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Ansökan om samverkanscheck med Umeå universitet (områdesfor-
muleringar) 
 
Piteå kommun har identifierat ett antal områden som vi är angelägna om att initiera samverkan 
med Umeå universitet, inom finansieringsformen Samverkanscheck. De olika områdena spän-
ner över utbildning i förskola, grundskola, gymnasium och vuxenutbildning och anges nedan. 
Ulrika Bergmark, vetenskaplig ledare, är kommunens kontaktperson. 
 
Kontaktperson: Ulrika Bergmark 
Vetenskaplig ledare 
Utbildningsförvaltningen, Piteå kommun 
ulrika.bergmark@pitea.se, 0911-69 72 98 
 
 
1. Matematikdidaktik i grundskola och gymnasium 
Var tappar vi eleverna? När och varför uppstår självbilden av att inte vara en ”matteelev” hos 
vissa ungdomar? Vi ser idag att många elever som kommer till gymnasiet har bristande grunder 
i matematik. De har ett dåligt självförtroende när det gäller matematik, ser sig själva som sta-
tiska och oförbätterliga när det gäller förmågan att lära just matematik. De kan ha fått godkända 
betyg, men förstår inte själva varför. Många av dessa elever får stora svårigheter att klara ma-
tematikkurserna i gymnasiet. Tidigare var första kursen i matematik vid gymnasiet en repetition 
av åk 9, så är inte längre fallet. De förväntas ha en grund som gymnasiet sedan bygger vidare 
på. Matematikämnet är det enskilt största ämnet med betyget F. Vi lägger ned stora resurser på 
att stötta eleverna, göra mer av det vi redan gör och för att hitta sätt att nå fram till eleverna där 
de befinner sig kunskapsmässigt. Men vi ser ändå att vi inte lyckas. Med matematiklyftet för-
väntade vi oss att se resultat på framsteg, men dessa har uteblivit.  
 
Vi önskar därför samverka med forskare vid Umeå universitet genom ett projekt som spänner 
över både gymnasiet och grundskolan, där vi för det första kan kartlägga nuläget och sedan gå 
vidare med att studera undervisningspraktik i syfte att se om vi kan hitta svar på frågorna: Var 
och varför tappar vi eleverna i matematik och vilka åtgärder behöver vidtas för att förbättra 
undervisningen i grundskola och gymnasium så att eleverna kan nå framgång med sina mate-
matikstudier och på så sätt stärkas i sin självkänsla runt sitt matematik-jag.   
 
2. NPF (neuropsykiatrisk funktionsnedsättning) - i förskolan, grundskolan och 

gymnasiet 
De senaste åren har rektorerna i all förskole- och skolverksamheter signalerat om att fler och 
fler barn och elever har NPF- diagnoser. Vi kan se att det sjunker i åldrarna och vi ser även att 
mestadels har pojkarna diagnosen. Vi kan också notera att flickor i högre grad börjar må sämre 
i tonåren och får symtom om psykisk ohälsa. Vad beror det på att flickor i tonåren drabbas av 
psykisk ohälsa? Kan det finnas bakomliggande diagnoser som vi inte lyckats se i tidigare år 
eller beror det på andra orsaker?  
 
Vi är intresserade att göra en fördjupad undersökning i samverkan med forskare vid Umeå uni-
versitet som kartlägger NPF- barn/elever i förskolan, grundskolan och gymnasiet. Hur många 
barn/elever har diagnos? När får barn/elever diagnosen? Hur ser det ut med diagnoser över tid? 
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Vilka orsaker finns att fler pojkar har diagnos än flickor? Kan den psykiska ohälsan hos flickor 
vara en orsak till bakomliggande diagnoser? I vilken omfattning finns det samband mellan NPF- 
diagnoser och skolfrånvaro? Har skolan rätt organisation för att kunna möta eleverna med dia-
gnos? Hur kan professionen möta barnen/eleverna med diagnos på bästa sätt? Behövs mer för-
äldrautbildning och/eller behöver förskolan och skolan andra lärverktyg för att möta barn/elever 
med NPF-diagnos? 
 
 
3. Skolfrånvaro och psykisk ohälsa 
Varför ökar skolfrånvaron i grundskolan och varför ser vi en trend att den kryper allt längre ned 
i åldrarna? Vi upplever att elever i större omfattning får svårigheter att ta sig till skolan och 
vistas i skolan. Det handlar relativt ofta om elever med olika funktionsnedsättningar och psy-
kisk ohälsa. Vad beror det på? Kan vi inte möta elever utifrån deras behov, ställs det för höga 
krav eller beror det på annat? Hur lyckas vi med den inkluderande lärmiljön utifrån fysisk, 
pedagogisk och social aspekt?  
 
