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I denna studie undersöker vi fyra lärares upplevelser av fortbildningarna 
Matematiklyftet och Räkna med Västerås samt om dessa har påverkat lärares 
planering och undervisning inom ämnet matematik. Vi undersöker om lärarna 
upplever att de får användbara verktyg samt stöd av fortbildningarna. Denna studie 
genomförs via kvalitativa intervjuer där fyra lärare beskriver deras upplevelser 
genom att svara på våra konkreta frågeställningar. 
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1 Inledning 

Undersökningar som exempelvis PISA och TIMSS, vilka är gjorda under ledning av 
OECD (2016), visar att resultaten i Sverige är låga jämfört med andra länder, 
exempelvis Finland. Detta har skapat debatt vilket senare har lett till att Skolverket 
tillsammans med högskolor och universitet, har tagit fram Matematiklyftet som är en 
fortbildning för att höja kompetensen hos lärarna inom ämnet matematik med målet 
att höja resultatet bland eleverna. Undersökningar som PISA (2016) gjort efter att 
Matematiklyftet genomförts visar på att resultaten i Sverige har förbättrats och närmat 
sig bland annat Finlands goda resultat. Vi har upplevt, vid egna iakttagelser i skolan, 
att ämnesdidaktiken och ämneskunskapen hos lärare i årskurserna F-3 varierar. 
Västerås stad har tillsammans med Mälardalens högskola skapat ett långsiktigt och 
forskningsbaserat samarbetsprojekt som heter Räkna med Västerås (RäV). Enligt 
Mälardalens högskola och Västerås stad (2014) är syftet med RäV att ge lärarna 
förutsättningar för att stödja eleverna i deras matematikutveckling.  
 
Båda fortbildningarna utgår från kollegialt lärande. Ryve, Hemmi & Kornhall (2016) 
skriver att kollegialt innebär att lärare sitter tillsammans med sina kollegor och 
diskuterar om olika sakfrågor och/eller ämnesområden. De skriver vidare att kollegialt 
lärande handlar om att personer, i detta fall lärare, utvecklas i samspel med andra 
personer/kollegor. Skolverket (2015) beskriver matematiklyftet som en 
fortbildningsinsats med fokus på det kollegiala lärandet som är av stor vikt för ämnets 
utveckling. Lärarna får då diskutera och utbyta kunskaper med varandra vilket kan 
leda till att undervisningsmetoder förändras. Detta kan medföra att undervisningen 
utvecklas och förbättras. Styrdokumenten i Lgr11 (Skolverket, 2011) är tydliga gällande 
kunskapskraven och det kan hända att lärare känner sig låsta eller har otillräcklig 
kunskap för att ge eleverna möjlighet att nå målen. Då lärares ämnesdidaktiska 
kunskaper och ämneskunskaper varierar kan kollegialt lärande ge lärare stöd och 
verktyg för att utveckla ämnesdidaktiken och således ge eleverna bättre 
förutsättningar. Vi har, under vår praktik, upplevt att lärarnas inställning till dessa 
fortbildningar varierar. Då både matematiklyftet och RäV är stora satsningar ser vi det 
som ett intressant och relevant ämne att studera och jämföra med varandra. 

1.1 Syfte och frågeställningar 

I detta arbete studeras de fyra intervjuade lärarnas upplevelse angående 
lärarfortbildningarna Matematiklyftet och Räkna med Västerås (RäV). Syftet med 
studien är att undersöka lärares upplevelse av matematiklyftet och RäV. Syftet uppfylls 
genom att besvara följande forskningsfrågor; 

 Hur upplever lärarna att Matematiklyftet och Räkna med Västerås gett dem 
verktyg och stöd för att utveckla planering och undervisning inom matematik? 

 Vad anser lärarna skiljer Matematiklyftet från Räkna med Västerås? 

1.2 Disposition 

Studien börjar med en kortare inledning följt av syfte och forskningsfrågor. Därefter 
presenteras begreppet kollegialt lärande och fortbildningarna Matematiklyftet och 
Räkna med Västerås. Vi tar sedan upp vad tidigare forskning säger om detta samt en 
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kortare presentation om den aktuella debatten. Efter detta presenteras vilken teoretisk 
utgångspunkt som genomsyrar studien. Vidare redogör vi för val av metod, det vill säga 
hur vi samlat information, vilket urval som gjordes, hur vi analyserade informationen 
samt en beskrivning av de forskningsetiska övervägandena. Därefter sammanställs 
studiens resultat under rubriker kopplat till studiens forskningsfrågor som avslutas 
med en sammanfattande resultatanalys. Vi diskuterar och analyserar sedan val av 
metod samt resultat av studien med tidigare forskning. Slutligen kommer en slutsats 
och våra tankar gällande vidare forskning. Avslutningsvis presenteras en 
litteraturförteckning samt bilagor. 
 

