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Sammanfattning 

De låga resultaten i matematik som visats både i PISA och TIMSS har skapat intresse för att 

bryta denna trend. En av de fortbildningsinsatserna som Skolverket tagit fram med universitet 

och högskolor är Matematiklyftet och avsikten med matematiklyftet är att höja de låga 

resultaten och detta med lärarnas lärande i fokus. Syftet med denna uppsats är att synliggöra 

vilket stöd som erbjuds lärarna för kollegialt lärande i Matematiklyftets didaktiska 

stödmaterial inom modulen problemlösning. Syftet är också förstå hur lärarna upplever stödet 

för det kollegiala lärandet som de får via det didaktiska stödmaterialet. Målet är att når en 

fördjupad kunskap om matematiklyftets potential i att stödja lärarna att förbättra 

matematikundervisningen. Resultat visar att matematiklyftets didaktiska stödmaterial ger 

lärarna stöd att jobba kollegialt men att det i vissa avseende ger lärarna ett lägre stöd utifrån 

vad de behöver veta om eleverna för att kunna jobba kollegialt. Detta kan tolkas som att 

matematiklyftet är en kompetensutveckling som fungerar bra under den period som det pågår 

som projekt på skolan. 
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1. Inledning 

Vi ser i Sverige ett ökat intresse av matematikundervisningen framförallt på grund av tidigare 

sjunkande matematikresultat men som fortfarande är låga i internationell jämförelse trots en 

positiv uppgång i den senaste PISA mätningen (OECD, 2016). PISA (Program for 

International Student Assessment) är en internationell undersökning under ledning av OECD
1
 

som syftar till att utvärdera utbildningssystemen i världen genom att testa kunskaper och 

färdigheter hos 15-åriga elever. År 2015 deltog en halv miljon studenter i 72 länder. Eleverna 

bedömdes inom vetenskap, matematik, läsning, samarbete, problemlösning och finansiell 

information (OECD, 2014; 2016). TIMSS (Trends in International Mathematics and Science 

Study) är en av OECD´s internationella studier som undersöker fjärde- och åttondeklassares 

kunskaper i matematik och naturvetenskap. TIMSS är tillsammans med PISA genomför de 

största internationella kunskapsmätningarna. I Sverige har vi bl.a. infört matematiklyftet som 

ett sätt att kompetensutveckla våra matematiklärare och i förlängningen, förhoppningsvis, 

leda till en förbättrad undervisning. Ryve, Hemmi och Kornhall (2016) beskriver att varje 

lektion behöver ha tydliga mål och kriterier som beskriver när det önskade lärandet ska ske 

och det bör också ske genom lärarens positiva förväntningar och där det ställs utmanande och 

utvecklande frågor som är kognitivt utmanande. Detta kräver ett gott klassrumsklimat med 

sammanhållen helklassdiskussion. Eleverna får då möjlighet att lära av varandra och tid med 

lärare för att utveckla sitt tänkande. Läraren får samtidigt återkoppling om hur lärandet 

utvecklas i gruppen av elever. 

I Sverige likt många andra delar av världen jobbar många lärare idag ensamma på sin 

kammare och är styrda av styrdokument, kursplaner samt läroböcker i sin undervisning. De 

planerar utifrån dessa och låter ofta eleverna jobba individuellt med samma uppgifter. Detta 

kan ha sin grund i att läroboken är en trygghet för läraren då dessa utformats av “experter”. 

Ett bra läromedel ska erbjuda beprövade, forskningsbaserade och välgrundade idéer så att 

läraren kan planera och förverkliga en rik och kognitivt utmanande matematikundervisning 

(Löwing, 2010; Ryve m.fl., 2016; Skolverket, 2003). Styrdokumenten för den svenska skolan 

har i sig visat sig vara ett dilemma eller ska vi säga att det är tolkningen av dessa instrument 

som visat sig vara svårt för många skolor och pedagoger. Boesen m.fl. (2014) anser att det 

                                                           
1 OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development), är en internationell 

organisation för utbyte av idéer och erfarenheter inom områden som påverkar den ekonomiska 

utvecklingen mellan industriella länder och har sitt högkvarter i Paris.  
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finns flera skäl till att lärare upplever att de inte har tillräcklig kunskap kring kursplanerna. Ett 

av skälen är att de är skrivna på ett sätt som är svårt att förstå och informationen i de olika 

delarna inte är tydlig nog för att användas i praktiken, ett annat skäl är att den är alldeles för 

otydlig. En indikation på att det är på det sättet är att lärarnas tolkningar av kursplanen oftast 

är vag och sinsemellan klart olika.  

Det kan vara jobbigt och svårt för en lärare att ensam våga sig på att prova nya metoder och 

för detta behövs stöttning från lärarkollegor och ledning. Det kollegiala lärandet kan då vara 

en länk till att nå undervisande lärare och få dem att våga bryta gamla vanor och istället prova 

nya arbetsmetoder (Kornhall, 2014). Ansträngningarna att skapa förändringar för att t.ex. 

utveckla undervisning ger betydligt bättre utdelning om man samarbetar med sina kollegor än 

om man gör det på egen hand (Smith & Stein, 2014). 

Svenska lärare får i allmänhet lite fortbildning som upplevs meningsfull och de får, jämfört 

med andra länder, lite återkoppling på sin undervisning. Forskning visar att kollegialt lärande 

är en viktig komponent som kännetecknar bra fortbildning. Bra fortbildning skall innehålla 

följande komponenter, tillgänglig extern expertis, lärare observerar varandra och diskuterar 

med varandra, tydlig ämnesspecifik inriktning samt tillräckligt med tid och tillfällen (Ryve 

m.fl., 2016). Matematiklyftet för fram det kollegiala lärandets betydelse i dess fortbildning. Vi 

kan idag endast finna några få undersökningar som tittat på matematiklyftet, undersökningar 

som dock inte handlar specifikt om kollegialt lärande. Det vi finner är utvärderingar som 

gjorts på uppdrag av skolverket. Man har i dessa tittat på matematiklyftets genomförande, 

satsningens genomslag, kort- och långsiktiga resultat samt i vilken utsträckning det har 

utvecklats en bestående undervisningskultur och fortbildningskultur (Bergqvist, Liljekvist, 

Bommel & Österholm, 2016; Skolverket, 2016a). Det är därför intressant att försöka se vilket 

stöd som matematiklyftets didaktiska stödmaterial erbjuder lärare men även vilket stöd som 

lärare faktiskt upplever att det ger för just kollegialt lärande. Hur den undervisande läraren 

bedriver sin undervisning och vilken miljö som skapas för elevernas lärande är av stor vikt för 

att skapa en god lärandemiljö. Vad, i undervisningen, kan förändras för att nå en god 

lärandemiljö och framförallt hur får man i sådana fall till en hållbar förändring. Ahl, Koljonen 

och Hoelgaard (2014) har i sin forskning konstaterat att lärarhandledningarna är av stor 

betydelse för hur en lärare bygger upp sin undervisning. De konstaterar även att beroende på 

om läraren är erfaren eller inte så används denna lärarhandledning på olika sätt men att alla 

försöker, med hjälp av handledningen, skapa vägar mellan teori och praktik. Gunnarsdottir 

och Palsdottir (2014) konstaterar även de att lärarhandledningar är en värdefull resurs i lärares 
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professionella utveckling. Sammantaget så visar detta på lärarhandledningarnas nytta både 

praktiskt för undervisningen men också för lärarens lärande. Matematiklyftets didaktiska 

stödmaterial, som kan ses som en lärarhandledning för lärarnas egna lärande, blir en viktig 

pusselbit för att skapa förutsättningar för det kollegiala lärandet. Lärares tid är kompakt och 

det är inte helt ovanligt att det ges alltför lite utrymme för kollegialt lärande vilket, enligt 

Kornhall (2014), är en viktig förutsättning för att förbättra skolsystem och därmed en bättre 

undervisning och fler elever som når lägst godkänt i ämnena. Skolverkets satsning på ämnet 

matematik - Matematiklyftet, är en fortbildningsinsats där det kollegiala lärandet uttalat är en 

viktig pusselbit för ämnets utveckling. Utifrån detta vill vi försöka utröna huruvida 

matematiklyftet konkret ger lärarna verktyg och stöttning i att jobba kollegialt i 

matematiklyftet. Vidare ser vi det som viktigt att försöka fånga vad lärarna själva upplever att 

de får för verktyg och stöd för att jobba kollegialt. 

 

2. Bakgrund 

I detta avsnitt kommer vi ge en bakgrund som ska hjälpa oss att förstå resultaten samt 

sedermera analysen av dessa. Vi ger först en kort beskrivning av matematiklyftet med 

tyngden på modulen problemlösning. Därefter tittar vi på vad tidigare forskning säger om 

lärare och deras profession för att i nästa steg dyka ned i det kollegiala lärandet som 

kompetensutvecklingsmetod samt vad denna form av lärande kan leda till. 

 

2.1 Matematiklyftet  

Matematiklyftet har pågått sedan hösten 2013 dvs. i drygt 3 år och just det kollegiala lärandet 

är ett viktigt moment i matematiklyftet. Det är skolverket som initierat matematiklyftet och de 

har, tillsammans med personal från universitet och högskolor, tagit fram det arbetsmaterial 

som ingår såsom det stödmaterial som lärarna jobbar utifrån. Materialet är framtaget utifrån 

den forskning som finns idag och sedermera skrivet på ett sätt för att lärarna på ett enkelt sätt 

ska kunna ta till sig innehållet och aktuell forskning. Kommuner och skolor driver sedan i sin 

tur arbetet vidare. Enligt skolverket (2016b) är matematiklyftet en fortbildning i didaktik för 

de lärare som undervisar i ämnet matematik i grundskola, gymnasieskola och 

vuxenutbildning. Syftet är att utveckla undervisningskulturen och dess kvalitet. Ett verktyg 

som används i fortbildningen för att nå detta är kollegialt lärande (Skolverket, 2016b). Målet 
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med Matematiklyftet är, enligt skolverket, att utveckla undervisningskulturen och kulturen för 

kompetensutveckling och det innebär bland annat att: 

 

 lärarnas och förskollärarnas kunskap i matematikdidaktik utvecklas och befästs 

 lärarnas och förskollärarnas lärande utmanas, fördjupas och befästs 

 kollegialt lärande används som en del av skolans verksamhet (Skolverket, 2016b) 

Matematiklyftet är indelat i olika så kallade moduler, dessa moduler är nio till antalet och 

varje modul omfattar ett område De områden som matematiklyftet består av är: taluppfattning 

och tals användning, algebra, geometri, sannolikhet och statistik, samband och förändring, 

problemlösning, matematikundervisning med digitala verktyg samt språk i matematik. De 

olika modulerna i matematiklyftet följer samtliga ett mönster som består av fyra moment A, 

B, C, D samt en fördjupning.  

Arbetsgången är lika i varje modul och ser ut som följer,  

 moment A jobbar läraren enskilt med förberedelse genom att läsa texter, se på filmer 

och/eller lyssna på presentationer.  

 moment B består av kollegialt arbete där diskussioner förs kring respektive del samt 

gemensam förberedelse av en aktivitet.  

 moment C är själva genomförandet av aktiviteten (lektionsaktivitet). 

 moment D följer man upp den genomförda aktiviteten och denna uppföljning 

genomförs gemensamt i grupp. I fördjupningen kan man skapa en djupare kunskap 

genom att läsa de förslag på litteratur som finns eller titta/lyssna på det material som är 

utlagt. (Skolverket, 2014) 

I denna uppsats har vi avgränsat oss och vi kommer endast titta på modulen Problemlösning 

och dess didaktiska stödmaterial (ses som ett läromedel för lärarnas kompetensutveckling) för 

att söka svar på vår frågeställning. Problemlösningsmodulens upplägg följer samma mönster 

som övriga moduler (moment A-D). I moment C (lektionsaktiviteten) är aktiviteten alltid en 

problemlösningsaktivitet där klassrumsdiskussion avslutar momentet. Det finns fyra faser i 

problemlösningsaktiviteten där läraren: 

 

1. introducerar ett problem, 

2. låter eleverna jobba enskilt, 

3. delar in eleverna i smågrupper där de jobbar och diskuterar problemet och 
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4. avslutar lektionen med en gemensam klassrumsdiskussion 

 

Till detta har läraren stöd genom hela modulen genom att använda sig utav Smith och Steins 

femstegsmodell för att planera och hålla givande klassdiskussioner. Dessa fem steg är: 

 

1. förutse elevlösningar, 

2. överblicka elevernas arbete, 

3. välja ut elevlösningar, 

4. ordna de utvalda elevlösningarna för gemensam diskussion, och 

5. visa på viktiga matematiska kopplingar mellan elevlösningar och till centrala 

matematiska idéer (Skolverket, 2014). 

 

2.2 Problemlösning 

Att vi har valt att sätta problemlösningsmodulen under luppen var vi klara med i ett tidigt 

skede då vi båda har ett eget genuint intresse för detta område samt att samtliga lärare, som vi 

avsåg att intervjua, hade genomfört denna modul. För att klargöra innebörden av 

problemlösning i matematik gör vi en översikt kring den forskning som redan gjorts. 

Matematiken har tidigare varit inriktad på att utveckla och förbättra färdigheter i ämnet såsom 

att utföra matematiska beräkningar, förenkla uttryck med algebraisk karaktär och lösa olika 

ekvationer. Fram till idag har istället fokus förskjutits från det mekaniska räknandet till att 

mer riktas mot förmågan att bl.a. tillämpa metoder och problem-lösningsförmågan 

(Skolverket, 2003). I kursplanerna i matematik för tydliggörs vikten av förmågan att lösa 

matematiska problem kopplat främst till vardagliga situationer vilket gör att vi ser att 

problemlösning kan genomsyra all matematik i skolan på ett eller annat sätt. Detta 

tydliggörande kan man tydligt se om man studerar det centrala innehållet i matematik från 

grundskolan. Tittar vi vidare på syftesbeskrivningen med matematiken så är detta, enligt 

skolverket, bland annat att  

 

”Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper för att kunna formulera och lösa 

problem samt reflektera över och värdera valda strategier, metoder, modeller och resultat. 