Vi önskar samverka med forskare vid Umeå universitet i ett projekt som spänner över både 
förskola och grundskola, där vi för det första mer ingående vill kartlägga nuläget om orsakerna 
till frånvaro och sedan gå vidare med att studera vilka faktorer som påverkar barn och elevers 
närvaro förskola och skola. Vad är det som är viktigt för att förskolan och skolan ska kännas 
meningsfull för barn och elever och en plats för meningsskapande och lärande samt hur påver-
kas de av vårdnadshavarnas syn på skolan och lärandet? 
 
4. Språkträning för SFI-elever via körsång 
Att lära sig ett nytt språk som vuxen är inte enkelt för någon. När eleverna efter en tid på SFI 
lärt sig grundläggande ord på svenska har de fortfarande svårt att själva konstruera meningar. 
Vuxenutbildningen i Piteå vill, tillsammans med forskare från Umeå universitet, utarbeta en 
kompletterande arbetsmetod där man genom sång i grupp, memorerar meningars betoning, fra-
sering, uttal och melodi före, eller parallellt med att man lär ut de individuella orden. Sjunger 
eleverna tillsammans i grupp är det svårt för den enskilde individen att hoppa över ord eller 
stavelser, och när man lärt sig sången utantill är man ett stort steg närmare att automatisera uttal 
och frasering. Luriga ordföljder och böjningsformer är lättare att konstruera när man kan sjunga 
en välbekant fras i huvudet före man uttalar den. Vidare finns förhoppningar om att den vibrat-
ion som uppstår i kroppen när man sjunger, en lätt inre taktil stimulering, ska bidra till ökat 
välbefinnande hos eleverna samt att SFI-kören på sikt ska fungera som en inkörsport till ge-
menskap med andra i en av Piteås många körer. (En gymnasielärare i musik samt musikintres-
serad SFI-lärare finns bland personalen) 
 
5. Miljökunskap för SFI-elever via konkreta experiment  
För SFI-elever är det viktigt att använda och utveckla språket i olika situationer samt att kunna 
värdera och förhålla sig till information från olika källor. Sverige ser sig som ett land som ska 
vara ledande i omställningen till ett hållbart samhälle och har satt upp nationella miljömål som 
riktmärken för miljöarbetet. För att genomförandet av miljömålen ska bli framgångsrikt måste 
varje individ kunna ta sitt ansvar och hjälpa till i miljökvalitetsarbetet, även de som är nyan-
lända till landet. 
 
I läroplanen för Vuxenutbildningen finns ett miljöuppdrag: ”Undervisningen ska belysa hur 
samhällets funktioner och människors sätt att leva och arbeta kan anpassas för att skapa en 
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hållbar utveckling”. För att alla individer ska kunna arbeta mot miljömålen måste de naturve-
tenskapliga begreppen konkretiseras och levandegöras. Naturvetenskapliga begrepp är ofta 
svåra i sig och är, för den nyanlände, sällan enkla att sätta i rätt sammanhang. Dessa begrepp 
används dock frekvent i till exempel skola, sociala medier, TV, tidningar och det är viktigt att 
alla som lever och bor i Sverige kan ta del av diskussioner och information kopplat till miljöfrå-
gor. Vuxenutbildningen i Piteå vill, tillsammans med forskare vid Umeå universitet, ta fram ett 
arbetssätt för att öka SFI-elevers ordförråd och förbättra den naturvetenskapliga begreppsbild-
ningen med fokus på Sveriges miljömål. Metodens fokus ligger på genomgångar i kombination 
med enklare kemiska experiment med syfte att konkretisera naturvetenskapliga processer med 
kopplingar till Sveriges miljömål. (En lektor i kemididaktik samt SFI-lärare finns bland perso-
nalen) 
 
6. Problemlösning i matematik för vuxenstuderande  
Vid Umeå universitet finns ett pågående projekt inom matematikdidaktik där lärare och fors-
kare tillsammans håller på att ta fram ett verktyg för matematikundervisning genom problem-
lösning. Projektet förväntas tillföra kunskaper om hur strategier för lärar-elevinteraktionen un-
der problemlösning kan formuleras och konkretiseras samt hur det påverkar lärarnas undervis-
ning och elevernas lärande. Detta verktyg kommer att anpassas till elever i olika årskurser inom 
grund-och gymnasieskolan som har sin undervisning på plats. Vuxenutbildningen i Piteå vill, 
tillsammans med forskare från Umeå universitet, modifiera verktyget så att det också kan an-
vändas inom Vuxenutbildningen. Elever inom Vuxenutbildningen studerar ofta på distans och 
på grund av löpande antagning är en-till-en-handledning den dominerande undervisningsfor-
men. (En i matematik undervisande lektor samt gymnasielärare- och grundskollärare i matema-
tik finns bland personalen) 
 


