eleven skrivits in i svensk skola. 
Genomförande: Kartläggningen del 1 görs vid ankomst av rektor utsedd personal. Kartläggning 
numeracitet, del 2, görs av SVA-lärare tillsammans med modersmålslärare. Det är viktigt att 
genomförare har god matematisk kompetens. 
 
Insatser och åtgärder 

• Vektor 
Träning av tallinjen och arbetsminnet utifrån forskning kring hjärnans utveckling och hur barn 
lär matematik. Detta är ett träningsprogram som genomförs i helklass med hjälp av Ipad 30 
min/dag under 8 veckor. Se: http://ncm.gu.se/node/8193 
 

• Tal-resonemang-representationer 
En systematisk och tydlig modell för hur undervisning i matematisk medvetenhet kan 
organiseras i förskoleklassen enligt Görel Sterner, NCM.  
Läs: https://gupea.ub.gu.se/bitstream/2077/39038/1/gupea_2077_39038_1.pdf 
 

http://ncm.gu.se/node/8193
https://gupea.ub.gu.se/bitstream/2077/39038/1/gupea_2077_39038_1.pdf
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• TIM 
Tidig intensiv matematikundervisning. I årskurs 1-2, grupp om tre till fem elever träffas 1-2 ggr i 
veckan a 40 min. Arbetet planeras utifrån de diagnoser som har gjorts. Ett kontrakt upprättas 
med arbetsgång, mål, tid, hur länge, bra-bok som går mellan hem och skola och hemuppgifter.  
 

• FIM 
Fortsatt intensiv matematikundervisning from årskurs 3 -9 för elever med utfall enligt 
kartläggningen. Undervisningen bör ges en till en och av en matematiklärare under 10 veckor, 4 
tillfällen à 20 min (åk 3) 30 min (åk 4-6) 40 min (åk 7-9). FIM bör ligga utanför den ordinarie 
matematikundervisningen då det enligt forskning visar att elever med svårigheter behöver mer 
matematikundervisning. Elevens engagemang och arbetsinsatser betonas. Undervisningen 
utgår från återkommande analyser av elevens kunskaper och färdigheter. Undervisningen 
bygger på forskning, styrdokument och beprövad erfarenhet i ett nära samarbete med 
hemmet.  
Se: http://urskola.se/Produkter/168912-UR-Samtiden-Matematik-i-kubik-Intensivundervisning-
i-matematik 
Både TIM och FIM ska utgå från en modell i fyra faser där man utgår från det konkreta och rör 
sig mot det abstrakta:  

• Den laborativa fasen: Fokus på det muntliga, begreppsförståelse och språklig förmåga. 
• Den representativa fasen: Innebär att göra representationer, eleven visualiserar utifrån 

ålder och förklarar för läraren för att utveckla sina inre föreställningar, sitt sätt att tänka. 
• Den abstrakta fasen: Eleven använder sig av ett matematiskt symbolspråk för att lösa 

uppgiften. 
• Tid att befästa: Färdighetsträning, att få tid att öva på det man arbetat med. 

 
Så ska resultaten användas 
 
Resultatet av samtliga diagnoser, tester, prov och kartläggningar ska användas formativt. Det 
innebär att skapa underlag för att planera en undervisning som möjliggör för eleverna att 
uppnå kunskapsmålen samt ge utmaningar för de elever som kommit långt i sin matematiska 
utveckling.  
Resultaten ska också användas för att ta reda på varför eleven gör särskilda misstag och vilka 
missuppfattningar eller bristande kunskaper som orsakar problemet. Det görs med hjälp av 
uppföljande elevintervjuer med de elever som får utfall på testen. Syftet med intervjun är att 
eleven ska få möjlighet att visa och förklara och att läraren ska upptäcka hur eleven tänker när 
hen löser problem. Målet är att ge läraren en säkrare grund när den enskilde elevens 
undervisning planeras. För stöd i genomförandet av intervju se handboken Förstå och använda 
tal. 
Viktigt är att tidigt identifiera elever i behov av stöd och skyndsamt åtgärda dessa genom att i 
de lägre åldrarna organisera aktiviteter på gruppnivå. I de högre årskurserna krävs enskild 
undervisning som kan anpassas och göras personlig utifrån elevens behov. Färsk forskning 
beskriver att tid för lärande är extra viktigt för elever i svårigheter då de behöver mycket tid för 
att tillägna sig kunskapen. För att möjliggöra tid för lärande är ”en-till-en”- undervisning positiv. 
Det ställer höga krav på pedagogen att arbeta enskilt med en elev, det gäller både att bygga 

http://urskola.se/Produkter/168912-UR-Samtiden-Matematik-i-kubik-Intensivundervisning-i-matematik
http://urskola.se/Produkter/168912-UR-Samtiden-Matematik-i-kubik-Intensivundervisning-i-matematik
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relationer socialt och att ha tillräckliga kunskaper för att möta eleven på hens nivå. Ett nära 
samarbete med klassläraren/matematikläraren är viktigt. 
  