Eleverna ska även ges förutsättningar att utveckla kunskaper för att kunna tolka vardagliga och 

matematiska situationer samt beskriva och formulera dessa med hjälp av matematikens 

uttrycksformer.” (Skolverket, 2016b, s. 55) 
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För att lärare effektivt ska kunna jobba med problemlösning behöver de också förstå 

innebörden av detta, det handlar inte om att ta vilket tal som helst och bygga det kring en 

textmassa. Vi behöver försöka se längre bort och djupare, vi behöver försöka se på uppgiften 

som en utgångspunkt för en bredare förståelse och en språngbräda till nya världar. Detta för 

att inte, som Malmer (2011) skriver, hamna i ett snävt perspektiv där det viktigaste är att få 

fram ett korrekt svar på en tillrättalagd uppgift då man riskerar att missa hur viktig 

matematiken är för deras vuxenliv och den demokratiska samhällsprocessen. Matematiklyftets 

modul problemlösning är uppbyggt kring det som Taflin (2007) benämner rika problem. 

Taflin använder begreppet rika problem som är ett begrepp där man försöker ringa in 

problemlösning och ett sätt att jobba med problemlösning i matematikundervisningen. Det är 

sju kriterier som ska uppfyllas för att ett problem ska kunna definieras som ett rikt problem: 

 

-     Problemet ska introducera till viktiga matematiska idéer. 

- Problemet ska vara lätt att förstå och alla ska ha en möjlighet att arbeta med det. 

- Problemet ska upplevas som en utmaning, kräva ansträngning och tillåtas ta tid. 

- Problemet ska kunna lösas på flera olika sätt, med olika matematiska idéer och 

representationer. 

- Problemet ska kunna initiera till matematiska resonemang utifrån elevernas skilda 

lösningar, ett resonemang som visar på olika matematiska idéer. 

- Problemet ska kunna fungera som brobyggare. 

- Problemet ska kunna leda till att elever och lärare formulerar nya intressanta 

problem.” (Taflin, 2007, s. 11) 

Att jobba med problemlösningsförmågan kan ses som ett verktyg som kan användas i många 

olika moment i skolans matematik. Problemlösning kan då ses som ett multiverktyg för att 

lösa de många olika problem som kan stöta på i matematiken. 

 

2.3 Tidigare forskning 

2.3.1 Vad höjer lärarnas kompetens? 

Ball, Thames och Phelps (2008) beskriver en mängd olika förmågor som en lärare bör 

utveckla för att höja sin kompetens, en kompetensutveckling som i sin tur leder till att 

eleverna har bättre möjligheter att utveckla sina kunskaper (se även Enge & Valenta, 2014; 

Fauskanger & Mosvold, 2014). Författarna trycker på vikten av att lärarna kan sitt ämne men 
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att detta inte är allt för att förstärka lärarnas profession och elevers utveckling. De menar även 

att områden som didaktik, metoder, strategier, att resonera matematiskt och användande av 

korrekt terminologi anses som mycket för viktigt för att nå detta. Ball Thames och Phelps 

(2008) anser vidare att det inte har funnits någon riktigt bra lärarutbildning då det enligt dem 

är så att den utbildning som finns är alldeles för fragmenterad och för kort. Borko (2004) ger 

exempel på kompetensutbildningar som ger en effekt på lärares kunskapsutveckling och 

förmåga att öka elevers resultat. Dessa utbildningar, Developing Mathematical Ideas samt 

VideoCases for Mathematics Professional Development är uppbyggda kring didaktiskt 

stödmaterial (lärarhandledningar) som i sin tur skall användas i seminarium för lärare. 

Huvudsakliga mål för båda dessa kompetensutvecklingsprojekt är att öka lärares kunskap i 

matematikämnet, hur elever tänker samt utlärningsstrategier. Båda projekten är uppbyggda så 

att under en längre period skall lärarna träffas i grupper som leds av en handledare och 

intensivt arbeta med frågor gällande matematikämnet och utlärning av detta. Cobb och 

Jacksson (2011) ger en liten annan vinkel på hur man skall förändra kvaliteten av 

matematikutlärningen på ett bredare plan och i större skala. De föreslår ett system som är 

indelat I fem olika komponenter; ett sammanhängande system av stöd med instruktioner som 

omfattar lärares professionella utveckling; lärarnätverk; matematiktränare som stöder lärares 

lärande; praxis för skolledare och distriktsledare för förbättring av instruktioner och 

utbildning på skolnivå. Höjgaard och Jankvist (2014) har i sin forskning sett ett behov av att 

även öka kompetensen hos de lärare som utbildar lärare på våra universitet och högskolor. De 

menar att för att öka kompetensen hos lärarstudenter så behövs inte enbart ett fokus på ämnet 

matematik utan det är viktigt att även den didaktiska delen får en ökad del i utbildningen. 

Flera forskare (bl.a. Ball, Thames & Phelps, 2008; Borko, 2004; Cobb & Jacksson, 2011) 

beskriver faktorer som är viktiga för lärares kompetensutveckling samt även på hur ett sådant 

kompetensutvecklingsprogram bör utformas. Om man tittar på Sverige och försöker koppla 

ovanstående forskning hit så anser iallafall vi att Matematiklyftet faller väl in på det mesta 

som behövs för att förbättra lärares kunskaper och utgöra ett fungerande 

kompetensutvecklingsprogram.                                                   

2.3.2 Forskning om matematiklyftet 

Matematiklyftet är ett kompetensutvecklingsprogram som vi infört i Sverige, men det finns än 

så länge få studier som tittat på detta. I de fall vi funnit material som avhandlar 

Matematiklyftet så har man inte fokuserat på det stöd som Matematiklyftets didaktiska 

stödmaterial ger till lärare. Genom intervjuer, observationer och enkäter som omfattat 
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huvudmän, rektorer, handledare, och lärare i olika skolformer har Skolverket försökt 

utvärdera Matematiklyftets förutsättningar och genomförande. Det man i utvärderingen funnit 

gällande kollegialt lärande, är att det kollegiala lärandet som fortbildningsform fått spridning 

till följd av Matematiklyftet. Detta har visats genom att lärare har fortsatt att träffas med en 

bibehållen struktur och kontinuitet. Vidare har man på skolor möjliggjort fortsatt kollegialt 

lärande t.ex. genom att förstelärare, i sitt uppdrag, fått i uppgift att vara handledare 

(Skolverket, 2016a). 

Bergqvist m.fl. (2016) har genomfört en utvärdering av Matematiklyftet. De har undersökt i 

vilken omfattning matematiklyftet har bidragit till att utveckla undervisnings- och 

fortbildningskulturen. De har även tittat på vilka faktorer som gynnar alternativt missgynnar 

Matematiklyftets resultat.  Det rapporten bl.a. visar är att det kollegiala lärandet har fungerat 

bra för lärare då deras arbete med planering samt genomförande och reflektioner kring 

undervisningen har utvecklats. Rekommendationen från Bergqvist m.fl. är att skolorna 

fortsätter använda Matematiklyftets upplägg på fortbildning då de positiva förändringarna, 

som nämns ovan, visats ha en tydlig och bestående effekt. 

I Skolverket (2016c) har man konstaterat att en viktig framgångsfaktor i matematiklyftet har 

varit fortbildningsmodellen, det vill säga de kollegiala samtalen med stöd av ett didaktiskt 

stödmaterial. 

2.3.3 Learning Study och Lesson Study 

Lesson Study, som är välkänt och används i flera asiatiska länder, men också Learning Study 

som utvecklats i Sverige är två andra stora program/modeller för kompetensutveckling där 

man fokuserar på utveckling av undervisningen (Olteanu, 2013; Runesson, 2011; Wettergren, 

2013). Wettergren skriver om modellen Lesson Study som är en gemensam 

kompetensutveckling där ämneslaget tillsammans planerar och genomför en lektion. Denna 

lektion observeras av en kollega och gemensamma reflektioner görs sedan inom ämneslaget. 

Däremot talar Olteanu och Runesson om Learning Study där man utgår ifrån ett lärandeobjekt 

som eleven ska lära sig och något som man vill utveckla samt att man jobbar kollegialt och 

försöker finna kritiska aspekter i lärandet kring ett lärandeobjekt. Efter en gemensam analys 

genomförs sedan en ny lektion. Det man kan peka på i dessa två modeller är att man 

tillsammans i ämneslagen planerar innehåll, hur undervisningen ska genomföras, analyserar 

och reflekterar över genomförd lektion som observerats av kollegor. Skillnaden mellan dem är 

att learning study använder sig av en teori (variationsteori), vilket inte lesson study gör. För 
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att utveckla en så bra lektion som möjligt i lesson study så utgår man ifrån lektionen som 

observeras systematiskt. Både Wettergren och Olteanu visar att det kollegiala samarbete lyfter 

matematikundervisningen där motivation och lust till utveckling är bidragande faktorer. 

Olteanu visar att Learning Study bl.a. skapat nya sätt att som lärare tänka och att det är en 

mycket värdefull form av kompetensutveckling. 

Skolverket (2013) redogör för en matematiksatsning där man utgick från Learning Study i sin 

strävan att nå en ökad måluppfyllelse i ämnet matematik. Utvärderingen har visat att 

satsningen var framgångsrik och att samarbetet med kollegor är något som lyfts fram som en 

bidragande faktor till framgången. En annan framgångsfaktor har varit att lärarna tillsammans 

planerade mer strukturerat och att de försökte finna kritiska aspekter i lärandet. Ett 

ämneskollegium som tillsammans planerar och strukturerar undervisningen med kritiska 

aspekter i åtanke kan sannolikt hjälpa fler elever då en genomgång kan tänkas täcka i ett 

flertal av de frågor som senare kan uppstå. En genomtänkt genomgång av lektions upplägg 

ökar också tryggheten för eleverna då man vet vad som förväntas. Langelotz (2014) beskriver 

att lärarna genom ett kollektivt reflekterande kring erfarenheter från det dagliga arbetet fick 

syn på hur de kunde handla gemensamt för att stötta elevernas möjligheter att lära. Detta kan 

kopplas till att lärarna samarbetar och tillsammans finner vad som kan vara kritiska aspekter i 

lärandet hos de enskilda eleverna. Därmed ökar man möjligheten för att undanröja hinder i 

matematiken innan de hinner bli ett hinder som då måste mötas med andra medel och 

framförallt mer tid. Arevik (2016) beskriver det kollegiala lärandets grundtanke, att dess 

resultat endast kan mätas i elevernas kunskapsutveckling. Artikeln visar hur även lärarna 

stärks i det kollegiala lärandet genom att de själva får ett bättre självförtroende i sin 

profession, en ökad känsla för att de kan göra skillnad för elevernas lärande samt att de får en 

större benägenhet att prova på nya saker i undervisningen. Att läraren får en större benägenhet 

att prova på nya saker är en viktig iakttagelse då den kan vara ett försteg till att möta elever i 

svårigheter eller att förebygga hindren. Att prova på nya saker ser vi som att det bl.a. handlar 

om att man erbjuder eleverna flera olika förklaringsmodeller för ett specifikt matematiskt 

avsnitt vilket kan innebära att läraren förklarar med andra ord eller utifrån någon annan 

erfarenhet eller bakgrund. Att prova andra saker kan också betyda att man väljer att jobba på 

andra sätt, exempelvis problemlösning eller med utomhusmatematik. Detta medför att 

eleverna ges möjlighet att jobba i en social kontext och kan göra kopplingar till egna 

vardagliga erfarenheter. Langelotz (2016) beskriver hur lärare i ett forskningsprojekt kring 

kollegialt lärande lyfter fram flera framgångar med projektet, både individuella och i 
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arbetslaget. Detta ledde i sin tur att lärarna agerade tillsammans i gemensamt fattade beslut 

vilket återigen i sin tur ledde till att det skapades bättre förutsättningar för elevernas lärande. 

Det främsta argumenten för att det kan anses att man jobbar förebyggande i och med 

kollegialt lärande utläser vi som att man försöker finna kritiska aspekter i lärandet. Detta kan 

innebära att lärarna jobbar gemensamt mot målen, att de verkligen tror på att de kan göra 

skillnad i elevernas lärande och att de vågar prova nya saker i undervisningen. 

 

2.3.4 Kollegialt lärande 

Kornhall (2014) beskriver hur ett konsultföretag (McKinsey) genomfört ett antal analyser av 

skolsystem som förbättrats över tid. När konsultföretaget besökte Sverige tog de upp fyra 

punkter som är viktiga för att Sverige ska bli en bättre skolnation: att man gör läraryrket mer 

attraktivt, att arbetsvillkor och lön blir bättre, att man skapar möjligheter att göra karriär på 

skolorna och slutligen att lärare ges möjlighet att utveckla undervisningen på sina skolor och 

att detta sker kollegialt. Då matematiklyftet bygger kring det kollegiala lärandet så blir de två 

sista punkterna som matematiklyftet tar fasta på. Kollegialt lärande är en viktig punkt för att 

nå en bra fortbildning där det kollegiala lärandet är både planerat och strukturerat. Det handlar 

således inte om de dagliga spontana mötena som sker i korridoren eller i lunchrummet där 

olika frågor eller dilemman diskuteras. För att få en bild av vad som menas med kollegialt 

lärande finns följande enkla och tydliga beskrivning: ”Kollegialt lärande är en 

sammanfattande term för olika former av professionsutveckling där kollegor genom 

strukturerat samarbete tillägnar sig kunskaper i den dagliga praktiken” (Skolverket, 2013, s. 

25). Vidare går det att läsa att det handlar om att två eller flera yrkesutövare förbereder, löser, 

diskuterar och reflekterar över uppgifter som de har. Det pekar på att kollegialt lärande inte 

endast handlar om spontana möten och att det inte heller räcker med att sätta en lärargrupp i 

arbete med en snabbt påkommen frågeställning/dilemma och sedan kalla det för kollegialt 

lärande. Detta blir i sådana fall, så som Langelotz (2016) beskriver i artikeln ”kollegorna 

stöttar, utvecklar - och dömer”, ett kidnappningsförsök av begreppet kollegialt lärande för att 

finna en snabb universallösning i jakten på den ”rätta metoden” för kompetensutveckling.  