2 Bakgrund och tidigare forskning 

Fortbildningarna Matematiklyftet och Räkna med Västerås (RäV) samt begreppet kollegialt 
lärande och det sociokulturella perspektivet, som genomsyrar de båda fortbildningarna, 
presenteras. Vidare framställs tidigare forskning och aktuell debatt. 

2.1 Bakgrund 

Här nedan följer en beskrivning av fortbildningarna Matematiklyftet och Räkna med 
Västerås (RäV) vidare beskrivs begreppet kollegialt lärande och avslutningsvis det 
sociokulturella perspektivet. Beskrivningarna kommer att innehålla syftet och upplägg 
i de båda fortbildningarna. 

2.1.1 Matematiklyftet 

Matematiklyftet är en fortbildning för lärare som undervisar inom ämnet matematik. 
Skolverket har tillsammans med universitet och högskolor arbetat fram fortbildningen 
matematiklyftet för att ge lärarna stöd i den matematiska undervisningen. Enligt 
Skolverket (2016) är det huvudsakliga syftet med matematiklyftet att utveckla och 
stärka kvaliteten i undervisningen vilket i sin tur ska leda till att elevernas 
måluppfyllelse ökas. Vidare skriver Skolverket (2016) att målet för de deltagande 
lärarna är att de i hög grad ska reflektera över undervisningen och hur olika beslut som 
tas påverkar undervisningen.  
 
Lärarna ska, tillsammans med sina kollegor och en utbildad handledare, reflektera 
över sina undervisningsmetoder. Vidare menar Skolverket (2016) att matematiklyftet 
ska ge en kunskapsbank med nya metoder och verktyg som ska underlätta för lärarna 
i den fortsatta undervisningen. Matematiklyftet är uppbyggt på kollegialt lärande där 
de deltagande lärarna tillsammans med en handledare ska arbeta igenom material som 
är framtaget för fortbildningen. Det genomförs lokalt på skolor där lärarna sitter 
tillsammans med en handledare en gång i veckan där de går igenom material som de 
sedan ska omvandla och använda sig av i praktiken. Tanken är att lärarna på 
regelbunden basis ska genomföra de undervisningsaktiviteter som tas fram under 
träffarna.  
 
Materialet som används är framtaget av Skolverket (2015) och är uppdelat i åtta olika 
moduler. Dessa moduler är algebra, geometri, matematikundervisning med IKT, 
problemlösning, sannolikhet och statistik, språk i matematik, samband och förändring 
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och taluppfattning. Under ett läsår väljer och genomför lärarna två av dessa moduler. 
Varje modul tar en termin att genomföra och materialet inom varje modul är 
specificerade för att passa i just det området. Modulerna är indelade i åtta områden, 1-
8. Varje område är sedan indelade i fyra moment, A-D. Inom alla områden tas ett 
specifikt didaktiskt perspektiv upp och rubrikens område ger en hint om vilket 
didaktiskt perspektiv som kommer användas inom just det området.  
Skolverket (2015) beskriver områdena för Algebra på följande sätt:  
 

“1. Reflektion som lärprocess 
  2. Resonemangsförmåga 
  3. Bedömning för utveckling av undervisning i algebra 
  4. Interaktion i algebraklassrummet 
  5. Algebra som språk 
  6. Sociomatematiska normer 
  7. Kommunikation i algebraklassrummet 
  8. Avslutande reflektion och utvärdering” (Skolverket, 2015). 

 
Samtliga moduler är uppbyggda på ett snarlikt sätt och områdesrubrikerna ändras 
endast för att passa inom den specifika modulen som ska användas. 
Vidare skriver Skolverket (2015) om modulerna på ett tydligt och pedagogiskt vis 
genom följande beskrivning av de steg som innefattas inom varje modul: 
Moment A – Individuell förberedelse 
Under detta moment förväntas lärarna ta del av tidigare forskning inom området. 
Detta kan ske genom att läsa artiklar, lyssna på ljudfiler eller se på en kortare film där 
fakta om området presenteras. 
Moment B – Kollegialt arbete 
Under detta moment sitter lärarna tillsammans med handledaren och diskuterar 
materialet som de alla tagit del av innan träffen. De ska sedan gemensamt planera ett 
antal aktiviteter som de ska genomföra i undervisningen. 
Moment C – Aktivitet  
Under detta moment förväntas lärarna genomföra den planerade aktiviteten i den 
ordinarie undervisningen. 
Moment D – Gemensam uppföljning 
Under detta moment sitter lärarna tillsammans med handledaren och reflekterar 
över den genomförda aktiviteten. Deltagarna förväntas ge varandra feedback på 
genomförandet och får avslutningsvis sammanfatta vad de lärt sig av aktiviteten och 
forskningen inom det aktuella arbetsområdet. 

