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Årlig rapport nummer 1 för deltagande kommuner 
i Våromgången 2013 av SKL Matematik PISA 2015 
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Inlämnas senast 2014 09 01 
 
Dokumentets namn: Årlig rapport (1) – kommun – september 2014 

 

Kommun: TINGSRYD 

 

1.  Sammanfattning 
I Tingsryds kommun är vi mycket nöjda hittills med deltagandet i SKL:s 
Matematiksatsning. Framförallt med att det har möjliggjort en samverkan mellan nivåerna 
som inte skulle ha skett annars i denna omfattning. Dessutom har det förenklat och 
förtydligat behovet och genomförandet av Skolverkets Matematiklyft i vår kommun 
kommande läsår. Arbetet på hemmaplan har kännetecknats av fokus och ambition. Vi ser 
att det finns ett behov av att bereda nätverkskonferenserna bättre, och därför har vi 
beslutat ha två träffar mellan varje NVK under kommande läsår. Vi är särskilt nöjda med 
arbetet med höga förväntningar, vilket lett till ett öppet samarbete mellan de fyra 
nivåerna. Vi tycker att vi saknar en handlingsplan för särbegåvade elever. Likaså vill vi 
aktualisera den inventering av behörigheten som gjordes för två år sedan.  

 

2.  Kommunens organisation samt hemmaplansarbete 

A Hur har kommunen organiserat arbetet? 
 

Hur många träffar brukar kommungruppen ha på hemmaplan mellan 
nätverkskonferenserna (nvk) ? 
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 1 2 3 4 >4 

Antal träffar X     

 

Kommentar: 
Under året har vi sett behov av att utöka antalet träffar. Från i år är det två träffar. 
 

 

 

B Vad behandlas på kommungruppsträffarna? 
 

 JA NEJ 

Återkoppling från senaste nätverkskonferens X  

Genomgång och formulering av det egna missivet. X  

Genomgång av de andra kommunernas missiv. X  

Uppföljning av beslutade åtaganden från nvk X  

Planering av åtgärder som ska genomföras X  

Annat alternativ (beskriv i kommentarer under tabellen) X  

 

Kommentar: Vi säkerställer att vi har komplett bemanning vid nästa NVK, samt 
praktiska reseproblem. 
 

C Vilka befattningshavare ingår i kommungrupp resp nätverksgrupp? 
 

 Kommungrupp Nätverksgrupp 

Politiker antal 2 1 

Förvaltningsledning 2 1 
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antal 

Förvaltningspersonal 
antal 

0 0 

Rektorer antal 2 1 

Lärare antal 6 4 

Andra funktioner antal 0 0 

Summa deltagare 12 7 

 
Kommentar:  
 

D Vem har huvudansvaret för att kommunen har rätt bemanning vid 
nätverkskonferenser samt om förhinder uppstår? 

 Grundbemanning Om förhinder 
uppstår 

Ansvarig politiker Kontaktpersonen Kontaktpersonen 

Förvaltningschef Kontaktpersonen Kontaktpersonen 

Kontaktpersonen Kontaktpersonen Kontaktpersonen 

Den som får 
förhinder 

Kontaktpersonen Kontaktpersonen 

 

Kommentar: 

 

 

E Hur planeras involvering av övriga i organisationen och vem ansvarar? 
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 Planerade insatser Ansvarig för genomförandet 

Politiker Information i Nämnden Nämndens ordförande 

Förvaltningspersonal Information i 
ledningsgruppen 

Utvecklingsledaren 

Rektorer Rektorsgrupp info  Utvecklingsledaren och 
Kontaktpersonen 

Matematiklärare Information vid 
personalmöten 

Rektorer, Kommungruppens  
medlemmar 

 

 

 
 

 

F Hur långt har ni kommit i genomförandet av detta? 
 

 Inte 
börjat 

Påbörjat Nästan 
klart 

Slutfört 

Politiker    X 

Förvaltningspersonal    X 

Rektorer    X 

Matematiklärare    X 

 

G Vilka svårigheter har identifierats i arbetet på hemmaplan? 
 
 

Inse vad som behöver göras  

Kommunikation om satsningen i den egna organisationen X 

Hitta gemensam tid för träffar i hemmagruppen  

Hög arbetsbelastning hos lärare och skolledare X 
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Arbetet har tagit mer tid än förväntat  

Kontinuiteten i kommungruppen  

Förankra varje steg mellan nivåerna X 

 
Kommentar: Vi tycker vi har en kommungrupp med hög densitet och med full 
representation i nämnd, förvaltning, rektorsgrupp och samtliga skolenheter. Allt vi 
har beslutat i form av åtaganden och operativa mål är genomförda, eller under 
genomförande. Förutom planen för att identifiera och stödja de särbegåvade 
eleverna. Att informera är alltid svårt. Även om man informerar ofta, finns risken 
att några i en stor organisation ändå inte uppfattar.  

