
GÖTA. Sedan i höstas 
pågår ett mycket spän-
nande matematikpro-
jekt på Ryrsjöns Mon-
tessoriskola och Fuxer-
naskolan.

Cirka 300 elever i 
årskurs 1-7 omfattas 
av projektet, som även 
utgör fortbildning för 
berörda lärare.

– Poängen är att vi 
genom intervjuer och 
diagnoser ska öka pre-
cisionen att se vari 
inlärningsproblemen 
ligger. Det utgör sedan 
grunden i fortbildningen 
av lärarna, säger pro-
jektledare Per-Olof 
Bentley universitetslek-
tor och fil. Dr. vid insti-
tutionen för pedagogik 
och didaktik vid Göte-
borgs universitet.
Intervjuer och skriftliga testdi-
agnoser har visat på matema-
tiska missuppfattningar hos 
ett antal elever och har lett till 
ändrad undervisning med po-
sitiva resultat som följd. Det 
pågående matematikprojek-
tet i Lilla Edets kommun har 
därför väckt intresse hos Skol-
verket. Med en delegation 
på fyra personer gästade de 
såväl Fuxernaskolan som Ryr-
sjöns Montessoriskola i förra 
veckan. De var mycket nyfikna 
på att ta del av Per-Olof Bent-
leys tankar och funderingar 
kring projektet.

– Först och främst vill jag 
säga att ett sådant här projekt 

kräver en öppen attityd både 
hos skolledning och lärare, 
vilket man har här i Lilla Edet. 
Man öppnar upp sin verksam-
het för granskning, det är en 
frisk satsning då det lätt kan 
komma fram kritik, säger 
Bentley och fortsätter:

– Vad vi har gjort är att vi 
har fördjupat oss i individen, 
hittat saker som är anmärk-
ningsvärda. Öppenheten har 
betalat sig. Parallellt har lä-
rarna fått kvalitativ fortbild-
ning.

Det är dessa båda delar 
som gör projektet unikt och 
som gör att Per-Olof Bentley 
vågar prognostisera med av-
sevärda förbättringar i mate-
matikkunskap i samtliga års-
kurser.

Stärkt självkänsla
– Lyckas eleverna i matematik 
så stärks deras självkänsla, som 
i sin tur minskar sociala utslag-
ningar. Det är en viktig syner-
gieffekt att ta hänsyn till, säger 
Kristin Bentley språkforskare 
som ansvarat för intervjuerna 
med eleverna.

Projektet har klarlagt att 
lärarna behöver fokusera på 
algoritmer, att ställa upp tal. 
Eleverna är i behov av auto-
matiserad kunskap. Hjärn-
forskning har visat att män-
niskans arbetsminne klarar 
tre-fyra operationer, ungefär 
hälften av vad man trodde ti-
digare.

– Algoritmer fungerar ef-
tersom det inte kräver så om-

fattande taluppfattning hos 
eleven, säger Per-Olof Bent-
ley.

Problem har upptäckts med 
vissa läromedel som använts i 
undervisningen. 

– Det finns av tradition 
en stark tilltro till läromedel. 
Att lägga mer tid på gransk-
ning och val av läromedel blir 
en effekt av projektet, säger 
Ingrid Darell-Hvenfelt, 
rektor på Ryrsjöns Montesso-
riskola och den i kommunen 
som ansvarar för projektet.

Ingrid Darell-Hvenfelt är 
oerhört glad över att kunskap 
och lärande i matematik har 
hamnat i framkant för de dis-
kussioner som rör grundsko-
lan i Lilla Edet.

– Det finns statistik som 
visar att matematikkunskapen 
har sjunkit nationellt sett. Att 
Lilla Edet hamnar på Sverige-
kartan och röner nationellt in-
tresse är stort, men än större är 
vinsten för det enskilda barnet. 
Att intresset för ämnet försvin-
ner är självklart om det finns 
en mängd missförstånd som 
sätter käppar i hjulet.

– Före jul hade vi ett för-
äldramöte där vi informera-
de om projektet. Vi berättade 
om högfrekventa missförstånd 
inom matematiken och vilka 
åtgärder som skulle vidtas. 
Vi fick väldigt många posi-
tiva kommentarer från bar-
nens föräldrar, inte minst vad 

det gäller införandet av algo-
ritmer, säger Ingrid Darell-
Hvenfelt.

Hur går ni vidare i ert 
arbete?

– Det gäller att rätta till de 
missförstånd som finns idag, 
men framförallt måste vi und-
vika dem i framtiden. Där i 
ligger vår utmaning, avslutar 
Ingrid Darell-Hvenfelt.