Ryve (2016) pekar på vikten av vissa särskilda förutsättningar för att de goda kollegiala 

samtalen faktiskt kan komma att ske. Till exempel att det finns en samtalsledare som ser till 

att fokus i samtalet hålls, att relevanta frågor finns, att protokoll förs, att ett bra material att 

arbeta utifrån finns tillgängligt etc. Ett kollegialt lärande ska således vara väl genomtänkt och 

organiserat där man samtalar kring undervisningspraktiken i syfte att nå ett bättre lärande och 
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därmed ökad måluppfyllelse för eleven. Det får inte bli som Kornhall (2014) skriver att en 

någon varit på en föreläsning eller läst en bok och därigenom fått en-dags fortbildning. Detta 

kan alldeles säkert vara bra för den enskilde läraren men det viktiga för skolutvecklingen är 

ändå hur man går vidare. Garet, Porter, Desimone, Birman och Yoon (2001) anser att det 

finns tre olika områden som har en betydande effekt för lärares professionella utveckling, 

ökad ämneskunskap, ökad praktisk inlärning och kollegialt lärande. När det sker fortbildning 

så är det bättre med sådana som är över tid än med fortbildningar som endast är på några 

timmar eller någon dag. Om man koncentrerar sig på dessa områden så skulle nivån på 

utbildningen stiga och det skulle gynna eleverna i första hand och i förlängningen samhället. 

Mårtensson (2015) har undersökt vilken kunskap om lärande och undervisning som utvecklas 

hos lärare då de medverkar i learning study och utforskar sin egen praktik utifrån ett 

variationsteoretiskt perspektiv. I avhandlingen beskrivs hur både Lesson Study och Learning 

Study, som båda bygger kring kollegialt lärande, utvecklar den individuelle lärarens 

kunskapsutveckling i det kollegiala lärandet och att det sedan även gynnar elevers lärande i 

positiv riktning. Vidare beskrivs i avhandlingen hur den japanska läraren ständigt befinner sig 

i en kunskapsutveckling om vad som leder till en effektiv undervisning och att detta är något 

som sker tillsammans i en kollegial i lärargrupp. Det bör poängteras, att de asiatiska eleverna 

presterar bättre än de europeiska i undersökningar som TIMSS och PISA men något som gör 

att man egentligen inte kan jämföra då det är så olika kulturer det handlar om. Därför måste vi 

i Sverige finna egna vägar. Att säga att det kollegiala lärandet ensamt ska ta åt sig äran för 

detta kan tyckas vara oerhört vågat men man skulle ändå kunna ana att det har en betydande 

roll för resultaten. Langelotz (2014), Sjöberg (2014) och Kornhall (2014) talar alla om vikten 

av att man jobbar med kollegialt lärande i skolan. I kollegiala samtal om bedömning har det 

visats att det gemensamma arbetet i sig är ett frö till lärarna utveckling av lärarkompetens. Det 

tyder på att arbetssättet, kollegialt lärande, inte behöver handla specifikt om undervisningen 

utan man kan finna framgångsfaktorer i själva arbetssättet kollegialt lärande. Langelotz 

(2014) understryker vikten av det kollegiala lärandet då det visat sig lärare och rektor 

tillsammans agerar och fattar gemensamma beslut, beslut som skapat en klassrumspraktik 

med bättre förutsättningar för eleverna. Vidare kan det kollegiala lärandet främja nya former 

av samarbete inom lärarlaget och andra kollegor som utvecklar skolans undervisningspraktik 

(Langelotz, 2014). Detta kan innebära att fler kollegor ser framgångsfaktorerna såsom 

exempelvis höjning av skolans kompetens, ökning av lärares kompetens och goda 

studieresultat hos eleverna (Skolverket, 2013).  
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Med kollegialt lärande följer både framgångar och motgångar. Olsson (2014) beskriver i sin 

artikel en skola som gick från läroboksstyrd undervisning till att jobba med problemlösning 

både enskilt och i större grupp där uppgifter redovisas. Att jobba med problemlösning i sig 

ökade skolans måluppfyllelse i matematik men lärarna såg frånvaro av diskussion med 

kollegor och att de bedrev undervisningen som ensamvargar. Utifrån det sneglade lärarna på 

learning study och genomförde det med framgång. Dock så gjorde den tidsåtgång som åtgick 

till att jobba utifrån Learning Study, i kombination med att de senare inte fick någon tid 

avsatt, medförde att de höll sig fast i enbart” det kollegiala lärandet. Fördelarna som lyfts fram 

från lärarna i studien är att de gått från individuell- till kollektiv planering, och att detta i sin 

tur har skapat en fortbildningskultur där de själva driver matematikutvecklingen framåt. 

Kvittot på att denna modell fungerar för dem är att eleverna de släpper vidare presterar lika 

bra, eller bättre, än riksgenomsnittet på gymnasiet. Det kritiska här är således huruvida lärarna 

får tid till att jobba med kompetensutvecklingen som varit avgörande huruvida de kunnat 

fortsätta med learning study eller inte. Lärarlaget har i detta fall istället sett till vilka 

möjligheter som finns och utifrån detta plockat ut kollegialt lärande ur learning study-

modellen och endast jobbat utifrån det vilket visat sig ge goda resultat på elevernas lärande. 

Ytterligare en risk i kollegialt lärande ges av Hargreaves (2016), där det kollegiala lärandet 

kan bli ansträngt/konstlat om det är påtvingat från skolledning vilket visar vikten av lärares 

delaktighet då det ska genomföras kollegialt lärande. Vidare kan man tro att det finns risk för 

dålig stämning då lärare tillsammans ska diskutera och i vissa fall ”kritisera” varandras 

undervisning men det har visat sig att det kollegiala lärandet snarare verkar skapa ett klimat 

som blir öppnare genom att denna ”kritik” genomförs (Arevik, 2016). 

Att sätta sig med kollegor och berätta om den egna undervisningspraktiken och sedan motta 

någon form av kritik för detta kan tyckas vara mycket känsligt för den enskilde individen. 

Man blottar då sitt inre som man tidigare kanske hållit helt för sig själv och inom klassrummet 

med stängd dörr. I detta måste, på något sätt skapas ett klimat där varje lärare vågar prata som 

sin yrkesutövning. Kornhall (2014) beskriver att skolledarens viktigaste uppgift är att skapa 

ett klimat där lärare kan och vågar tala om sin undervisning och där man inte behöver vara 

rädd för att prata som sina misstag utan se dem som viktiga lärotillfällen. Skolverket (2013) 

beskriver Helen Temperleys modell för professionsutveckling där kollegialt lärande är en 

grundpelare i arbetet för att få eleverna att förbättra sina resultat. I modellen beskrivs det att 

det ställs tydliga krav på ledarskap och organisation då lärare inte ska? driva ett sådant arbete 

utan stöd från rektor. Vidare tydliggörs vikten av att rektor/ledningsgrupp också behöver vara 
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med i lärarnas lärande för att på så sätt skapa en lärande organisation. Detta bekräftas 

ytterligare av Ryve (2016) och Hargreaves (2016) där båda betonar skolledningens roll i det 

kollegiala lärandet vad gäller stöd, organisation och administration men framförallt att de 

deltar i organisationens lärande. Genom skolledningens deltagande visar de på vikten av att 

jobba med de frågor som berörs just då samt att de ger lärarna stöd för vad de gör. 

 

2.4 Teoretisk referensram  

Studien har hämtat inspiration från tre olika perspektiv som tillsammans utgör 

utgångspunkten. Vi har försökt utröna vilket stöd matematiklyftets didaktiska stödmaterial ger 

lärare för kollegialt lärande samt hur lärare upplever vilket stöd de får i matematiklyftets 

didaktiska stödmaterial. I följande avsnitt beskrivs sociokulturell teoribildning, de fyra 

grundläggande specialpedagogiska perspektiven samt didaktiska utgångspunkter. Därför har 

dessa utgångspunkter valts utifrån att matematikämnet kan ses som ett kollegialt samspel och 

där lärarens val av didaktiska material och strategier är avgörande för elevens lärande.  

 

2.4.1 Sociokulturellt perspektiv 

Claesson (2002) lyfter fram det sociokulturella perspektivet, en av flera viktiga teoretiska 

inriktningar som försöker beskriva hur undervisningen kan möta människors olika sätt att 

förstå. Vårt val av sociokulturellt perspektiv baserar sig på vår övertygelse om att lärande sker 

genom samspel och interaktion mellan människor. Inom det sociokulturella perspektivet 

betonas processen och inte produkten, en process som i vårt arbete består både av kollegialt 

lärande lärare emellan men även interaktionen mellan lärare-elev samt elev-elev där läraren 

tillåts prova olika strategier och lärmiljön utmärks av aktivitet. Denna studie har inflytande 

från den sociokulturella teoribildningen vilket innebär att vi ser den sociokulturella 

teoribildningen som ett verktyg för att förstå lärares tankar kring matematiklärande. I det 

sociokulturella perspektivet blir lärarhandledningarna ett kulturellt redskap där den 

medierande funktionen (förmedling av information och kunskap) ställs under lyktan då man 

använder sig utav lärarhandledningar.  

 

http://www.synonymer.se/?query=förmedling
http://www.synonymer.se/?query=information
http://www.synonymer.se/?query=kunskap
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2.4.2 Specialpedagogiska perspektiv 

Ahlberg (2013) nämner fyra perspektiv, inom specialpedagogiken som hon ser som 

överordnade och som styr vart problemen läggs. Det första perspektivet är individperspektivet 

där individen är den som själv är/har problemet och det är hen som måste förändras för att det 

ska skapas en god lärmiljö. Förklaring på skolproblem söks hos eleven själv. I det andra, 

Organisations- och systemperspektiv har man sin utgångspunkt i skolan som organisation och 

verksamhet och söker förklaringar på skolproblem inom dessa ramar. Det tredje perspektivet, 

Samhälls- och strukturperspektivet utgår ifrån relationen mellan skola och samhälle samt det 

sociala och kulturella sammanhang individen befinner sig i. I detta perspektiv kan man ställa 

sig frågan hur samhällets struktur som helhet är uppbyggt för att möta människor med 

särskilda behov. I Det sista perspektivet, det relationella perspektivet, ses relationer mellan 

individen och den miljö han eller hon befinner sig i. I det relationella perspektivet är det 

förändringar i omgivningen som ska genomföras för att skapa en god lärande miljö för denna. 

I Engströms (2003) arbetsrapport beskrivs tre andra men överlappande perspektiv: 

kompensatoriska (kategoriska), kritiska (rationella) samt dilemmaperspektivet. Det 

kompensatoriska som Engström ser som det mest dominerande perspektivet inom 

specialpedagogik handlar om att kompensera för de eventuella brister som finns hos 

individen. Man söker främst efter neurologiska och psykologiska avvikelser som ska göra att 

man förstår det problem som eleven äger samt finna metoder för att kompensera för dessa 

(Emanuelsson, Persson & Rosenqvist, 2001). I det kritiska (relationella) perspektivet ser man 

inte misslyckanden som ett individuellt problem som ägs av individen. Man försöker här finna 

orsakerna till de svårigheter som eleven befinner sig i inom skolan och där försöka se hur man 

kan förändra lärmiljön (Skrtic, 1995). Dilemmaperspektivet kan närmare beskrivas som ett 

”brukarperspektiv”. Med det menas att man fokuserar på vad individen har användning för i 

sitt framtida liv och att man har det som utgångspunkt i skolan (Clark, Dyson & Millward, 

1998). 

Att delta i Matematiklyftet handlar om lärarens kompetensutveckling och i slutänden om att 

utveckla undervisningen för att skapa en god lärmiljö för eleverna. Tittar vi vidare på 

Matematiklyftet och den kompetensutveckling som man avser att nå är 

kommunikation/interaktion och relationer av yttersta vikt för att nå ett kollegialt lärande. Man 

skulle utifrån det kunna påstå att matematiklyftet har sin utgångspunkt i ett relationellt 

perspektiv då man försöker förändra/utveckla undervisningen istället för att försöka förändra 

elevernas sätt att lära. Dessutom är det i samspelet i form av kommunikation, mellan två eller 
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fler lärare i det kollegiala lärandet, som står i centrum för att nå denna utveckling. Detta är 

vårt övergripande perspektiv medan ramverket vi använde för att analysera vårt data redovisas 

under punkt 4.4 Teoretiskt ramverk. 

 

2.4.3 Didaktiska utgångspunkter  

Vidare är vår utgångspunkt grundad i övertygelsen, att elever lär sig ”det som gjorts möjligt” 

för dem att lära sig samt att det är betydelsefullt hur elever får möta det matematiska 

innehållet, därför har denna studie även didaktiska utgångspunkter. Ett grundläggande 

begrepp inom den didaktiska triangeln är forskning kring undervisning och lärande som lyfter 

fram läraren, eleven och ämnet/innehållet och relaterar dem till varandra. I 

undervisningssituationen är dessa tre parter involverade i lärandet och relationen dem emellan 

brukar beskrivas som en triangel där hörnen utgörs av parterna och sidorna utgör relationen 

mellan parterna (Håkansson & Sundberg, 2012).  I detta arbete behandlas Matematiklyftet i 

form av dess roll inom fortbildning och matematiklyftets didaktiska stödmaterial av dess roll 

som stödjande material. Forskning har visat att bra undervisning är en mycket komplex 

verksamhet och för att utveckla en sådan krävs bra grundutbildning, kontinuerlig fortbildning 

och stödjande material och organisation (Ryve m.fl., 2016). Att utgångspunkten utifrån det 

digra stödmaterial som finns inom Matematiklyftet fokuserades på området problemlösning 

tas upp under punkt 2.2.  

 

3. Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna uppsats är att synliggöra vilket stöd som erbjuds lärarna för kollegialt 

lärande i Matematiklyftets didaktiska stödmaterial inom modulen problemlösning. Vi vill 

också förstå hur lärarna upplever stödet för det kollegiala lärandet som de får via det 

didaktiska stödmaterialet. Målet är att når en fördjupad kunskap om matematiklyftets 

potential i att stödja lärarna att förbättra matematikundervisningen. 

 

Frågeställningar som denna studie avser att besvara är 

- vilket stöd för kollegialt lärande finns i matematiklyftets didaktiska stödmaterial för 

lärare? 
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- hur upplever lärare, som genomfört/genomför matematiklyftet, att matematiklyftets 

didaktiska stödmaterial inom modulen problemlösning givit dem stöd för kollegialt 

lärande? 

 

4. Metod 

4.1 Metodval  

Begreppet metodansats bildar en större helhet än begreppet metod. Metodansats inrymmer 

bestämda idéer och procedurer gällande datainsamling och analys samt kopplas samman med 

frågor av vetenskapsfilosofisk karaktär. Exempel på sådana frågor är vad är det vi forskar om? 