2.1.2 Räkna med Västerås 

Västerås stad har tillsammans med Mälardalens högskola skapat en långsiktig och 
storskalig fortbildning som är forskningsbaserat, detta heter Räkna med Västerås 
(RäV). Under år 2012-2015 har Mälardalens högskola och Västerås stad arbetat för att 
få en helhetssyn om matematikutbildningen i Västerås kommun. Projektet skapades i 
syfte att förbättra klassrumsundervisningen och ge lärare förutsättningar för att stötta 
eleverna i deras matematikutveckling. Läraren ska, tillsammans med sina kollegor, ges 
verktyg som stöd för att planera, genomföra samt utvärdera en bred matematisk 
klassrumsundervisning. Två huvudspår i projektet är matematik genom 
problemlösning och formativ undervisning och tanken är att stimulera elevers 
matematiska tänkande genom olika uppgifter. Lärarens uppgift är att vara 
matematiskt medveten både i och utanför klassrummet samt inneha en aktiv roll. 
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Lärare, rektorer, ämnesföreträdare, matematikmentorer, matematikutvecklare, 
verksamhetschefer, politiker och andra centrala aktörer inom kommunen arbetar 
tillsammans med forskare inom projektet.  
Projektet ska ge lärarna stöd i undervisningen och all fortbildning ska ingå i ordinarie 
arbetsbörda. Det kan exempelvis vara olika lektionsplaneringar, en portfolio med 
problemlösningsmaterial, individualisera undervisning, reflektera över hur formativ 
bedömning används och sträva efter effektiva grupparbeten.  
För att göra projektet tydligare utgår skaparna från ett ramverk där de har ett antal 
frågeställningar som ligger till grund för projektet. Det kan exempelvis vara; 

 Vad är ett bra läromedel?  
 Hur definieras kunskap inom matematik?  
 Förutse, välja och ordna olika elevlösningar.  
 Vad kännetecknar ett tydligt mål med en lektion?  
 Hur kan elever aktiveras för att hjälpa sig själva och andra i deras närhet?  

 
 

RäV genomfördes inom tre olika områden; arbete tillsammans med fokuskolor, arbete 
tillsammans med ämnesföreträdare och arbete tillsammans med rektorer.  
Arbete tillsammans med fokuskolor handlar om att skaparna av projektet arbetar med 
nio skolor under ett läsår. Lärare på de olika skolorna arbetar kollegialt i små grupper 
med forskare. Tanken är att dessa grupper träffas 19 gånger under ett läsår. Vid dessa 
möten får de information om olika teorier och verktyg för att utveckla och stödja 
lärarna, främst gällande problemlösning och formativ undervisning, vilket kan leda till 
att lärare kan arbeta och agera produktivt i klassrummet. Varje gång gruppen träffas 
diskuteras nya punkter och några exempel på vad som kan diskuteras är följande; Hur 
ska läromedel väljas och användas? Hur kan jag som lärare agera för att utmana alla 
elever? 
Arbetet tillsammans med ämnesföreträdare riktar sig till att fortbilda 
ämnesföreträdarna på de olika skolorna som deltar i projektet. Ämnesföreträdarna 
fortbildas i att planera och leda kollegiala möten och samtal. När arbetsgrupperna 
samlas och samtalar förväntas ämnesföreträdarna leda det kollegiala samtalet. 
Arbetet tillsammans med rektorer syftar till att fortbilda rektorer så att de kan stödja 
och utvärdera klassrumsundervisningen i matematik. Det kan med fördel göras 
genom observationer i klassrummet. Tanken är att göra klassrumsundervisningen så 
innehållsrik och konkret som möjligt. Rektorerna ansvarar även för planeringen och 
genomförandet, av RäV, på de olika fokuskolorna. 

2.1.3 Kollegialt lärande 

En lärare behöver både ämneskunskaper och didaktiska kunskaper vid genomförande 
av undervisning. Undervisningen bygger på kunskapskraven och syftet med ämnet, 
dessa står tydligt i Lgr11 (Skolverket, 2011) där man bland annat kan läsa 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.” samt att ”Genom undervisningen ska eleverna ges 
förutsättningar att utveckla förtrogenhet med grundläggande matematiska begrepp 
och metoder och deras användbarhet.” (s.55).  