JONAS ANDERSSON
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Kom in eller besök oss på hemsidan. Varmt välkomna!

Ett första steg och en 
öppning för satsning-
ar på infrastrukturen i 

Västra Götaland, det är min 
sammanfattning av den de-
battartikel i DN som finans-
minister Anders Borg och 
infrastrukturminister Åsa 
Torstensson hade för några 
dagar sedan. En artikel som 
givit upphov till upprörda 
kommentarer av flera debat-
törer, inte minst ledarsidor 
i flera västsvenska tidningar. 
Jag däremot tycker att den 
ska tolkas som en framgång. 
Inte minst klimathotet måste 
mötas med effektivare kom-
munikationer med mindre 
koldioxidutsläpp. Till skill-
nad mot bl.a. flera ledarsidor 
ser jag det som en stor fram-
gång och att det nu ges öpp-
ningar för mer omfattan-
de infrastruktursatsningar i 
Västra Götaland.

Det är en seger att nu 
även finansdepartementet 
inser att det som framförallt 
behövs när det gäller infra-
strukturarbetet är att staten 
satsar mera pengar. Det som 
gjort att vi har hamnat i de 
akuta behov av reala insatser 
som vi idag är i beror på att 
tidigare regeringar har utlo-
vat mängder av projekt utan 
att de fullt ut varit finansie-
rade. Resultatet är att flera 
järnvägssatsningar, E 6, E 22 
riksväg 40 etcetera inte har 
kunnat genomföras som pla-
nerat. För att inte tala om de 
många objekt i det småska-
liga vägnätet som väntar på 
insatser. Vi ser nu möjlighe-
ten att under överskådlig tid 
också få objekten genomför-
da. Inte bara planerade.   

Infrastrukturfrågorna står 
högt på den politiska dag-
ordningen för Centerpartiet 
och inte minst i Västra Gö-
taland. Tyvärr tvingades vi 

konstatera att många av alla 
de löften som företrädare för 
våra allianskamrater lovade i 
valrörelsen inte hade de cen-
trala partiledningarnas öra. 
Därför är det faktum att nu 
finansdepartementet med fi-
nansministern Anders Borg 
i spetsen så tydligt deklare-
rar att den nuvarande reger-
ingen nu är beredd till kraft-
fulla ekonomiska satsning-
ar på just infrastrukturen är 
mycket glädjande. 

Centerpartiet i Västra 
Götaland har tidigare före-
slagit att vinsterna från de 
planerade försäljningarna av 
statliga bolag ska användas 
till satsningar i infrastruk-
tur. Vi tror att det vore klokt 
att använda de resurser som 
frigörs på detta sätt. För be-
hoven är enormt stora, efter 
många år av försyndelser.  

Det är också en tanke som 
spirar på andra håll, läste 
bland annat en debattartikel 
av den moderata riksdagsle-
damoten Hans Rothenbergs 
i frågan. I den lyfte han de 
tankar som Centerpartiet 
i Västra Götaland tidigare 
presenterat. Jag hoppas att 
han som riksdagsledamot i 
praktiskt arbete arbetar för 
förslaget och att han har på-
verkansmöjlighet så att alli-
ansregeringen skapar det ut-
rymme för infrastrukturin-
vesteringar i Västra Göta-
land och Sverige i övrigt som 
de flesta av oss inser absolut 
nödvändiga.

Centerpartiet kommer att 
fortsätta driva på för kraft-
fulla infrastruktursatsning-
ar för tillväxten, miljön och 
för att skapa ett resurssnålt 
samhälle.

Lars-Olof Johansson
Ordförande Centerpartiet 

Västra Götaland

Varför snackas det bara om 
Lilla Edet när det gäller 
nytt kulturhus? Vi har med 
Lödöse Museum och arrang-
emangen runtikring påbör-
jat något som kan bli en kul-
turort. Det är självklart att 
ett kulturhus ska placeras i 
Lödöse nära museet.

Med de stora utbygg-
nadsplanerna som finns för 

Lödöse och Nygård måste 
politikerna tänka om. Se till 
hela kommunens bästa, det 
tjänar alla skattebetalare på. 
Jag tror inte att de som ska 
flytta till Lödöse och Nygård 
vill ha all service inne i Lilla 
Edet – en mil bort. Nej, 
nu är det dags att satsa på 
Lödöse!

Visionär

Kulturhuset ska 
vara i Lödöse

Äntligen kan vi gå från 
planerande till aktiv 
handling

Joel Jansson på Ryr-
sjöns Montessorisko-
la visar hur det går 
till med förkortning av 
bråk.

Matematikprojekt som underlättar lärandet
– Och som ger lärarna kvalitativ fortbildning