 

H Vilka glädjeämnen har identifierats i arbetet på hemmaplan?  
 

Givande att träffa olika professioner  X 

Dialogen mellan de olika nivåerna  

Stort engagemang X 

Tydliggjort kommunens styrkor och 
svagheter 

 

Större förståelse för de olika rollerna  

Fått pröva på en fungerande 
arbetsmodell 

X 

 

Kommentar:  

I Finns det andra exempel i kommunen där metoden att involvera alla fyra 
nivåer tillämpats? 

 

Ja   Nej 

Om ”ja” vilka? 

I arbetet med höga förväntningar har kommunstyrelsens arbetsutskott deltagit 
tillsammans med övriga politiker i de diskussioner med nivåblandade grupper vi 
inledde terminen med i augusti. 

X  
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3. Nätverksarbetet 

 

A Hur har det valda arbetssättet med arbetande nätverk upplevts? 
 
Sätt kryss i lämplig ruta, 1=inte alls givande, 6=mycket givande 

 

        
    
 1    2         3                 4                    5        6  
Kommentar: 
 

B På vilket sätt har samarbetet i det egna nätverket med andra kommuner 
influerat arbetet? 

 
 

 Inte 
alls 

I viss 
mån 

I hög 
grad 

Tagit del av goda exempel   X 

Delat erfarenheter   X 

Blivit kritiskt granskade  X  

Tagit med sig tankar hem   X 

 
C Ge exempel på sådant som ni blivit mest intresserade av från andra 

kommuner.  

• Skolverkets matematiklyft. 

• Resursfördelningssystem 

• Läxhjälp och sammanhållen skoldag 
 
 

     X 
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Område  Kommun Konkret exempel 

Styrning och ledning Lessebo Resursfördelningssystem,  

Elever i behov av 
stöd 

Karlshamn Sammanhållen skoldag, läxhjhälp, 
frukost, Pizzagrupp 

Styrning och ledning Emmaboda Kvalitetsdag med tre nivåer 

Elever i behov av 
stöd 

Lessebo Föräldraengagemang 

 

Kommentar 

 

D Risker med arbetande nätverk 

 

Hur upplever ni att Er nätverksgrupp med de andra kommunerna fungerar? 

1=mycket dåligt,  6= mycket bra 

 1 2 3 4 5  6 

Ambitionsnivån      X 

Kritiska hållningen   X    

Kontaktpersonernas mandat      x 

Kontinuiteten    x   

Arbetet på hemmaplan     X  

Fokuseringen      x 

 

Kommentar: 
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4.  Kommunens operativa mål 

Redovisning av de operativa målen 

A   Var är de operativa målen beslutade? 

 

Nämnd/utskott/KF/KS  
Förvaltning 

 
Kommentar: 

Den politiska nivån är insatt i beslutsprocessen, och fattar de beslut som finns i deras 
delegationsordning. Samma sak med Förvaltningen. I praktiken i kommungruppen 
med förankring i de olika nivåernas möten. 
 

 

B   Hur och när har organisationen fått vetskap om de operativa målen? 
 

 Hur? När? 

Matematiklärare Vid personalmöten 
lokalt, samt vid 
storsamling i olika 
sammanhang. 

Kontinuerligt under året 
samt vid 
utbildningsdagar 
centralt anordnade. 

Rektorer Vid de 
skolledningskonferenser 
som hålls. 

Dessa hålls varannan 
vecka. Efter varje NVK 
informeras rektorerna. 

Förvaltningspersonal Vid 
Ledningsgruppmöten 

Omedelbart efter NVK 

Politiker Nämnden, KS Omedelbart efter NVK 

Övriga kommunen Ej i stor omfattning ännu  

 

Kommentar: 
 

X 

X 
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C Vilken roll har de olika nivåerna vid uppföljningen av de operativa målen? 
 

Matematiklärare Ge feedback på målens relevans för elevernas 
kunskapsutveckling. 

Rektorer Genomföra uppföljningen på skolenheten. 

Förvaltning Samordna uppföljningen. 