Hur kan vi nå kunskap om detta? samt frågor om hur studien kan läggas upp och genomföras, 

så kallad forskningsdesign (Fejes & Thornberg, 2015). Olika metodansatser skiljer sig åt på 

flera punkter och liknar varandra på andra punkter. Skillnaderna kan förklaras med att de 

olika metodansatserna har olika historia och har växt fram under olika tidsepoker. Dessa 

skillnader kan bland annat handla om ansatsernas syn på vilken kunskap man kan komma åt 

och vägen till att komma åt denna. Men det kan även vara skillnader på vilken roll forskaren 

har i processen eller vilka forskningsfrågor som är möjliga att ställa. Exempel på en 

metodansats kan enligt Fejes och Thornberg (2015) textanalys och det är den metodansats vi 

har valt i detta arbete.  

Det fanns olika metodalternativ som vi ansåg vara relevanta för att kunna besvara vår 

frågeställning. Vårt första val innefattade två olika metoder, en kvalitativ metod i form av 

textanalys med hjälp av ett ramverk samt en kvantitativ datainsamlingsmetod som skulle bestå 

av enkäter. Ganska tidigt insåg vi att enkäter skulle bli alldeles för tidskrävande samt att semi 

strukturerade intervjuer skulle vara ett bättre alternativ för oss att nå vårt syfte, det vill säga att 

besvara frågeställningen. Vi beskriver semistrukturerade intervjuer nedan medan textanalys 

med hjälp av ett modifierat ramverk tas upp under teoretiskt ramverk (punkt 4.5). Vår 

forskningsansats leder oss således till en kvalitativ ansats, som binds ihop av den textanalys 

av matematiklyftets didaktiska stödmaterial och de intervjuer som genomförts. 

4.1.1 Kvalitativ metod  

Den kvalitativa metoden innebär en kunskapsteoretisk ståndpunkt som till skillnad från den 

kvantitativa forskningen brukar beskrivas som tolkningsinriktad.
  

Kvalitativa metoder syftar 
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till att ge förståelse av ett problem med hjälp av mycket information och få 

undersökningsobjekt.
  

Kvalitativ forskning skiljer sig från kvantitativ på flera olika sätt. Den 

mest uppenbara skillnaden är att kvalitativ forskning är mer inriktad på ord än på siffror, men 

det finns fler skillnader som är av vikt. Trots att vi inte använde oss av någon kvantitativ 

metod (dock så har vi viss kvantitativ fakta i resultatet från ramverket) så beslutade vi oss för 

att ta med en kort beskrivning av vad kvantitativ metod innebär. En mycket generell betydelse 

av kvantitativa mätningar handlar om att sätta siffror på exempelvis händelser och objekt 

enligt vissa bestämda regler.
 

Med kvantitativ metod får man oftast fram mindre djupgående 

fakta, dock från många tillfrågade. Enkät, test och även strukturerade intervjuer är inom 

kvantitativ metod vanliga datainsamlingskällor (Fejes och Thornberg, 2015). 

 

4.1.2 Semistrukturerade intervjuer 

Inom den kvalitativa forskningen återfinns semistrukturerade intervjuer som 

undersökningsmetod. Metoden innebär att en intervjuguide med teman som ska beröras 

nyttjas, det vill säga intervjuaren utgår ifrån en intervjuguide men respondenten ges stor frihet 

till att utforma svaren på sitt eget sätt. I stort kommer dock frågorna att ställas i den 

ursprungliga ordning som återfinns i intervjuguiden.
 

Målet var att intervjun skulle bli flexibel 

och att få fram den intervjuades bild av matematiklyftet. Inspelning av intervjun är nästan ett 

måste samt att intervjuerna transkriberas. Vi konstruerade en intervju och frågeschema utifrån 

vår frågeställning innehållande sexton frågor och beslutade att ett pilottest av intervjun skulle 

genomföras, det vill säga en i Karlstad och en i Borlänge då intervjuerna, totalt åtta stycken 

skulle delas upp mellan dessa två kommuner. Efter pilottestet korrigerades intervju och 

frågeschemat till fjorton frågor. Frågor som inte alls berörde vår frågeställning såsom 

intervjupersonernas utbildningsnivå och år i yrket togs bort samt ett beslut togs på att en 

utskrift av Matematiklyftets didaktiska stödmaterial skulle tas med till intervjuerna (Kvale och 

Brinkmann, 2014; Trost, 2014). 

 

4.2 Urval 

Lärarna till intervjuerna kommer från två medelstora kommuner och fördelningen är hälften 

från vardera kommun. Samtliga lärare har matematik i sin tjänstgöring och de jobbar med 

elever i årskurserna 7-9. Samtliga lärare är behöriga och de har lärarlegitimation för de 
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årskurser de jobbar inom. Två av informanterna är män och sex stycken är män. En av lärarna 

var nyutexaminerad och övriga har jobbat mellan 5 och 15 år som lärare inom sin behörighet. 

Efter genomfört matematiklyft har ingen av lärarna deltagit i fortsatt lärarlyft. 

 

4.3 Genomförande 

Denna studie har genomförts av två författare. Vi har jobbat både enskilt och tillsammans med 

fysiska träffar. Inläsning av litteratur har skett utifrån ett rättvisetänk gällande mängden text. 

Vi har skrivit vissa delar var för sig i ett delat dokument på Dropbox vilket har hjälpt oss att 

hela tiden hålla oss uppdaterade kring vad båda parter har skrivit. Vi har kommenterat, 

diskuterat och reflekterat kring det vi skrivit genom kommentera direkt i dokumentet samt att 

vi har haft hög grad av kontakt via telefon. 

Inför de intervjuer vi skulle genomföra tog vi direktkontakt med fyra lärare var på varsin 

skola. Lärarna informerades om att vi genomför ett självständigt arbete och vi presenterade 

vårt syfte, frågeställning samt hur vi samlar in data (textanalys och intervjuer). Därefter har de 

fått läsa igenom missivbrev, ställa frågor och givits möjlighet att svara direkt alternativt via 

mail/mobil om de ville delta och de fick även veta att de när som helst kunde hoppa av. 

Intervjuerna har genomförts på var sitt håll i två olika kommuner. Platsen för intervjuerna 

genomfördes på informantens egen arbetsplats och hen har själv fått välja plats för intervjun 

för att försöka säkerställa att intervjun genomförs på en trygg plats för denne. Direkt efter 

intervju transkriberades intervju och direkt efter detta raderades ljudfilen. Transkriberingarna 

genomfördes var för sig men båda har läst varandras transkriberingar i samband med att 

resultat och analys av denna har genomförts. Under resans gång har vi haft regelbundna 

fysiska träffar både på egen hand samt med vår handledare. Då vi träffats har vi suttit med 

varsin dator och främst jobbat med olika delar som vi hela tiden kunnat diskutera kring direkt 

på plats. På slutet av resan har vi mer skrivit tillsammans för att direkt kunna kommentera 

varandras tankar utifrån resultatet vi kunnat presentera i vårt arbete. 

 

4.4 Databearbetning och analys 

Att försöka förstå texter kan naturligtvis göras på många olika sätt, som exempel kan texter 

analyseras bl.a. med en hermeneutisk metod eller med hjälp av diskursanalys. Fejes och 
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Thornberg (2015) men även Hsieh och Shannon (2005) beskriver att kvalitativ textanalys 

passar bra när skriftliga dokument och texter skall undersökas. Textanalys handlar med andra 

ord om att välja ut och förhålla sig till olika typer av texter och deras innehåll samt skapa 

kunskap om texternas innebörder utifrån ett väl avgränsat undersökningsproblem. Vid 

textanalysen har vi först, var för sig, läst igenom hela modulen för att få en överblick av 

innehållet. Därefter har vi tillsammans gått igenom varje del för sig i modulen 

problemlösning. Vi har gått igenom varje kategori för sig och med olika kulörer färgmarkerat 

sammanhängande meningar i texten som faller under respektive tema. Sedan har vi 

sammanställt resultatet i en tabell (se tabell 3) utifrån om kategorin finns med eller inte. I en 

sista kolumn har vi valt att titta på i hur stor andel av modulen som kategorin förekommer. 

Analysen av intervjuerna har vi gjort gemensamt. Efter att vi läst igenom samtliga intervjuer 

en gång var för sig tittade vi på dem en i taget med en kategori i åtanke. Vi har färgmarkerat 

de delar som hör ihop och placerat dem under respektive kategori. Efter att vi gått igenom 

samtliga intervjuer har en sammanställning av citat gjorts där vi skrivit upp dem under varsin 

rubrik som rubriksattes utifrån kategorin (se bilaga 4). 

 

4.5 Teoretiskt ramverk 

Vi har skapat ett ramverk som är uppbyggt utifrån ett ramverk i Koljonen (2014) samt 

Desimones (2009) ramverk. Vårt omarbetade ramverk (tabell 1) har legat som grund för att 

göra en textanalys av matematiklyftets lärarmaterial. Ramverket har även använts för att 

analysera de intervjuer vi genomfört. 

Desimone (2009) hävdar att gemensamma ramar i fortbildningen kan höja kvaliteten på 

fortbildning och lärarnas lärande. Hon beskriver några kärnpunkter som mer och mer blir 

tydliga när det gäller en fortbildning som ger en mycket god effekt: 

 Att man har fokus på ämnesinnehåll och på hur man undervisar ett specifikt sådant. 

Detta ökar i slutänden elevens måluppfyllelse då det visar sig att eleverna presterar 

bättre i det moment man för tillfället jobbar med. 

 Att lärare får möjlighet att vara aktiva och har möjlighet att observera varandra. 

Dessa observationer ska åtföljas av feedback och diskussion kring sådant som 

observatören uppmärksammat. 
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 Att fortbildningen ingår i en fungerande, för lärare begriplig helhet. Fortbildningen ska 

direkt kunna kopplas till den kunskap läraren besitter, att hen därför kan sätta in det 

som lärs i en ett sammanhang. 

 Att den varar tillräckligt länge och innehåller tillräckligt mycket tid (hon nämner minst 

en termin i utsträckning och minst 20 timmars kontakttid). Fortbildning behöver fortgå 

under längre tid för att den ska ge avsedd effekt. 

 Att lärare arbetar tillsammans inom fortbildningen. 

 

Koljonen (2014) har tittat på vilket stöd de finska lärarhandledningar i matematik (didaktiskt 

stödmaterial) utgör för lärarna och för vilken typ av klassrum som dessa material främjar då 

uppgifter och aktiviteter används som tänkt enligt materialen. Koljonen med kollegor har 

konstruerat ett ramverk där hon avser att titta på vilken information om eleverna och 

matematiken läraren får, vilka pedagogiska arbetssätt som föreslås med koppling till bl.a. 

styrdokument och vilket stöd läraren får för själva undervisningssituationen. 

Vi har utifrån dessa två ovanstående ramverk skapat ett modifierat ramverk med tre teman: 

ämnesinnehåll, undervisning och kollegialt lärande. Vi har i vår litteraturstudie sett att dessa 

aspekter är viktiga och därför valt dessa till våra tre teman. När det var klart så letade vi efter 

ett ramverk som skulle passa och vi fann två, Desimones (2009) och Koljonens ramverk 

(2014) som båda hade delar som passade oss. Vi skapade då ett eget ramverk med delar från 

både Desimones och Koljonens ramverk för att täcka in våra tre teman. I temat ämnesinnehåll 

vill vi utröna om matematiklyftets didaktiska stödmaterial ger läraren information om 

eleverna och matematiken, exempelvis hur eleven kan tänka kring matematiken inom ett 

specifikt moment och förslag kring hur man kan möta detta. Temat undervisning behandlar 

undervisningssituationen, hur läraren kan skapa en god lärandemiljö för eleverna. Här tittar vi 

på stöd till läraren avseende lärandesituationen exempelvis gällande individualisering, 

grupparbeten, formativ bedömning, didaktiska aspekter och då även i vilken utsträckning det 

är kopplat till aktuell forskning. Det tredje temat, kollegialt lärande, (som är vårt primära 

fokus i vår studie) handlar om i vilken utsträckning lärarna får stöd att jobba kollegialt utifrån 

att man lär i grupp, klassrumsobservationer och tidsaspekten. Här nedan presenteras 

ramverket vi använder i denna som visar vilket stöd läraren behöver för kollegialt lärande. 
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Tabell 1. Ramverk för att se vilket stöd lärare erbjuds för kollegialt lärande 

Tema Kategori Förklaring 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ämnesinnehåll 

 

 

 

1. Allmän kunskap om elevers 

tankar och strategier. 

Beskriver om eleverna kan ha 

speciella idéer om matematiska 

begrepp och/eller exemplifierar 

gemensamma strategier bland 

eleverna. 

 

2. Förslag på hur man kan möta 

elevers tankar och strategier. 

Erbjuder förslag på hur man 

handskas med och möter olika 

idéer och strategier för att öka 

elevernas lärande och förhindra 

framtida problem. 

 

 

3. Begrepp och fakta 

Illustrerar begrepp och fakta 

inom matematiken som historia, 

användningsområde, 

härledningar, metoder, bevis, 

korrekt terminologi 

 

 

 

 

Undervisning 

 

 

 

4. Utformning av undervisning. 

Ger förslag, till läraren, på 

aktiviteter som avser att stödja 

lärarens agerande i 

lärandesituationen. (ex. 

individualisering, formativ 

bedömning, grupparbeten etc.) 

 

5. Koppling mellan teori och 

praktik. 

Ger olika pedagogiska 

arbetsförslag och då med 

koppling till teori och aktuell 

forskning. 

 

 

 

 

Kollegialt lärande 

6. Lärande i grupp Att lärare arbetar tillsammans 

inom fortbildningen. 

 

7. Att lärare får möjlighet att 

vara aktiva och har möjlighet att 

observera varandra. 

Klassrumsobservationer som 

åtföljas av feedback och 

diskussion kring sådant som 

observatören uppmärksammat. 

 

 

8. Tidsaspekten 

Att den varar tillräckligt länge 

och innehåller tillräckligt 

mycket tid (minst en termin i 

utsträckning och minst 20 

timmars kontakttid) 
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4.7 Textanalys  

För vår del innebär det väl avgränsade undersökningsproblemet våra frågeställningar och vårt 

val av text är sålunda matematiklyftets didaktiska stödmaterial för lärare. Hsieh och Shannon 

(2005) beskriver i sin artikel tre olika metoder inom kvalitativ textanalys, dessa tre är – 

Formell/konventionell, riktad och summativ textanalys. Målet med vår textanalys var att finna 

teman och att klassificera data i kategorier. Därmed genomfördes en riktad analys eftersom vi 

använde ett färdigt ramverk vilket baserades på tidigare forskning.  

