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Projekt: Mervärde för matematik 
(och modersmål)

(och modersmål)
Satsningen på matematik inom 

utbildningen i Borgå



Bakgrund
• Försämrade inlärningsresultat (PISA, NCU, MAOL...)

• I Borgå ville man vända på trenden!

• I november 2016 tillsattes arbetsgrupper i matematik (en 

finsk och en svensk).

• Modersmålsgrupper fanns redan sedan några år tillbaka.



Borgås svenska arbetsgrupp i matematik

• Maria Ahlberg (klasslärare & ordf.)

• Katarina Grönholm (ämneslärare)

• Susanna Backman (klasslärare)

• Simon Kaustell (klasslärare)

• Dick Kullberg (ämneslärare)

• Helena Puttonen-Blomqvist

(förskollärare) 



Arbetsgruppen

• träffas fyra ggr per år.

• får ersättning.

• erhåller extra ersättning för extra 

arbete.



Statsunderstött projekt
• Vårt projekt fick understöd våren 2017 för

försöks- och innovationsverksamhet inom

ramen för programmet Den nya

grundskolan.

• Projektets fullständiga namn: "Mervärde för

matematik och modersmål"



Uppgift:

Utveckla matematikundervisningen => 

Bättre inlärningsresultat



Arbetsgruppens uppgift i praktiken:

• Bygga på forskning!

• Delta i seminarier och föra diskussioner

med sakkunniga.

• Samla idéer och material.

• Sprida kunnandet!



Arbetsgruppen vill:

• höja intresset för matematik hos ALLA elever i staden!

• synliggöra matematiken.

• föra diskussion med stadens matematiklärare. 

• erbjuda fortbildning.

• öka samarbetet mellan lärarna

• arbeta för en kompetensbaserad betygsättning i ämnet

matematik.



Exempel på vad som gjorts:

• Matematikbiennalen

• Fortbildning (HY+, Skolresurs)

• Samarbete med UBS

• Materialbank på peda.net.

• Pi-dagen.

• Huvudräkningsutmaningen!

• Matematikklubbar i två skolor.

• MAOL:s nationella prov
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Detta läsår

• Huvudräkningsutmaningen

• Pi-dagen

• “Listen to me!” 

• Medverkan i lärarmöten och fortbildningsdagar

• Låsta elever i matematik.

• Matematikklubbarna

• LuMatikka

• Studiebesök



Utmaningar

• Hur engagera ALLA lärare?

- Se resultat och att något ändrar?

• Fortsättningen, om projektunderstöd faller bort, med vilka

resurser jobbar vi då? (Tutorerna?!)

• Ork, tid och övriga resurser för medlemmarna i gruppen.

• Långsiktigt arbete som kräver tålamod. Kan vara svårt att se 

snabba resultat.

- Hur veta att man är på rätt väg?