Politiken Ge uppdraget till förvaltningen 

 
Kommentar: 

 

5. SKL:s satser för styrning och ledning 
Gemensam ledning  Ledningsnivåerna är sammanlänkade 

Slutsatser kring 
utgångsläget utifrån det 
första årets arbete 

Konkreta åtgärder som 
beslutats 

Hur långt vi har kommit i 
genomförandet?  

Vi måste hitta arenor för 
nivåerna att mötas. 

Diskussioner i tvärgrupper kring 
höga förväntningar 

Klart 

Även KS måste vara aktiva  i 
skolans beslut. 

Information till KSAU om SKL 
matematik framsteg. KSAU 
inbjudna till skolans upptakt 
2014. 

Klart 

Det krävs organisation för att 
samarbete skall kunna ske 

Åtagande om gemensam 
konferenstid för kommunens alla 
lärare. 

Påbörjat och till viss del 
genomfört. 

 

Gemensam ledning  Det finns en tydlig uppdrags- och rollfördelning 

Slutsatser kring 
utgångsläget utifrån det 

Konkreta åtgärder som 
beslutats 

Hur långt vi har kommit i 
genomförandet?  
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första årets arbete 

De operativa målen har 
varit konkreta och 
genomförbara 

När vi skriver operativa mål  
åtaganden är vi konkreta, och 
tänker in de olika nivåernas 
roller från början. 

 

Klart. Vi är bra på detta. 

    

 

Gemensamma rutiner Det finns fungerande rutiner för en systematisk    
   uppföljning och återkoppling 

Slutsatser kring 
utgångsläget utifrån det 
första årets arbete 

Konkreta åtgärder som 
beslutats 

Hur långt vi har kommit i 
genomförandet?  

Kommunens arbete med 
Balanserad styrning kan 
användas i detta område. 

Det finns ett centralt 
system för balanserad 
styrning som enligt 
fullmäktigebeslut skall 
användas som 
kvalitetsmätare. 

Påbörjat och på god väg. 

Det är viktigt att styrkorten 
når ut till personal och 
elever. 

Styrkorten på enhetsnivå 
skall bygga på diskussioner 
på varje enhet. 

Påbörjat 

Styrkorten måste vara 
föränderliga och kunna 
spegla verkligheten i nuet. 

Aktiviteterna längst ut i 
styrkorten beslutas lokalt 
av rektorn. 

Påbörjat 

 

Gemensamma rutiner Det finns fungerande rutiner för att fånga upp    
   elever i behov av stöd 

Slutsatser kring 
utgångsläget utifrån det 
första årets arbete 

Konkreta åtgärder som 
beslutats 

Hur långt vi har kommit i 
genomförandet?  
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Det finns ett behov av att 
revidera testprogrammet 
och se till att det mäter rätt 
förmågor vid rätt tillfälle. 

Elevhälsan har fått i 
uppdrag att revidera 
testprogrammet. 

Påbörjat. Så gott som 
nästan klart. 

Vi måste bli bättre på att 
upptäcka de särbegåvade 
eleverna 

Vi har kvar att på allvar ta 
del av de arbeten som 
gjorts i andra kommuner 
kring särbegåvade elever 

Inte påbörjat 

 

Gemensam syn  Höga förväntningar på alla elever och övriga 

Slutsatser kring 
utgångsläget utifrån det 
första årets arbete 

Konkreta åtgärder som 
beslutats 

Hur långt vi har kommit i 
genomförandet?  

Höga förväntningar är 
grundläggande i en lärande 
organisation. 

Se nedan  

Vi måste skaffa oss ett 
språk för att kunna tala om 
hur vi arbetar aktivt med 
höga förväntningar. 

Se nedan  

Hela organisationen måste 
delta i utvecklingen av 
detta område. 

Upptakten av läsåret 1415 
bestod i en halvdag med 
John Steinberg där 
inriktningen var att visa hur 
höga förväntningar 
används i en lärarvardag. 
Halvdagen följdes upp med 
en gruppdiskussion med 
samtliga lärare, rektorer, 
förvaltning och politiker. 
En handlingsplan skall nu 
skrivas på varje skolenhet 
för att göra begreppet Höga 
Förväntningar konkret ut 
till eleverna och 
vårdnadshavarna. 

Påbörjat och på god väg. 
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Gemensam syn  Lärarnas kompetens och samarbete är avgörande 

Eftersom vi har identifierat detta område som det mest centrala för att förbättra resultaten 
i matematik följer här ett antal specificerade frågor 

A Kartläggning av läget för Lärarlegitimation i matematik 

 1 Har för närvarande ingen helhetsbild av läget         

 2 Om möjligt ange läget i tabellen nedan 

 Andel i % under-
visande lärare 
med legitimation 

Andel i % under-
visande lärare 
utan legitimation 

Andel i % undervi-
sande lärare med 
oklar legitimat-
ionsstatus 

Lågstadiet 100   

Mellanstadiet 92 8  

Högstadiet 60  40 

 

• Vilka slutsatser har ni dragit av denna kartläggning? 