 

4.7.1 Innehållsanalys 

En form av textanalys är innehållsanalys och är den form av textanalys vi kommer att använda 

i det stundande arbetet. Denna metod är enligt Bryman (2012) en effektiv metod för att 

analysera en mängd textuell information. Därför anser vi att denna metod kan appliceras på 

vårt arbete och den text som vi avser att analysera. Det finns flera olika textanalyser att tillgå 

och vi har valt denna. Innehållsanalysen i detta arbete går ut på att vi ville hitta de 

meningsbyggande enheterna som håller ihop innehållet i en mening, alltså det som Hsieh och 

Shannon (2005) kallar för riktad textanalys. Efter vi kodat materialet kategoriserar vi dessa 

koder i ömsesidigt uteslutande kategorier, där ingen kod ska kunna passa in under två skilda 

kategorier. Efter detta skapas ett övergripande tema som ska fånga innehållet i texten som 

helhet. Vi kommer därför arbetat mycket med empirin då det är nödvändigt för att säkerställa 

att de koder som hittats är relevanta för vårt fokus. Ett annat argument för oss att använda 

innehållsanalys är att eftersom enligt Bryman (2012) så krävs det inte att subjekten är 

medvetna om att de studeras för att metoden ska kunna tillämpas vilket är fallet då vi 

genomför en analys av ett textmaterial. I denna studie tillämpas en kvalitativ innehållsanalys 

med kvantitativa inslag genom att vi redovisar i vilken omfattning en kategori framställs i 

våra resultat. 

 

4.8 Validitet och reliabilitet 

Reliabilitet och validitet beskrivs av Bryman (2012), Reliabilitet och validitet är uppbyggt i 

två nivåer; inre och yttre reliabilitet/validitet. Den yttre reliabiliteten är helt enkelt till vilken 

grad en studie kan bli kopierad och testad, dock så har vi i denna uppsats försökt visa hur 

varje steg i proceduren gått till för att man sedan ska kunna duplicera vår metod inom ett 
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liknande arbetsområde. Den inre reliabiliteten handlar om när det finns flera forskare, om det 

finns konsensus på hur ett fenomen upplevs. Inre validitet beskrivs som en styrka i den 

kvalitativa forskningen och kan beskrivas om hur väl forskarens teorier stämmer med det 

denne har observerat. Detta stämmer ofta överens vid kvalitativ forskning då dessa metoder 

handlar om att gå in i en text och försöka förstå den, vilket vi har gjort i detta arbete. Den 

externa validiteten handlar om huruvida det går att generalisera utifrån studien och applicera 

resultatet på andra studier. Det är möjligt att det går att applicera vårt resultat på andra 

liknande studier men att generalisera vårt resultat går inte då det är alldeles för få 

respondenter i intervjudelen. 

Berntson, Bernhard-Oettel, Hellgren, Näswall och Sverke (2016) betonar att validitet inte kan 

sammanfattas i en validitetskoefficient, utan att valideringsarbetet är en pågående process som 

styrker att den genomförda undersökningen lett till giltiga slutsatser. 

 

4.9 Tillförlitlighet och giltighet 

Enligt Bryman (2012) är innehållsanalys en effektiv metod inom den kvalitativa sfären för att 

förstå innebörden och innehållet i texter. Poängen med innehållsanalys är att man objektivt 

och systematiskt bryter ner och identifierar karakteristiska delar i dokument, i vårt fall 

matematiklyftets didaktiska stödmaterial. Detta gör det möjligt att se vilka steg analysen 

genomgått. Vi har ordnat empirin i koder och senare i kategorier då detta minskar forskarens 

subjektiva inverkan på resultatet och visar innehållet i texten istället för det forskaren vill att 

texten ska visa. Resultatet av kombinationen mellan objektiviteten och systematiken i denna 

metod är att någon annan småskalig forskning förhoppningsvis kan få samma resultat. 

Processen i denna analys gör att resultatet av analysen inte är en förlängning av forskares 

subjektiva föreställningar (Bryman, 2012; Kvale & Brinkmann, 2014). 

 

4.10 Etiska aspekter 

Etiska överväganden är viktiga då en datainsamling planeras. Vid planeringen oavsett om det 

gäller forskning, en studerandeuppsats eller något annat ändamål rekommenderas att fyra 

forskningsetiska krav beaktas (Vetenskapsrådet, 2011).  
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I korthet kan dessa fyra olika kraven sammanfattas på följande sätt. Först så finns 

Informationskravet där vi informerade de som skulle intervjuas men även rektorerna om den 

aktuella forskningsuppgiftens syfte. Vidare så har vi samtyckeskravet vilket innebar att 

deltagare i denna undersökning hade rätt att själva bestämma över sin medverkan något vilket 

vi informerade om innan intervjuerna. Konfidentialitetskravet gäller uppgifter om alla i 

undersökningens ingående personer skall ges största möjliga konfidentialitet genom 

anonymisering och att personuppgifterna skall förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte 

kan ta del av dem. Till sist finns även ett nyttjandekrav vilket kan konkretiseras i följande 

regler; Uppgifter om enskilda, insamlade för forskningsändamål, får inte användas eller 

utlånas för kommersiellt bruk eller andra icke-vetenskapliga syften. Uppgifter insamlade om 

enskilda personer i detta arbete kommer endast användas för forskningsändamål (jmf. Kvale 

& Brinkmann, 2014, Vetenskapsrådet, 2011). 

Göransson och Nilholm (2009) menar att smygrepresentativitet är något som skall undvikas. 

Med smygrepresentativitet menas att urvalet i smyg felaktigt fås att representera en större 

grupp. Det handlar inte om att man explicit påstår att materialet representerar en större grupp 

utan att man resonera som om detta vore fallet genom att felaktiga generaliseringar smygs in i 

texten. Svaren från våra åtta informanter i detta arbete utgör självfallet en alldeles för liten del 

av lärarkåren för att kunna representera någon generell slutsats kring våra frågeställningar 

utan det är precis det är; svaren från åtta matematiklärare. 

 

5. Resultat 

Vår analys av nedan presenterade resultat kommer genomföras utifrån de tre teman i 

ramverket: ämnesinnehåll, undervisning och kollegialt lärande. Först presenteras vår 

textanalys av det didaktiska stödmaterialet (tabell 2) och därefter de åtta lärarnas upplevelser 

av stöd från det didaktiska stödmaterialet (tabell 3). Dessa analyserades först var och en för 

sig och presenteras i tabell form. Vi anger om en kategori gått att finna i textanalysen, eller i 

lärarens upplevelse, genom att markera kategorin med ett +. Då kategorin ej går att finna 

markeras detta med ett –. Därefter knyter vi ihop de båda analyserna. I samband med det 

övergår vi till löpande text som presenteras utifrån våra tre teman (se vidare under 5.3 – 5.5). 

Detta för att försöka se hur lärarnas upplevelse av stöd hänger ihop med vad vi funnit i vår 

textanalys.  
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5.1 Textanalys 

Tabell 2. Visar i vilken utsträckning de olika kategorierna finns i problemlösningens olika 

moduler 

Tema 

Kateg

ori 
Förklaring 

Del 

1 

Del 

2 

Del 

3 

Del 

4 

Del 

5 

Del 

6 

Del 

7 

Del 

8 

Tot

alt 

  

1. 

Allmän 

kunskap 

om 

elevers 

tankar 

och 

strategier

. 

Beskriver om 

eleverna kan ha 

speciella idéer 

om matematiska 

begrepp och 

exemplifierar 

gemensamma 

strategier bland 

eleverna. 

- - + + - + - - 3/8 

Ämnesinneh

åll 

2. 

Förslag 

på hur 

man kan 

möta 

elevers 

tankar 

och 

strategier

. 

Erbjuder förslag 

på hur man 

handskas med 

och möter olika 

idéer och 

strategier för att 

öka elevernas 

lärande och 

förhindra 

framtida 

problem. 

- - - + - + - + 3/8 

  

3. 

Begrepp 

och fakta 

Illustrerar 

begrepp och 

fakta  

inom 

matematiken 

som historia, 

användningsomr

åde, 

härledningar, 

metoder, bevis, 

korrekt 

terminologi 

+ - + + - + - + 5/8 

Undervisnin

g 

4. 

Utformni

ng av 

undervis

ning. 

Ger förslag, till 

läraren, på 

aktiviteter som 

avser att stödja 

lärarens 

agerande i 

lärandesituation

+ + + + + + + + 8/8 
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en. (ex. 

individualisering

, formativ 

bedömning, 

grupparbeten 

etc.) 

  

5. 

Koppling 

mellan 

teori och 

praktik. 

Ger olika 

pedagogiska 

arbetsförslag 

och då med 

koppling till 

teori och aktuell 

forskning. 

+ + + + + + + + 8/8 

  

6. 

Lärande i 

grupp 

Att lärare 

arbetar 

tillsammans 

inom 

fortbildningen. 

+ + + + + + + + 8/8 

Kollegialt 

lärande 

7. Att 

lärare får 

möjlighet 

att vara 

aktiva 

och har 

möjlighet 

att 

observer

a 

varandra. 

Klassrumsobser

vationer som 

åtföljas av 

feedback och 

diskussion kring 

sådant som 

observatören 

uppmärksammat

. 

+ + + + + + + + 8/8 

  

8. 

Tidsaspe

kten 

Att den varar 

tillräckligt länge 

och innehåller 

tillräckligt 

mycket tid 

(minst en termin 

i utsträckning 

och minst 20 

timmars 

kontakttid) 

+ + + + + + + + 8/8 

 

5.2 Intervjuer 

Tabell 3. Visar i vilken utsträckning de olika kategorierna går att återfinna i 

transkriberingarna av genomförda intervjuer 
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Tema Kategori Förklaring L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 Totalt 

  

1. Allmän 

kunskap om 

elevers 

tankar och 

strategier. 

Beskriver om 

eleverna kan ha 

speciella idéer 

om matematiska 

begrepp och 

exemplifierar 

gemensamma 

strategier bland 

eleverna. 

- + + - - - + + 4/8 

Ämnes-

innehåll 

2. Förslag 

på hur man 

kan möta 

elevers 

tankar och 

strategier. 

Erbjuder förslag 

på hur man 

handskas med 

och möter olika 

idéer och 

strategier för att 

öka elevernas 

lärande och 

förhindra 

framtida 

problem. 

- - - - - - - - 0/8 

  

3. Begrepp 

och fakta 

Illustrerar 

begrepp och 

fakta  

inom 

matematiken 

som historia, 

användningsomr

åde, 

härledningar, 

metoder, bevis, 

korrekt 

terminologi 

- - - - + - - + 2/8 

Undervis-

ning 

4.Utform-

ning av 

undervis-

ning. 

Ger förslag, till 

läraren, på 

aktiviteter som 

avser att stödja 

lärarens 

agerande i 

lärandesituatione

n. (ex. 

individualisering

, formativ 

bedömning, 

grupparbeten 

etc.) 

+ + + + + + + + 8/8 

  

5. Koppling 

mellan teori 

och praktik. 

Ger olika 

pedagogiska 

arbetsförslag och 

då med koppling 

till teori och 

aktuell 

forskning. 

+ + + + + + + + 8/8 
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6. Lärande i 

grupp 

Att lärare arbetar 

tillsammans 

inom 

fortbildningen. 

+ + + + + + + + 8/8 

Kollegialt 

lärande 

7. Att lärare 

får 

möjlighet att 

vara aktiva 

och har 

möjlighet att 

observera 

varandra. 

Klassrumsobserv

ationer som 

åtföljas av 

feedback och 

diskussion kring 

sådant som 

observatören 

uppmärksammat. 

- - - - - - - - 0/8 

  

8.Tidsaspekt

en 

Att den varar 

tillräckligt länge 

och innehåller 

tillräckligt 

mycket tid 

(minst en termin 

i utsträckning 

och minst 20 

timmars 

kontakttid) 

+ + + + + + + + 8/8 

 

5.3 Ämnesinnehåll 

När det gäller det stöd som lärarna upplever sig få från matematiklyftets didaktiska 

stödmaterial gällande ämnesinnehåll är upplevelsen generellt att stödet är lågt. Fyra av åtta 

informanter ansåg att de fick kunskap i hur elever kan tänka och vilka strategier de kan tänkas 

ha i problemlösning. Vidare visar resultatet att ingen av informanterna ansåg sig få förslag på 

hur man kan möta elevers olika idéer. Lärare L1 beskriver att 

”Det fanns förslag på lösningar som vi tittade på vid något tillfälle, att man kunde se olika 

sätt som något kunde lösas på. Om det stod något om hur man skulle kunna möta dessa 

tankar det kan jag inte påminna mig om. Kan inte minnas att det stod HUR man skulle 

möta detta” 

 

Analysen av det didaktiska stödmaterialet visar totalt på en låg andel med beskrivningar av 

elevers egna tankar och idéer och hur man kan möta dem I 3 av 8 delar finns exempel på hur 

elever kan tänka när de löser ett problem och i 3 av 8 delar finns förslag på hur man kan tänka 

för att möta elevers tankar och strategier.  
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Endast två personer såg att de fick stöd ifrån didaktiska stödmaterialen rörande korrekt 

matematisk terminologi, bevis, användningsområden etc. De personer som svarade att de fick 

stöd kopplade stödet till vikten av att använda matematisk terminologi på ett korrekt sätt. 

”Jag kan minnas från någon av filmerna som vi tittade på. I den pratades det om att man 

skulle använda ett korrekt matematiskt språk, att man inte ska använda exempelvis plus 

och gångra utan man ska använda addera, multiplicera etc. Sen ska man väl använda sig 

av det eleverna presenterar i helklass och koppla det till korrekt terminologi.” (Lärare 

L7). 

Det didaktiska stödmaterialet visar att det i 5 delar fanns någon form av koppling till begrepp 

och fakta och i ett exempel kan man läsa: 

"När det gäller kopplingar till centrala matematiska begrepp och metoder så kan man i 

exemplet med Tornet göra kopplingar till area (area av rektangel och triangel), till 

aritmetiska lagar (exempelvis distributiva lagen), prioriteringsregler och användning av 

parenteser, aritmetiska summor etc." 

 

Skolverkets ståndpunkt i vikten av att visa metoder, korrekt terminologi och 

användningsområde går att läsa i kursplanen för matematik: 

”Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper för att kunna formulera och lösa 

problem samt reflektera över och värdera valda strategier, metoder, modeller och resultat. 

Eleverna ska även ges förutsättningar att utveckla kunskaper för att kunna tolka vardagliga och 

matematiska situationer samt beskriva och formulera dessa med hjälp av matematikens 

uttrycksformer.” 