Lärarna har således höga krav på sig, dessutom förväntas läraren ge eleverna verktyg 
för att kunna klara av olika matematiska situationer som de ställs inför, både i skolan 
och senare i livet. I de lägre årskurserna är det oftast klasslärarsystemet som gäller. 



5 

 

Skolinspektionen (2009) menar att kraven kan leda till att lärarna inte har tillräcklig 
utbildning för att ge eleverna de verktyg och det stöd de behöver för att klara av 
undervisningen. Langelotz (2014) menar att kollegialt lärande kan motverka detta 
genom att lärarna kan dra nytta av varandras kunskaper och färdigheter. Vidare skriver 
hon att det är bra om lärarna som använder sig av kollegialt lärande är olika, både sett 
till hur de är som personer samt vilka ämnes- och didaktiska kunskaper de har. Hon 
menar att det kan ge ett större utbyte under diskussionerna. Langelotz (2014) skriver 
även att kollegialt lärande innehåller olika fallgropar som är viktiga att ha kunskap om 
samt ha i åtanke. Ett exempel på detta är att en eller fler individer i gruppen upplever 
att de inte har någonting nytt att tillföra till gruppen samt att de inte upplever att de 
tips och den feedback de får från övriga i gruppen ger någonting. Hon skriver att det 
kan leda till stagnation vilket i sin tur kan leda till att lärarna känner att det är onödigt 
att sitta i gruppen och diskutera. Precis som Langelotz framhåller Popov & Ödmark 
(2015) att det kollegiala lärandet kan hjälpa lärarna och utveckla ämneskunskap såsom 
didaktisk kunskap. De skriver vidare att det kan vara bra att använda sig av 
auskultering. Där kan lärarna se hur deras kollegor löser olika situationer de har 
hamnat i. De kan sedan diskutera situationen med kollegan och på så sätt analysera 
situationen och olika sätt som den kan lösas på. Tidsbrist kan dock vara ett hinder för 
auskultering menar Popov & Ödmark (2015). Något som Langelotz (2014) och Popov 
& Ödmark (2015) nämner som en viktig parameter är miljön. De skriver att lärare som 
känner sig lugna och trygga kan ta till sig information samt kan utvecklas bättre än om 
de känner sig osäkra. 

2.1.4 Sociokulturellt perspektiv 

Säljö (2000) menar att det sociokulturella perspektivet utgår från att all inlärning och 
utveckling sker bäst när människor samspelar och interagerar med varandra. Han 
skriver vidare att människor som samspelar och interagerar med andra kan 
inspireras av och ta lärdom från de andra människorna som deltar i interaktionen. 
Dysthe (2003) skriver likt Säljö att samspel och kommunikation mellan olika 
individer kan främja dessa individers inlärningsprocess. Hon menar vidare att det är 
bra om individerna som interagerar är olika både personlighetsmässigt samt 
erfarenhet- och kunskapsmässigt. Dysthe (2003) och Säljö (2000) nämner 
teoretikern Lev Vygotskij, han är den som började tänka i de sociokulturella banorna. 
Dysthe (2003) skriver att Vygotskij menade att tanken och språket kan utvecklas när 
en dialog mellan två eller fler människor förs. Vidare menade han, enligt Dysthe 
(2003) att kommunikation och samspel är att lära sig och inte bara ett verktyg för att 
lära sig. Ett begrepp som förekommer inom det sociokulturella perspektivet är den 
proximala utvecklingszonen. Säljö (2000) skriver att den proximala utvecklingszonen 
är den kunskapsnivå som en individ inte kan nå ensam utan måste ta hjälp av andra i 
dennes närhet för att kunna nå upp till nivån. 
Matematiklyftet och RäV utgår från att lärare sitter tillsammans med kollegor för att 
diskutera olika situationer som de kan ställas inför i undervisningen. Således 
genomsyrar det sociokulturella perspektivet dessa fortbildningar.  

2.2 Tidigare forskning 

Här nedan följer information om tidigare forskning inom fortbildningarna samt 
lärares upplevelser av dessa. 
 



6 

 

2.3 Fortbildningar inom matematik 

När en fortbildning inom matematik ska genomföras är det, enligt Cobb & Jackson 
(2011), viktigt att fundera ut vad som är vetvärt och vetbart inom matematik. Med det 
menar de; vad syftet med fortbildningen är, hur arbetsgången ska se ut samt vilket 
material som ska användas. Vidare skriver de att det är viktigt att benämna vad som 
anses vara kunskap inom matematik. