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Revidering av matematikplan, Förstå och använda tal för årskurs 1 och 2
(BSN 2016/430)
Beslut
Arbetsutskottet föreslår barn- och skolnämnend att godkänna revidering av matematikplanen.

Sammanfattning
Revidering av kommunens matematikplan. Det nya obligatoriska bedömningsstödet i matematik
ersätter test, förstå och använda tal för årskurs 1 och 2 i matematikplanen.
Som ett led i arbetet med matematiksatsningen i Lidköpings kommun har en kommunövergripande
matematikplan - Screening inom tal och räkning ur ett taluppfattningsperspektiv tagits fram med start
hösten 2014. Matematikplanen har en tydlig struktur för vilka tester som ska genomföras i olika
årskurser och när i tid de ligger. Matematikplanen sträcker sig från förskoleklass tom årskurs 9.
Analysstöd, frågeställningar och reflektionsunderlag för den fortsatta undervisningen finns som hjälp i
det systematiska kvalitetsarbetet.
Syfte med matematikplanen är att den ska verka för kontinuitet och progression i elevernas lärande
samt bidra till att öka likvärdigheten inom kommunens skolor.
Mål

 Skolorna arbetar systematiskt utifrån matematikplanens årshjul.


Skolorna använder processinriktat kartläggningsmaterial som stöd för att planera
undervisningen.

Tester
För att utvärdera och planera undervisningen och upptäcka kritiska punkter i form av
missuppfattningar och svårigheter används följande diagnoser/tester enligt matematikplan.
 Förstå och använda tal
 Diamant
Nationella direktiv från staten gör att från 1 juli 2016 blir det obligatoriskt för huvudmän i
grundskolan att använda Skolverkets nya bedömningsstöd i taluppfattning inom matematik för årskurs
1-2. Syftet är att förbättra förutsättningarna för att tidigt identifiera elever som riskerar att inte nå delar
av kunskapskravet i matematik samt elever som behöver extra utmaningar för att nå så långt som
möjligt, så att relevanta stödinsatser sätts in när så behövs.
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Det nya obligatoriska bedömningsstödet behöver ersätta test, Förstå och använda tal för årskurs 1 och
2 i matematikplanen.

Expedieras till
Matematikutvecklare Barn & Skola
Utvecklingschef / Biträdande barn- och skolchef

Beslutsunderlag


Tjänsteskrivelse matematikplan revidering
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