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Læringsnettverk matematikkvansker
Et samarbeidsprosjekt mellom Trondheim kommune og Statped

Sammen om oppdraget
Gardermoen, 13.11.2018

Svein Aastrup, Nord Universitet

Bakgrunn: Hvorfor prosjekt i matematikkvansker?

Ansatte i både skole og PPT i Trondheim kommune etterlyste: 

• mer kompetanse om matematikkvansker 

• mer om hvordan man jobber med matematikkvansker

Kommunen ønsket å oppnå dette gjennom å styrke 
samarbeidet mellom skole og PPT med støtte av Statped.

Prosjektet fikk inngå i Trondheim kommunes realfagssatsning
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Bakgrunn: Hvordan lykkes med forbedring av arbeidet med 
matematikkvansker?

Viktig at skoler og PPT opplever å være eiere av prosjektet.

Planleggingen startet tidlig og det ble dannet en prosjektgruppe og en 
styringsgruppe, begge med medlemmer fra kommunen og Statped.

• Prosjektgruppa: Ansvar for faglig innhold og organisering av samlinger

• Styringsgruppa: Ansvar for rammebetingelser, framdrift, 
samarbeidsavtaler osv.

• Arbeidet ble organisert som et kompetansehevingsprosjekt over et 
skoleår.

• Prosjektet skulle munne ut i implementering av ny kompetanse på 
skoler og PP-kontorer. 

• Danne nettverk som bygger kompetanse og rutiner over tid: 
Institusjonalisering av kompetansen.

Utredningsmodell:



17.11.2018

3

Seks heldags samlinger og 
mellomarbeid

Ledere i skoler, PPT og Statped på samlinger.

Utarbeide implementeringsplaner

Nettverk, erfaringsdeling.

Fagdager

Framdriftsplan læringsnettverk matematikkvansker

Trondheim kommune i samarbeid med Statped

Planleggingsfasen
Danne prosjekt- og styringsgruppe

Samarbeidsavtale klar

Presentere i rektorgruppens AU-møte

Presentere i kommunens rektormøte

Informasjonsmøte for skolene/ PPT

Deltakerskoler klare

Forberedelser til oppstart i august Mai
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Seks heldags samlinger og 
mellomarbeid

Ledere i skoler, PPT og Statped på samlinger.

Utarbeide implementeringsplaner

Nettverk, erfaringsdeling.

Fagdager

Framdriftsplan læringsnettverk matematikkvansker

Trondheim kommune i samarbeid med Statped

Oppgaver mellom samlingene

Til samling 4
Beskrive resultater

Til samling 2
Elevsamtale

Til samling 3
Begynne 
kartlegging

Til samling 1
Forberede/ teori

Til samling 5
Beskrive hoved-
punkter i tiltak
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Framdriftsplan for gjennom-føringsfase

Framdriftsplan for gjennom-føringsfase
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Seks heldags samlinger og 
mellomarbeid

Ledere i skoler, PPT og Statped på samlinger.

Utarbeide implementeringsplaner

Nettverk, erfaringsdeling.

Fagdager

Framdriftsplan læringsnettverk matematikkvansker

Trondheim kommune i samarbeid med Statped

4-5 halvdagssamlinger i gjennomføringsperioden

Noen av disse parallelt med fagsamlingene.

Videre: Planlegging av nettverk.

Gjennomføre jevnlige

nettverkssamlinger.

Forklaringsmodell for vanskene
- et samspill mellom ulike faktorer

Eleven

Måte å 
lære på

Evner og 
anlegg

Innholdet i 
matematikken

Undervis-
ningsform

Modell basert på bl. a. Olof Magnes tenkning.
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Planlegging av tiltak ut fra en helhetlig kartlegging

13

Elevens 
kompetanser, 
tenkemåter og 
strategier

Elevens kognitive 
forutsetninger

Hva slags type støtte 
som hjelper eleven

Elevaktiv
Meningsfullt
Vekt på prosessen

Matematiske 
begrep som skal 
læres

Vekt på elevens sterke sider. 
Utforskning og refleksjon i 
samhandling. 

Begrepsstimulerende aktiviteter.

Lærer som støttende stillas.

Veiledning

Tiltak

Utredning Grunnleggende 

kartlegging

Skole og PPT jobber sammen og beskriver eleven helhetlig

PPT og skole samarbeider tett på hverandre
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Organisering i samarbeidsgrupper

Lærer 1

Lærer 2

Lærer 3

PP-
rådgiver

• Minst tre fast ansatte personer fra hver skole

• Minst en PP-rådgiver fra tilhørende PP-kontor

Skole 1 Elev

Rektor

PP-leder

Skole 2

Skole 1

Mål: To samarbeidsgrupper fra hver av de fem bydelene.

Bydel A

Alle deltakerne møtes på samlingene.

Mellom samlingene:

Hver samarbeidsgruppe arbeider rundt en elev-
case der de utreder og planlegger tiltak.

I hver samarbeidsgruppene sikres deltakerne 
samarbeidstid mellom hver samling.
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Deltakende skoler og PPT

Bydel Heimdal

Åsheim (3)

Tonstad (4)

Breidablikk (3)

Huseby (5)

PPT Heimdal (2)

Bydel Østbyen

Charlottenlund (4)

PPT Østbyen (2)

Bydel Lerkendal

Utleira (2)

PPT Lerkendal (1) Bydel Midtbyen

Ugla (3)

Hallseth (3)

(Byåsen) (2)

PPT Midtbyen (3)
Hele Trondheim

Lianvatnet (3)

EVO (6)

PPT (2)

Bydel Lerkendal

Utleira (2)

PPT Lerkendal (1)

Lærere og PP-rådgivere i samarbeidsgrupper

Gruppe B

Gruppe A

Gruppe C

Gruppe F

Gruppe D Gruppe E

Gruppe G

Institusjonalisering: Et fast nettverk i kommunen