 

 

 

5.4 Undervisning 

Gällande undervisningens utformning ansåg alla informanter att de fick stöd kring arbetssätt 

under lektionerna det vill säga ur ett didaktiskt perspektiv så fick man stöd i att tänka hur och 

varför dessa lektioner kunde byggas upp. Informanterna ansåg att de fick ett tydligt arbetssätt 

att arbeta utifrån där man under en lektion hade en introduktion som sedan ersattes med arbete 

först enskilt, sedan i grupp eller par för att avslutas med en gemensam klassdiskussion utifrån 

hur de olika grupperna kommit fram till sina lösningar. 
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”ja men de jobbar ju med liksom… det var ju rätt så konkret, jag kommer inte ihåg vad 

det hette… ja alltså, alla fick en uppgift, man skulle försöka först själv och sen i grupp 

och sen var det alla. Den var kanske en av de metoderna man tog med sig i… sen är de 

svår att applicera i olika grupper för att de är så ojämna. Det är det som är problemet, att 

hitta bra uppgifter som… går att jobba utifrån…” (Lärare L3). 

Samtliga informanter svarade även att de ansåg att kopplingen mellan pedagogiska 

arbetsförslag och aktuell forskning fanns. Här följer exempel på hur två av de åtta lärarna 

beskriver vikten av kopplingen till aktuell forskning: 

”ja, det bästa… har nog varit inne på det lite men jag tycker det bästa har varit att man har 

tagit upp forskning och vad det har skrivits om…det tycker jag har varit väldigt bra” 

(Lärare L3). 

och 

”det har varit intressant att läsa forskning bakom för det är sånt som säger, det här ska jag 

läsa men kanske inte tar sig tiden men här har man fått det och det har också varit en 

handledning i sig.” (Lärare L4). 

 

Även i det didaktiska stödmaterialets samtliga delar finns kopplingen mellan teori och praktik 

genom att det ingick att man skulle läsa material inför de träffar lärarna hade. I en av delarna 

kan man läsa hur en undervisningsstrategi vid problemlösningsorienterad 

matematikundervisning kan utformas: 

"Forskarna Fraivillig, Murphy och Fuson har tagit fram ett ramverk (Advancing 

Children's Thinking) som syftar till att sätta fingret på effektiva undervisningsstrategier 

vid problemlösnings-orienterad matematikundervisning.".  Ramverket 

beskrivs kortfattat med de tre komponenterna "(1) locka fram elevers matematiska 

tänkande (2) stödja elevers matematiska tänkande (3) utvidga elevers matematiska 

tänkande". 

 

5.5 Kollegialt lärande 

Att man fick lära i grupp var otvivelaktigt bland informanterna då samtliga informanter 

beskrev att de hade regelbundna träffar. Dessa träffar genomfördes 1 timma/vecka under ett 
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helt läsår. En lärare (L8) beskriver att de hade en struktur kring deras möten för att alla skulle 

komma till tals och att alla skulle få ta del av varandras reflektioner: 

”Sen var det ju det att alla fick delta, vi gick laget runt och alla fick säga något och delge 

sina upplevelser, tips och idéer.”  

Ytterligare en lärare (L6) beskriver vikten av struktur för att få till ett väl fungerande 

samarbete i gruppen. Hon svarar på frågan om vad som gjorde att de kunde få till samarbetet: 

 ”Ja tid och struktur på uppgifter då kanske eller att det fanns…att man inte behövde hitta 

på något själv alltid då utan man hade en uppgift och man fick titta vetenskapligt.” 

Här menar läraren att det inte bara ska vara struktur kring mötets disposition upp utan att det 

även finns en tydlighet kring vad man ska jobba med, att det fanns en specifik uppgift som var 

planlagd innan mötets genomförande.  

En lärare (L8) beskriver vad hen tycker varit bäst med matematiklyftet: 

”Bäst, tror jag det är….det kollegiala…att man sitter tillsammans…och verkligen pratar 

ämnet, MEN…det är också viktigt att den som håller i det, höll i det, verkligen 

bromsade för det är lätt hänt att det bufflar iväg på annat.” 

Informanterna beskriver hur de under träffarna diskuterade och reflekterade kring föregående 

lektion, olika ställda frågor som fanns med till mötet samt hur man skulle gå vidare inför 

nästkommande lektion. Även här upplever man att det kollegiala samarbetet i grupp varit en 

framgångsfaktor. 

När vi tittar på matematiklyftets didaktiska stödmaterial framkommer i alla 8 delar att man 

ska jobba tillsammans inom fortbildning. Man kan exempelvis läsa att lärarna ska: 

 ”Diskutera – Hur tänker ni kring åtgärder som läraren kan göra för att alla elever ska 

kunna delta, men inte nödvändigtvis på samma sätt, i alla lektionens faser?” 

När det gäller det sistnämnda, att lektioner observeras av kollegor så nämner ingen av 

informanterna att de deltagit i observationer, varken sig som observatör eller som den som 

blev observerad. Anledning till detta sades i samtliga fall handla om brist på tid för detta, bl.a. 

beskriver Lärare L1:  
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 ”Ingenting sådant, vi gick in till varandra någon gång men det var efter att vi genomfört 

matematiklyftet. Kanske borde vi gjort det under fortbildningen för att skapa en djupare 

diskussion då vi träffades. Men det är väl bättre att vi gör det nu än inte alls.” 

Lärarna har tidigare beskrivit hur de fått tid för möten utifrån matematiklyftets upplägg men 

att de inte fått tid till att observera varandra som grund för diskussioner. Här missar man en 

viktig del av vad som främjar en god fortbildning, att lärare får möjlighet att observera 

varandra och som sedan ska åtföljas av feedback och diskussion av det som observatören 

uppmärksammat (Desimone, 2009). 

Jämför vi detta med vad matematiklytets didaktiska stödmaterial säger om att lära i grupp så 

återkommer vikten av observation i samtliga 8 delar: 

"Vi vill uppmuntra er till att besöka varandras lektioner i den utsträckning ni har 

möjlighet till det. Om ni har sett varandra i klassrummet kan era diskussioner bli ännu 

mer givande. Vi vill också påminna om att ni redan från börjankontinuerligt för 

anteckningar över vad ni själva gör, era reflektioner och upplevelser." 

Matematiklyftets ambition och forskningen går stick i stäv med informanternas verklighet 

som innebär att de inte får tid till att observera varandra som ses som en viktig komponent i 

matematiklyftet och kollegialt lärande. 

Samtliga i studien sade sig ha mycket tid till matematiklyftet i fråga om att kunna träffas och 

reflektera och diskutera. De jobbade under ett helt läsår med regelbundna träffar en 

gång/vecka där varje träff utgjordes av en klocktimme. Tiden var avsatt och understödd från 

skolans ledning. Det står inte klart och tydligt att man ska jobba ett specifikt antal timmar men 

tittar man på upplägget går det att utläsa att hela modulen kommer ta tid och att det kommer 

krävas flera återkommande träffar för kollegialt lärande: 

”Alla moduler i matematiklyftet har samma upplägg. De har åtta delar där  

varje del består av fyra moment: individuell förberedelse (moment A), kollegialt arbete 

(moment B), lektionsaktivitet (moment C) och gemensam uppföljning (moment D). I den 

här modulen är aktiviteten i moment C alltid en problemlösningslektion som avslutas med 

en klassdiskussion. ” 
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6. Diskussion 

I denna del redovisas diskussion kring resultatet för att sedan mynna ut i en metoddiskussion 

samt slutligen landa i fortsatt forskning. Vi försöker även belysa speciallärarens roll i 

sammanhanget. 

6.1 Resultatdiskussion 

Nedan presenteras en diskussion kring de resultat som redovisats kopplat mot studiens 

frågeställningar. Diskussionen följer samma mönster som resultatdelen, d.v.s. med 

utgångspunkt i de tre teman: ämnesinnehåll, undervisning, och kollegialt lärande. I resultatet 

går det att konstatera att informanterna upplever att de, från det didaktiska stödmaterialet, fått 

stöd i temat undervisning samt för kollegialt lärande i stort och att det går i linje med vad 

textanalysen visar. Det som skiljer i temat kollegialt lärande är att lärarna uppmanas att 

observera varandra men att det är något som inte sker i lärarnas praktik. I temat ämnesinnehåll 

ser man att lärarnas upplevelse av stöd är lågt men att det i det didaktiska stödmaterialet är 

något högre. Något som nämndes redan i inledningen och som gäller även här i diskussionen 

är att i Sverige har det införts matematiklyftet som ett sätt att kompetensutveckla 

matematiklärare och i förlängningen leda till en förbättrad undervisning. (Ball, Thames & 

Phelps, 2008; Borko, 2004; Cobb & Jacksson, 2011). En del av speciellärarens kompetens är 

att kunna handleda kollegor och här blir det viktigt att i förlängningen lyfta matematiklyftets 

framgångsfaktorer och hålla hjulet rullande. Som speciellärare blir det viktigt att, genom bl.a. 

handledning, stärka lärarna i det kollegiala lärandet som genom matematiklyftet visats går att 

få till stånd. 

 

6.1.1 Ämnesinnehåll 

För att jobba kollegialt med elevernas måluppfyllelse som slutmål visar forskningen att lärare 

behöver känna till hur eleverna kan tänka och vilka strategier de kan tänkas ha i olika 

matematiska sammanhang (jmf Ryve m.fl., 2016; Enge & Valenta, 2014; Fauskanger & 

Mosvold, 2014). Har lärarna inte den kunskapen om eleven vet de inte hur eleven lär sig, de 

kan då inte effektivt jobba med elevens måluppfyllelse i centrum eftersom man inte startar i 

elevens lärstrategier. Lärarna behöver ha kunskap om hur eleverna pratar matematik för att, 

utifrån deras vardag, kunna göra kopplingar och därmed få dem att förstå den matematiskt 
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korrekta terminologin. Här kan den specialpedagogiska kunskapen vara av stor vikt för att 

hjälpa lärarna kring elevernas lärande och lärmiljöer. Detta genom att i egenskap som 

speciallärare delta i de moment då man planerar, diskuterar och utvärderar genomförda 

moment. Som speciallärare kan man sätta frågeställningar under lupp och även se på det 

utifrån ett vidare specialpedagogiskt perspektiv. Vikten av detta visar Cobb och Jacksson 

(2011) som nämner kompetensutvecklingsprojekt som har avsikt att öka lärares kunskap i 

matematikämnet, hur elever tänker samt strategier för utlärning vilket hänger ihop med våra 

tankar kring vikten av kunskap om eleven. Resultatet i denna studie visar generellt att lärarnas 

upplevelser av stöd är låg när det handlar om elevers kunskap, förslag på hur man kan möta 

deras tankar och strategier samt koppling till elevernas vardag. När lärarnas upplevelser 

relateras till resultatet i textanalysen går det att se att det överlag ligger något högre men ändå 

på en låg nivå. Detta uppfyller kanske inte vad man önskar för att nå kunskap om elevens 

tankar och strategier och hur man bemöter dessa för att nå ett kollegialt lärande där elevens 

lärande i slutänden ligger i fokus. Därför borde ett material som mer fokuserar på hur eleverna 

kan tros tänka i olika matematiska sammanhang samt hur man kan bemöta dessa kan stödja 

lärarna både i kollegiala samtal men även direkt i lärarens undervisning (jmf. Löwing, 2010; 

Ryve m.fl., 2016; Skolverket, 2003).   

 

6.1.2 Undervisning 

Den slutsats man kan dra av resultatet i detta tema är att det finns en hög grad av stöd i det 

didaktiska stödmaterialet och det har varit tydligt att det genomsyrat det informanternas 

arbetsformer. Informanterna har varit tydliga med att de upplevt stöd i hur man kan lägga upp 

undervisningen samt att de har stöd i aktuell forskning kring arbetssättet. 

Att jobba utifrån en redan färdig metod i undervisningssituationen kan ses som ett sätt att 

hjälpa lärarna att hålla fokus på det som lärarna verkligen har för avsikt att jobba med i det 

kollegiala lärandet, jmf (Skolverket, 2016b). Med förslag på sätt att arbeta på i 

undervisningen kan läraren, i det kollegiala lärandet, mer fokusera på innehållet och hur man 

undervisar i exempelvis problemlösning. Lärarna i intervjun berättade att de upplevde att de 

fick stöd kring utformning av undervisning. Lärarna jobbade enligt en metod som de utformat 

utifrån matematiklyftets didaktiska stödmaterial där man gick från individuellt arbete till par-

/grupparbeten och slutligen helklassdiskussioner. Detta stämmer väl överens med vad 

skolverket vill att undervisningen ska bidra till, att  
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”… eleverna utvecklar kunskaper för att kunna formulera och lösa problem samt 

reflektera över och värdera valda strategier, metoder, modeller och resultat. 

Eleverna ska även ges förutsättningar att utveckla kunskaper för att kunna tolka 

vardagliga och matematiska situationer samt beskriva och formulera dessa med 

hjälp av matematikens uttrycksformer.” (Skolverket, 2016b, s. 55) 

 

Det didaktiska stödmaterialet visar genomgående på en undervisningsstruktur på samma sätt 

som lärarna upplever att de får och det går i linje med rådande styrdokument. Således har 

lärarna en god grund i det kollegiala och förutsättningarna för en ökad måluppfyllelse ökar. 

Färdiga förslag på undervisningsstruktur kan hjälp till att motverka det som tidigare nämnts, 

att läraren planerar utifrån boken och att större delen av lektionen är individuellt arbete vid 

den egna bänken. Med andra redan klara förslag på undervisningsstruktur kan att lärare blir 

mer benägna att prova nya undervisningssätt då man tar sig an ett redan färdigt koncept (jmf. 

Ryve m.fl., 2016). Trots att det i det didaktiska stödmaterialet finns en uttalad tydlig 

undervisningsstruktur kan ett stöd från speciallärare vara än mer verkningsfullt. Detta utifrån 

att läraren får stöd av en kollega som med specialpedagogiska glasögon kan ge en än mer 

tryggare och stödjande lärmiljö utifrån en föränderlig gruppdynamik samt enskilda elevers 

behov och förutsättningar. 

