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Till kommunerna som deltog i                          
SKL Matematik PISA 2015 (2012 - 2016) 
 

SKL har under våren 2018 inlett en ny satsning med namnet Styrning och 

ledning: Matematik. Den är en direkt fortsättning på SKL Matematik PISA 

2015, där din kommun deltog som en av 86 kommuner. En av de stora 

lärdomarna därifrån var insikten att ämneskunskaperna varierar kraftigt 

bland de behöriga lärarna som undervisar i årskurs 1-3. En annan 

utmaning som identifierades var, som bekant, de mycket höga 

omsättningen på personer i ledande positioner. 

SKL har därför, tillsammans med Nationellt Centrum för 

Matematikutbildning (NCM) vid Göteborgs universitet påbörjat ett 

arbete tillsammans med fem pilotkommuner att ta fram och 

implementera en modul för ämneskunskaper och didaktik i grundskolans 

tidiga år. De fem kommunerna är Göteborg, Hallsberg, Landskrona, 

Norrköping och Varberg. Samtidigt ska kommunernas styrning och 

ledning prövas enligt SKL:s modell med arbetande nätverk. 

SKL har utvecklat modellen utifrån sina erfarenheter av ledning av stora 

nationella kommunnätverk. Flera av de kommuner som deltog i SKL 

Matematik PISA 2015 deltog också i projektet Attraktiv Skola, 2001 -

2006. SKL ledde det projektet tillsammans med staten och de 

skolfackliga organisationerna. Syftet var att stärka läraryrkets 

attraktivitet inför den befarade bristen på utbildade lärare. 

SKL har nu samlat all dokumentation från SKL Matematik PISA 2015 och 

Attraktiv Skola i digitala arkiv som nås via SKL:s hemsida,  
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www.skl.se/matematik.  De innehåller bl.a. redovisningar från samtliga 

deltagande kommuners arbete samt olika nationella sammanställningar. 

När vi nu inleder ytterligare en stor satsning, Styrning och ledning: 

Matematik vill vi gärna väcka frågan om din kommun är intresserad av 

den nya satsningen. SKL planerar att utöka den nya satsningen med fler 

kommuner. Om ni är intresserade tveka inte att kontakta SKL:s 

projektledning. (se nedan). SKL har också planer på att starta nätverk 

med andra teman, i linje med de önskemål som deltatagarna i SKL 

Matematik PISA 2015 framförde våren 2016. 

Avslutningsvis, besök gärna våra digitala arkiv och kontakta oss om 

intresse finns för deltagande i nya nätverkssatsningar 

Stockholm 18 maj 2018 

Vänliga hälsningar 

Per-Arne Andersson 

Direktör/avdelningschef 

 

Kontakt SKL:s projektledning Styrning och ledning: Matematik 

Karina Pettersson Hedman karina.pettersson.hedman@skl.se 

Daniel Berr daniel.berr@skl.se 
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