Att det är dags att aktualisera den kartläggning vi gjorde 2012. Det händer mycket i 
organisationen på kort tid, och det finns skäl att följa upp detta oftare. De lärare på 
högstadiet som har oklar legitimationsstatus (2 av 5) väntar på att få sin 
legitimation i närtid. 
 

• Vilka åtgärder avser ni att vidta? 

Strategisk nyrekrytering är nödvändig för att kunna hålla oss med legitimerade 
lärare i ett hårdnande rekryteringsklimat. 

 

B Matematiklärarnas utbildningsbakgrund? 

 

X 
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• Vilka slutsatser har ni dragit av kartläggningen av antalet Hp-poäng för 
undervisande matematiklärare? 

Kartläggningen är ju ganska ny för oss, och resultatet ännu inte förankrat i de olika 
nivåerna. Det finns frågor kring resultatet, och en sådan fråga är om vi skall 
använda legitimationen eller Hp som underlag vid rekrytering. 

Vilka åtgärder avser ni att vidta? 

Det vet vi ännu inte. 

 
C Matematiklyftet 

• Hur många lärare deltar i Matematiklyftet lå 2013/14, hur många av dessa 
fortsätter kommande läsår tillsammans, hur många går in i matematiklyftet 
2014/15 resp 2015/16. 
 

 Deltar lå 
13/14 

Fortsätter 
lå 14/15 

Börjar lå 
14/15 

Börjar lå 
15/16  

Övriga 
kommentarer 

Lågstadiet   X   

Mellanstadiet   X   

Högstadiet   X   

 

• Vilka slutsatser har ni dragit inför fortsättningen av matematiklyftet för de lärare 
som deltagit läsåret 2013/14? 

• Vilka åtgärder avser ni att vidta?  

 

D  Vilka exempel finns det i kommunen på organiserat lärarsamarbete, t.ex. PRIO, 
Lesson study/Learning study etc.?  

Det finns från detta läsår ett projekt för Kollegialt lärande på vår största skola – 
Dackeskolan. 

E Vilka planer finns för att sprida pågående samarbetsprojekt alternativt starta, 
enligt ovan? 
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Vi har fullt upp med Skolverkets Matematiklyft detta läsår. Under året kommer vi att 
bestämma oss för hur vi skall använda energin och kunskaperna från detsamma in i 
läsåret 15-16. 

F Hur har förstelärare använts för att lyfta matematikundervisningen och vilka 
tankar finns inför framtiden? 

Förstelärare används som handledare inom mattelyftet. 

Håller i kpt dagar 

Sitter med i skl kommungrupp 

Utvecklar samarbete mellan stadierna 

Bjuder in kollegor till egna lektioner. 

Ett operativt mål/ åtagande vi har är att en timme i veckan skall det vara praktisk matte 
på lågstadiet i Tingsryds kommun. På Dackeskolan är förstelärare schemalagd som 
resurs på den timmen. 

 

6 Handlingsplan särbegåvade elever  

 Hur har den framtagna handlingsplanen behandlats ? 

 Vi saknar en konkret handlingsplan. 

7 Sammanfattande bedömningar 

 A Första årets arbete 

 Gör en skattning av i vilken mån första årets deltagande i SKL Matematik PISA 
2015 gett bättre förutsättningar att förbättra matematikundervisningen? 

 Ange med ett kryss er bedömning på en skala 1-6 där 1=inte alls, 6=i mycket hög grad 

             

 

  1        2     3     4    5    6 

B  Mervärde 

     X 
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Deltagande i SKL Matematik PISA 2015 har säkert inneburit merarbete. I vilken 
mån har detta motsvarats av det mervärdet deltagandet inneburit? 

Ange med ett kryss er bedömning på en skala 1-6 där 1=inte alls, 6=i mycket hög grad 

          

       1         2     3       4     5  6 

C Helhetsintryck 

Vilket är ert helhetsintryck av deltagandet i SKL Matematik PISA 2015?  

Ange med ett kryss er bedömning på en skala 1-6 där 1=inte alls givande, 6= mycket 
givande 

            

       1            2          3           4         5    6 

     

     

X 

X 
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