Koppling till rådande forskning är en bidragande faktor till att skapa diskussioner kring den 

egna praktiken. Med erfarenhet från den egna undervisningen och lärmiljön går det att relatera 

till aktuell kunskap i området och reflektera kring denna. Det råder bland informanterna en 

enighet kring att det finns en koppling till aktuell forskning och även det didaktiska 

stödmaterialet har koppling till forskning. Det har visats att det till varje modul finns koppling 

till aktuell forskning då inläsning av forskningen är en del inför lärarnas kollegiala träffar. Att 

detta med att lärare diskuterar skolfrågor utifrån aktuell forskning är något som betonas i 

tidigare forskning (Smith & Stein, 2014; Bergqvist m.fl. 2016; Skolverket 2016c ). Ur ett 

specialpedagogiskt kritiskt perspektiv så försöker man förändra lärmiljön genom att förändra 

lärarnas didaktiska kunskapssyn. Om man istället sätter på sig de didaktiska glasögonen så ser 

man att ur ett sådant perspektiv att matematiklyftet är utformat för att locka fram samt utvidga 

elevers matematiska tänkande.  
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6.1.3 Kollegialt lärande 

Lärarnas beskrivning av hur de upplever samarbetet i matematiklyftet faller väl samman med 

det som skolverket (2013; 2016c) och Kornhall (2014) beskriver som viktiga hållpunkter för 

att få ett väl fungerande kollegialt lärande. De menar att samarbetet ska vara planerat och 

strukturerat kring kunskaper i den dagliga praktiken. Även Desimone (2009), som ramverket 

delvis bygger på, beskriver vikten av att lärare arbetar tillsammans inom fortbildningen och 

att man har fokus på ämnesinnehåll. Ryve (2016) pekar även han på att vissa specifika 

förutsättningar behövs för att framgångsrika kollegiala samtal kan komma att ske. Han 

nämner bl.a. att det finns en samtalsledare som håller fokus i samtalen, ser till att det finns 

relevanta frågor och att ett bra material att arbeta utifrån finns tillgängligt. Langelotz (2014) 

beskriver hur viktigt det är med kollektivt reflekterande kring erfarenheter från den dagliga 

verksamheten i skolan. I detta får man syn på hur man tillsammans kan agera för att stötta 

elevernas möjligheter att lära. Det blir också, som Mårtensson (2015) skriver i sin avhandling, 

ett kollegialt lärande där den individuelle lärarens kunskapsutveckling utvecklas. Resultatet i 

vår studie, gällande stöd för kollegialt lärande, har visat att det didaktiska stödmaterialet är 

tydliga att de har för avsikt att starta upp en fortbildningskultur där lärarna lära av varandra. 

Resultatet för fram att samtliga kategorier ger läraren det stöd som behövs för att jobba 

kollegialt och i huvudsak visar lärarna att deras upplevelse är densamma. Det som sticker ut 

är att lärarna, på grund av tidsbrist, ej genomfört klassrumsobservationer som grund för 

diskussioner i det kollegiala. Desimone (2009) har med tid som en av framgångsfaktorerna för 

att en fortbildning ska ge en god effekt. Hon beskriver att fortbildningen ska pågå minst en 

termin med minst 20 timmars kontakttid och utifrån lärarnas beskrivning har de fått mycket 

tid, ett läsår med 1 timmas kontakttid per vecka. Utifrån matematiklyftets didaktiska 

stödmaterial kan man tyda att det kommer åtgå många timmar till det kollegiala lärandet. 

De framgångsfaktorer som kollegialt lärande ger och som flera författare lyfter fram är stora 

och vinsten som genereras plockas ut av eleverna i form av större sannolikhet för en ökad 

måluppfyllelse. De framgångar som förts fram i forskningen är att kollegialt lärande utvecklar 

den individuelle lärarens kunskapsutveckling, gynnar elevers lärande, utvecklar lärarnas 

lärarkompetens, lyfter matematikundervisningen och att det gemensamma arbetet i sig är ett 

frö till lärarna utveckling av lärarkompetens (Kornhall, 2014; Langelotz, 2014; Mårtensson, 

2015; Olteanu, 2013; Sjöberg, 2014; Wettergren, 2013). Det kollegiala lärandet ses som en 

röd tråd genom hela det didaktiska stödmaterialet för problemlösningsmodulen i form av att 

man ska diskutera i grupp, tillsammans förbereda lektioner, tillsammans reflektera kring 
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varandras upplevelser och erfarenheter samt att man uppmuntras att observera varandras 

lektioner med åtföljande diskussioner. Detta kan ses som ett tydliggörande av vikten av att 

jobba kollegialt men det får oss att tänka till kring resultatet av intervjuerna där lärarna inte 

genomförde några observationer av varandras lektioner. Orsaken till att detta inte 

genomfördes kan därför inte belastas stödmaterialet utan här har går det att utläsa att det 

ligger på skolans organisationsnivå utifrån att lärarna inte har fått den tid som krävs för att 

kunna observera varandra. Risken är således att lärare kan ramla tillbaka det vi nämner i 

inledningen, att många lärare jobbar ensamma på sin kammare och låter läroboken styra den 

egna undervisningen (Löwing, 2010). I ett längre perspektiv kan det behöva byggas väl 

fungerande former för kollegialt lärande som kan ta vid då man genomfört matematiklyftet. 

Där blir bl.a. tid till att träffas och få till stånd de kollegiala samtalen samt möjlighet att 

observera varandra viktiga stöttepelare vilket Kornhall (2014) betonar. 

Specialläraren/specialpedagogen blir en viktig pusselbit i samspelet mellan organisation och 

lärare för att en miljö, där kollegialt lärande främjas för lärarna, stärks och att det fortsatta 

samarbetet fortsätter i matematiklyftets anda. Som speciallärare blir kontakten med 

organisationen viktig då specialpedagogiska tankar/idéer, som har elevens måluppfyllelse i 

centrum, kan lyftats. 

Sammanfattningsvis kan man konstatera att våra frågeställningar och syfte med detta arbete 

uppfyllts då resultaten nu är klara.  

- vilket stöd för kollegialt lärande finns i matematiklyftets didaktiska stödmaterial för 

lärare?  

Textanalysen av det didaktiska stödmaterialet visar på att det finns stöd för kollegialt lärande i 

materialet och att hela materialet i den modul som vi undersökte är uppbyggt för att lärare 

skall arbeta kollegialt. 

 

- hur upplever lärare, som genomfört/genomför matematiklyftet, att matematiklyftets 

didaktiska stödmaterial inom modulen problemlösning givit dem stöd för kollegialt 

lärande? 

De åtta lärare som vi intervjuat upplever att det didaktiska stödmaterialet i modulen 

problemlösning ger ett gott stöd för att lära sig av sina kollegor, inte minst det avsnitt där man 

kontinuerligt ska träffas och diskutera samt planera sina lektioner. 
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Lärarnas upplevelser, matematiklyftets stödmaterial och det författarna beskriver som goda 

samtal i kollegialt samarbete går hand i hand med både lesson- och learning study som 

Olteanu (2013) och Runesson (2011) beskriver. I modellerna beskrivs det hur man 

tillsammans i ämneslag planerar, genomför, analyserar och reflekterar kring undervisningen 

och som även observeras av kollegor. Ball, Thames och Phelps (2008) nämner att det tidigare 

inte funnits någon riktigt bra utbildning då utbildningarna varit alldeles för korta och 

fragmentariska. Tittar man nu på matematiklyftet så visar den att det nu finns en fortbildning 

för lärare som pågår under lång tid med regelbundna träffar.  

 

6.1.4 våra resultat kopplat till specialpedagogiska perspektiv 

 

Att delta i Matematiklyftet handlar om lärarens kompetensutveckling och i slutänden om att 

utveckla undervisningen för att skapa en god lärmiljö för eleverna. Tittar man vidare på 

Matematiklyftet och den kompetensutveckling som man avser att nå är 

kommunikation/interaktion och relationer av yttersta vikt för att överhuvudtaget nå ett 

kollegialt lärande (Skolverket 2016c). Man skulle utifrån det kunna påstå att matematiklyftet 

har sin utgångspunkt i ett relationellt perspektiv då man försöker förändra/utveckla 

undervisningen istället för att försöka förändra elevernas sätt att lära. Dessutom är det i 

samspelet i form av kommunikation, mellan två eller fler lärare i det kollegiala lärandet, som 

står i centrum för att nå denna utveckling.  

Det lärare bl.a. behöver veta för att nå ett konstruktivt kollegialt lärande i skolans värld, och 

den undervisning som bedrivs där, är kunskap om eleven. Tema ”Ämnesinnehåll” har fokus 

på vad man som lärare bör känna till om elevens tankar och strategier, hur man kan möta 

dessa samt begrepp och fakta inom matematiken. Claesson (2002) lyfter fram det 

sociokulturella perspektivet som en viktiga teoretisk inriktning. Denna inriktning försöker 

beskriva hur undervisningen kan möta elevers olika sätt att förstå och har man då förförståelse 

för elevers tankar och strategier når lärarna längre både i de kollegiala samtalen samt i 

slutänden för elevens måluppfyllelse. 

Ser man på detta så kan man finna kopplingar till specialpedagogiska perspektiv kring hur 

man kan bemöta elever som är i behov av stöd i matematiken. Det som visar sig vara bra för 

elever matematikundervisningen (i matematiklyftet) är sådant som är bra för alla, även för de 

som är i behov av särskilt stöd. Ahlberg (2013) och Engström (2003) talar om relationella 
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perspektivet (Engström använder även det kritiska perspektivet som benämning på det 

relationella). Det relationella perspektivet beskriver de båda författarna som att det är miljön 

runt omkring eleven/eleverna som ska förändras för att skapa en god lärmiljö, det är inte 

eleven själv som ska förändras till miljön.  

 

7. Metoddiskussion 
 

Nu avses att föra en diskussion kring studiens metodval, tillförlitlighet, giltighet/validitet och 

reliabilitet. I detta arbete har analyserna genomförts ihop på två datainsamlingsmetoder, 

intervjuer och textanalys, anser vi vara en styrka i vår studie. Att arbetet faller inom ramen för 

en kvalitativ studie blir naturligt då man jobbar med textanalys och intervjuer. Detta bekräftar 

kring då vi läser hur Fejes och Thornberg (2015) samt Hsieh och Shannon (2005) som båda 

beskriver att en kvalitativ textanalys passar bra när skriftliga dokument och texter skall 

undersökas. De beskriver att en textanalys handlar om att välja ut och förhålla sig till olika 

typer av texter och deras innehåll samt skapa kunskap om texternas innebörder utifrån ett väl 

avgränsat undersökningsproblem. Till skillnad från den kvantitativa metoden som inhämtar 

data från en större mängd informanter så syftar kvalitativa metoder till att ge förståelse av ett 

problem med hjälp av mycket information och få undersökningsobjekt (Fejes & Thornberg, 

2015). Vi har i resultatet använt oss av material som i egentlig mening mer tolkas som att det 

är av en kvantitativ karaktär och skulle kunna uppfattas som att fel metod valts och därmed 

visar ett resultat som kan te sig missvisande om man läser det som ett generaliserande resultat. 

Vi har dock valt att luta oss lite mot det kvantitativa sättet att framställa resultaten för att 

därmed lättare kunna analysera det vi fått fram både från intervjuerna och textanalysen. Vi är 

noga med att betona att de resultat vi fått fram inte är något vi kan eller försöker generalisera. 

Vi undviker att i hög grad den smygrepresentativitet som Göransson och Nilholm (2009) talar 

om, där urvalet i smyg felaktigt fås att representera en större grupp. 

Inom den kvalitativa forskningen återfinns semistrukturerade intervjuer som 

undersökningsmetod. Metoden innebär att en intervjuguide med teman som ska beröras 

nyttjas, det vill säga intervjuaren utgår ifrån en intervjuguide men respondenten ges stor frihet 

till att utforma svaren på sitt eget sätt (Fejes & Thornberg, 2015). I denna studie har vi använt 

oss utav semistrukturerade intervjuer för att försöka nå en variation hos informanterna 

gällande vad de upplever som viktigt i det didaktiska stödmaterialet. Vi intervjuade åtta lärare 
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som fritt fick berätta utifrån vår frågeställning samtidigt som vi hade möjlighet att styra 

samtalen med uppföljande frågor för att de inte skulle avvika alltför mycket från vår tänkta 

röda linje. Intervjuer genomfördes på lärarnas arbetsplatser vilket vi tror bidrog till att skapa 

en lugn och trygg miljö som skapar förutsättningar för att fritt och trovärdigt svara på 

frågorna. Informanterna informerades om fullständig anonymitet vilket troligtvis bidrar till 

trovärdiga svar men samtidigt kan vetskapen om att intervjuerna spelades in påverka 

informantens svar. Att veta att det man säger och svarar finns kvar digitalt tror vi kan påverka 

det som informanten säger och därför var vi tydliga med att berätta att ljudfilerna skulle 

komma att raderas. 

Reliabilitet och validitet används, enligt Kvale (1997), inom kvalitativa studier för att 

bestämma kvaliteten på en studies resultat då med avseende på hur tillförlitliga resultaten i 

studien är samt hur grundligt den utförts (reliabilitet). Om studien har studerat kring det som 

var tänkt är en viktig del reflektera kring och med detta menar Kvale att man tittar på studiens 

validitet. Vår mening är att vårt självständiga arbete uppvisar god validitet och att den är 

tillförlitlig utifrån det sätt vi genomfört datainsamling och analys av resultat Vi kan inte se att 

några etiska problem har uppstått i vår studie. 

 

8. Fortsatt forskning 
 

Det vi sett i våra intervjuer är att matematiklyftet är en kompetensutveckling som fungerar bra 

under den period som det pågår som projekt på skolan. I samtalen med lärarna framträder att 

man efter matematiklyftet tenderar att backa tillbaka i det kollegiala lärandet och det kan 

därför vara intressant att forska kring vad som händer då man avslutat matematiklyftet. 

Skolverkets slututvärdering av matematiklyftet visar att lärare drar nytta av de lärdomar de 

fått, exempelvis att de öppnar upp mer för diskussion i klassrummet, låter eleverna resonera 

och förklara hur de tänker, utvecklat en mer kritisk hållning till undervisningssätt samt att de 

använder problemlösning i större utsträckning (Skolverket, 2016a). Däremot har 

utvärderingen visat att det kollegiala lärandet kollegor emellan har minskat, något som 

indikerades i våra informanters intervjusvar. Bristen på fördjupade analyser av 

Matematiklyftet och dess didaktiska stödmaterial är dock stor. Detta arbete ska ses som ett 

bidrag till den forskningen. 
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Bilaga 1 – Missivbrev 

 

Hej! 