För exempel på hur resultatet kan användas följ länk: 
Diamant: 
http://www.skolverket.se/bedomning/bedomning/bedomningsstod/matematik/diamant-
1.196205 
Bedömningsstöd taluppfattning årskurs 1 och 2: 
http://www.skolverket.se/bedomning/bedomning/bedomningsstod/matematik 
Kartläggning av nyanlända: 
http://www.skolverket.se/bedomning/bedomning/kartlaggningsmaterial 
NCM: http://ncm.gu.se/handboken 
Nationella proven: http://www.skolverket.se/bedomning/nationella-prov 
 
 

http://www.skolverket.se/bedomning/bedomning/bedomningsstod/matematik/diamant-1.196205
http://www.skolverket.se/bedomning/bedomning/bedomningsstod/matematik/diamant-1.196205
http://www.skolverket.se/bedomning/bedomning/bedomningsstod/matematik
http://www.skolverket.se/bedomning/bedomning/kartlaggningsmaterial
http://ncm.gu.se/handboken
http://www.skolverket.se/bedomning/nationella-prov
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Grundsärskolan samt inriktning Träningsskolans ämnesområden  

Syfte 
Syftet med att lära sig matematik är i många avseenden samma som i andra skolformer. 
Eleverna ska utveckla kunskaper som kan användas i vardagen samt få tilltro till sin egen 
förmåga att använda matematik i olika sammanhang. Även inom träningsskolan ska den syfta 
till en förmåga att strukturera vardagen och lösa praktiska problem.                          
Inom Grundsärskolan/Träningsskolan behöver vi ha förståelse för att varje elev tar till sig 
kunskap på olika sätt beroende på utvecklingsstörning, diagnos eller motoriska svårigheter. 
 
Långsiktiga mål enligt läroplanen för grundsärskolan 2011 är att eleven ska utveckla sin förmåga 
att: 

• Tala om och samtala kring matematiska problem 
• Genomföra enklare problemlösning 
• Reflektera över rimlighet i situationer med matematisk anknytning 
• Använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler 
• Mäta och uttrycka tid 
• Förstå sedlars och mynts namn och värde i relation till varandra 
• Se och förstå matematik i sin vardag 

 

Olika metoder och arbetssätt 
• Laborativt material 
• Spel och lekar 
• Problemlösning i grupp 
• Skapa egna räknesagor 
• Jämföra rimligt och orimligt 
• Perceptionsträning Öga hand  
• Se mönster 

 
Metoder för att befästa 

• Repetition 
• Reflektionsstunder 
• Digitala verktyg 
• Matematiken i verkliga sammanhang 
• Att följa varje elevs utveckling i IUP 
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Gymnasieskolan 

Syftet med gymnasieskolans handlingsplan 
Gymnasieskolans handlingsplan skall syfta till att ge eleverna så goda förutsättningar som 
möjligt att lyckas i matematikämnet. Strävansmål är samsyn bland lärarna och ett gemensamt 
arbetssätt. Undervisningen skall ge eleverna förutsättningar att utveckla förmåga att: 

• Använda och beskriva innebörden av matematiska begrepp samt samband mellan 
begreppen 

• Hantera procedurer och lösa uppgifter av standardkaraktär utan och med verktyg 
• Formulera, analysera och lösa matematiska problem samt värdera valda strategier, 

metoder och resultat 
• Tolka en realistisk situation och utforma en matematisk modell samt använda och 

utvärdera en modells egenskaper och begränsningar 
• Följa, föra och bedöma matematiska resonemang. 
• Kommunicera matematiska tankegångar muntligt, skriftligt och i handling. 
• Relatera matematiken till dess betydelse och användning inom andra ämnen, i ett 

yrkesmässigt, samhälleligt och historiskt sammanhang 

 

Utvecklingsområden 
Det senaste året har stora omorganisationer skett inom matematikundervisningen. Nya lärare 
har anställts för att öka kompetensen. En speciallärare med inriktning på enbart matematik har 
anställts för att hjälpa elever med särskilt stöd. Mer tid har tilldelats eleverna för att få fler 
kvalitets- och kvantitetstimmar i form av extra studiepass. Från och med hösten 2016 kommer i 
största möjliga mån undervisande lärare även att ansvara för sina elever på studiepassen för att 
ge ökad kvalitet och kontinuitet.  
Under året har matematiklärarna haft regelbundna möten för att öka det kollegiala lärandet. 
Gemensamt för alla matematiklärarna är den webbplattform, kunskapsmatrisen, som används 
för diagnoser och screening. Screening ger pedagogen en översiktlig och allmän bild av klassens 
och enskilda elevers kunskapsutveckling, med avseende på det som provet mäter. Vid höstens 
kartläggning ligger fokus på gruppnivå och med syftet att anpassa undervisningen efter 
elevernas kunskapsnivå. Vårens kartläggning kan också användas för individuell bedömning och 
återkoppling. Rätt tillämpade är diagnoser/screening/prov pedagogens redskap för ökad insikt 
om elevers kunskapsutveckling, men de är också pedagogens redskap för att utvärdera 
undervisningen och att de använda metoderna har gett rätt effekt. 
Kunskapsmatrisen används även för självstudier och självtester. Digitala hjälpmedel som 
används rätt hjälper till att motivera eleverna. 
Under det gånga året har eleverna utvecklat sin självskattningsförmåga. Detta är något som 
kommer att utvecklas under kommande år.  
 
Kursutvärderingar har skett vid varje kursslut i avseende att utveckla och förbättra 
undervisningen. Strömstad Gymnasium kommer också under läsår 16/17 använda kollegialt 
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lärande. Med hjälp av skolans utvecklingsgrupp och rektorer, undersöks samtliga kursers 
uppstarter. Syftet är att hitta en gemensam strategi som blir tydlig för eleverna och i 
förlängningen kommer resultera i högre måluppfyllelse.  
Konkretisering och verklighetsanpassad undervisning är ytterligare metoder för att höja 
elevernas måluppfyllelse, där eleverna ges en möjlighet att teoretisera sina förmågor.  
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