Vi är två matematiklärare som arbetar i XXX- respektive XXX kommun. Vi läser just nu sista 

terminen i vår utbildning till speciallärare med inriktning matematikutveckling på 

Mälardalens högskola. Sista terminen består av ett självständigt arbete som vi tillsammans 

skriver utifrån egen vald frågeställning inom vårt område. Vårt arbete handlar om 

specialpedagogik och matematik. 

Skolverkets satsning på ämnet matematik - Matematiklyftet, är en fortbildningsinsats där det 

kollegiala lärandet uttalat är en viktig pusselbit för ämnets utveckling. Utifrån detta vill vi 

försöka utröna huruvida matematiklyftet konkret ger lärarna verktyg och stöttning i att 

jobba kollegialt i matematiklyftet. Vidare ser vi det som viktigt att försöka fånga vad 

lärarna själva upplever att de får för verktyg och stöd för att jobba kollegialt. 

 

Under våren kommer vi genomföra en studie i tidigare nämnda kommuner där syftet är att 

undersöka vilket stöd matematiklärare, som genomgått matematiklyftet, upplever att de får i 

matematiklyftets handledning. 

Vår avsikt är att genomföra intervjuer som kommer ta mellan 30 och 45 minuter. Deltagandet 

är frivilligt och full anonymitet råder kring deltagande och arbetsplats. Intervjuerna kommer 

genomföras i slutet på februari/början på mars. 

Är du intresserad av att ta del av den färdiga studien eller har frågor kan du nå oss med de 

kontaktuppgifter som finns nedan. 

Vår handledare vid Mälardalens högskola heter Tuula Koljonen och det går bra att nå henne 

på mail: tuula.koljonen@mdh.se 

 

Med vänliga hälsningar 

 

Mikael Sjöström 

Msm14009@mdh.student.se 

Tele: XXX 

 

Olle Stoor 

Osr14001@mdh.student.se 

Tele: XXX 

mailto:tuula.koljonen@mdh.se
mailto:Msm14009@mdh.student.se
mailto:Osr14001@mdh.student.se


50 
 

Bilaga 2 – Intervjuguide 

 
Intervjuguide 

 

 Kan du ge exempel på vad, i matematiklyftets didaktiska stödmaterial/handledning, 

som säger att man ska jobba kollegialt inom modulen problemlösning? 

 Hur upplever du det didaktiska stödmaterialet/handledningen som finns i 

matematiklyftet? 

 På vilket sätt har matematiklyftets didaktiska stödmaterial/handledning påverkat ert 

sätt att samarbeta på skolan?  

 Gav det didaktiska stödmaterialet/handledningen förslag på idéer och strategier 

eleverna kan tänkas ha i problemlösning? Gavs förslag på hur man kan möta dessa 

idéer och strategier? 

 Tycker du att det didaktiska stödmateriala/handledningen presenterade begrepp och 

fakta inom matematiken (användningsområden, metoder, bevis, korrekt terminologi)? 

 Känner du att det fanns någon vetenskaplig förankring i matematiklyftet, på vilket 

sätt? 

 Gavs förslag på hur man kan utforma undervisningen (ex. 

individualisering/grupparbeten, bedömning etc.)? 

 Genomförde ni klassrumsobservationer som låg till grund för vidare diskussioner? 

 Har matematiklyftets didaktiska stödmateriala/handledning påverkat ditt sätt att 

undervisa? 

 På vilket sätt tycker du att matematiklyftets didaktiska stödmaterial/ handledning har 

stöttat dig i din lärarprofession?  

 Vad, i matematiklyftet, tycker du har varit bäst respektive sämst? 

 Hur har det fortsatta samarbetet/kollegiala arbetet fortskridit hos er? 

 Under hur lång tid genomförde ni matematiklyftet och hur ofta träffades ni i 

”gruppen”?  

  



51 
 

Bilaga 3 – Exempel på funna kategorier i matematiklyftets didaktiska 

stödmaterial 

Kategori Förklaring Exempel/citat 

1. Allmän kunskap om 

elevers tankar och 

strategier. 

Beskriver om eleverna 

kan ha speciella idéer 

om matematiska 

begrepp och 

exemplifierar 

gemensamma 

strategier bland 

eleverna. 

Se bilaga 5 

2. Förslag på hur man 

kan möta elevers 

tankar och strategier. 

Erbjuder förslag på hur 

man 

handskas med och 

möter olika idéer och 

strategier för att öka 

elevernas lärande och 

förhindra framtida 

problem. 

"Genom att få med flera olika slags lösningar visar 

man på både mångfalden av olika sätt att tänka i 

klassen och på att matematiska 

problemlösning inte handlar om ett enda specifikt 

sätt att tänka och räkna.” 

 

”…den elev som har gjort den felaktiga lösningen 

får chansen att rätt till sitt misstag inför klassen.” 

 

”Oftast kan eleven som gjort den felaktiga lösningen 

komma på sitt misstag medan han/hon förklarar sina 

tankar.” 

3. Begrepp och fakta 

Illustrerar begrepp och 

fakta  

inom matematiken som 

historia, 

användningsområde, 

härledningar, metoder, 

bevis, korrekt 

terminologi 

"När det gäller kopplingar till centrala matematiska 

begrepp och metoder så kan man i exemplet med 

Tornet göra kopplingar till area (area av rektangel 

och triangel), till aritmetiska 

lagar (exempelvis distributiva lagen), 

prioriteringsregler och användning av parenteser, 

aritmetiska summor etc." 

 

"visa på viktiga matematiska kopplingar mellan 

elevlösningar och till centrala matematiska idéer" för 

att skapa en givande klassdiskussion. 

4. Utformning av 

undervisning. 

Ger förslag, till 

läraren, på aktiviteter 

som avser att stödja 

lärarens agerande i 

lärandesituationen. (ex. 

individualisering, 

formativ bedömning, 

grupparbeten etc.) 

"Om en elevs förklaring är informell eller kanske 

otydlig så kan läraren upprepa vad eleven sagt, men 

uttrycka det i mer formella ordalag. Då kan man 

både åstadkomma att elevens bidrag 

uppmärksammas och att det återkopplas på ett sätt 

som för lärande framåt". 

 

”Moment C – aktivitet 

Genomför 

Genomför det valda problemet enligt faserna: 

 introduktion 

 enskilt arbete 
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 arbete och diskussion i smågrupper/par 

 hel/halvklassdiskussion” 

5. Koppling mellan 

teori och praktik. 

Ger olika pedagogiska 

arbetsförslag och då 

med koppling till teori 

och aktuell forskning. 

Del 6: "Forskarna Fraivillig, Murphy och Fuson har 

tagit fram ett ramverk (Advancing Children's 

Thinking) som syftar till att sätta fingret på effektiva 

undervisningsstrategier vid problemlösnings-

orienterad matematikundervisning.".  Ramverket 

beskrivs kortfattat med de tre komponenterna "(1) 

locka fram elevers matematiska tänkande (2) stödja 

elevers matematiska tänkande (3) utvidga elevers 

matematiska tänkande". 

6. Lärande i grupp 

Att lärare arbetar 

tillsammans inom 

fortbildningen. 

”Diskutera – Hur tänker ni kring åtgärder som 

läraren kan göra för att alla elever ska kunna delta, 

men inte nödvändigtvis på samma sätt, i alla 

lektionens faser?” ”Förbered en aktivitet – Jämför 

vilka elevlösningar (strategier och uttrycksformer) ni 

förutser av just era elever för det valda problemet. 

Vilka missuppfattningar och svårigheter förutser 

ni?" 

7. Att lärare får 

möjlighet att vara 

aktiva och har 

möjlighet att observera 

varandra. 

Klassrumsobservaioner 

som 

åtföljas av feedback 

och diskussion kring 

sådant som 

observatören 

uppmärksammat. 

"Vi vill uppmuntra er till att besöka varandras 

lektioner i den utsträckning ni ar möjlighet till det. 

Om ni har sett varandra i klassrummet kan era 

diskussioner bli ännu mer 

givande. Vi vill också påminna om att ni redan från 

börjankontinuerligt för anteckningar över vad ni 

själva gör, era reflektioner och upplevelser." 

8. Tidsaspekten 

Att den varar 

tillräckligt länge 

och innehåller 

tillräckligt mycket tid 

(minst en termin i 

utsträckning och minst 

20 timmars kontakttid) 

”Alla moduler i matematiklyftet har samma upplägg. 

De har åtta delar där  

varje del består av fyra moment: individuell 

förberedelse (moment A), kollegialt arbete (moment 

B), lektionsaktivitet (moment C) och gemensam 

uppföljning (moment D). I den här modulen är 

aktiviteten i moment C alltid en 

problemlösningslektion som avslutas med en 

klassdiskussion. ” 
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Bilaga 4. Exempel på lärarsvar under intervjuerna 

Kategori Förklaring Exempel/citat 

1.Allmän kunskap 

om elevers tankar 

och strategier. 

Beskriver om eleverna 

kan ha speciella idéer om 

matematiska begrepp och 

exemplifierar 

gemensamma strategier 

bland eleverna. 

”Det fanns förslag på lösningar som vi tittade på vid 

något tillfälle, att man kunde se olika sätt som något 

kunde lösas på. Om det stod något om hur man 

skulle kunna möta dessa tankar det kan jag inte 

påminna mig om. Kan inte minnas att det stod HUR 

man skulle möta detta” 

 

”Ja det tycker jag. Det fanns med några exempel hur 

en uppgift kunde lösas på fler än ett sätt. 

Dock inget om HUR man kan bemöta dem.” 

2. Förslag på hur 

man kan möta 

elevers tankar och 

strategier. 

Erbjuder förslag på hur 

man 

handskas med och möter 

olika idéer och strategier 

för att öka elevernas 

lärande och förhindra 

framtida problem. 

Nej, det kan jag inte säga att det stod i just 

handledningen utan det var i så fall mera att vi 

pratade om det i gruppen, hur man skulle presentera 

problemet och på vilket sätt man kan ha användning 

av det. Bevis och terminologi var något man jobbade 

med under arbetsgången med eleverna. 

 

”Oj, nej det tror jag inte, inte specifikt att det fanns 

med. Mer en tanke på att man skulle ha detta i åtanke 

och själv förbereda sig på detta.” 

3. Begrepp och 

fakta 

Illustrerar begrepp och 

fakta  

inom matematiken som 

historia, 

användningsområde, 

härledningar, metoder, 

bevis, korrekt terminologi 

”Jag kan minnas från någon av filmerna som vi 

tittade på. I den pratades det om att man skulle 

använda ett korrekt matematiskt språk, att man inte 

ska använda exempelvis plus och gångra utan man 

ska använd addera, multiplicera etc. Sen ska man väl 

använda sig av det eleverna presenterar i helklass 

och koppla det till korrekt terminologi, har för mig 

att det finns med något sådant i stödet.” 

4. Utformning av 

undervisning. 

Ger förslag, till läraren, 

på aktiviteter som avser 

att stödja lärarens 

agerande i 

lärandesituationen. (ex. 

individualisering, 

formativ bedömning, 

grupparbeten etc.) 

”Vi hade ett gemensamt undervisningssätt varje 

gång. Alla elever fick först jobba på egen hand, 

sedan jobbade de i par och diskuterade det de båda 

kommit fram till. Till sist hade vi en gemensam 

genomgång kring hur alla eller grupperna kommit 

fram till sin lösning.” 

 

”När vi hade lektion så var den förberedd utifrån att 

eleverna skulle jobba enskilt och i grupp. På slutet av 

lektionen fick alla redovisa och i helklass diskutera 

olika lösningar. Någon eller några fick redovisa på 

tavlan hur de löst uppgiften och de andra fick ställa 

frågor och kommentera.” 

 

”ja men de jobbar ju med liksom…det var ju rätt så 

konkret, jag kommer inte ihåg vad det hette…ja 
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alltså, alla fick en uppgift, man skulle försöka först 

själv och sen i grupp och sen var det alla. Den var 

kanske en av de metoderna man tog med sig i…sen 

är de svår att applicera i olika grupper för att de är så 

ojämna. Det är det som är problemet, att hitta bra 

uppgifter som…går att jobba utifrån…” 

5. Koppling mellan 

teori och praktik. 

Ger olika pedagogiska 

arbetsförslag och då med 

koppling till teori och 

aktuell forskning. 

”Vad säger forskningen och så fick man koppla in 

det och så se…jamen det…det kan man hålla med 

om i vissa delar eller så inte…utan man fick den 

vetenskapliga förankringen också i det.” 

 

”Det har varit intressant att läsa forskning bakom för 

det är sånt som säger, det här ska jag läsa men 

kanske inte tar sig tiden men här har man fått det och 

det har också varit en handledning i sig.” 

6. Lärande i grupp 

Att lärare arbetar 

tillsammans inom 

fortbildningen. 

”Sen var det ju det att alla fick delta, vi gick laget 

runt och alla fick säga något och delge sina 

upplevelser, tips och idéer.” 

 

”det som jag tyckte var bra det var ju att vi läste 

tillsammans och att vi…eeeh…pratade igenom hur 

vi skulle kunna gå tillväga för att göra de här 

uppgifterna tillsammans med våra elever för att 

sedan komma tillbaka och…ja, jämföra med 

varandra och prata med varandra om hur det hade 

gått.” 

7. Att lärare får 

möjlighet att vara 

aktiva och har 

möjlighet att 

observera varandra. 

Klassrumsobservaioner 

som 

åtföljas av feedback och 

diskussion kring sådant 

som observatören 

uppmärksammat. 

”Här hade vi inte riktigt möjlighet att vara inne i 

klassrummet på samma sätt som när man är två.” 

 

Brukar ni vara fler än 1 på lektionerna? Ja det händer 

ju att vi glider in hos varandra fast än vi inte har 

lektion.” 

 

”Ingenting sådant, vi gick in till varandra någon gång 

men det var efter att vi genomfört matematiklyftet. 

Kanske borde vi gjort det under fortbildningen för att 

skapa en djupare diskussion då vi träffades. Men det 

är väl bättre att vi gör det nu än inte alls.” 

8. Tidsaspekten 

Att den varar tillräckligt 

länge 

och innehåller tillräckligt 

mycket tid (minst en 

termin i utsträckning och 

minst 20 timmars 

kontakttid) 

Men strukturen på det är liksom…att det var en 

ganska lång tid, att vi 

hade ett mönster som vi följde.” 

 

”Matematiklyftet, hos oss, höll på ett år och skulle 

träffas 1 gång/vecka. Tiden vi satt kunde variera men 

vi hade 1 timma till förfogande varje gång.” 
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Bilaga 5. Exempel på elevlösningar i matematiklyftets stödmaterial 

 

 


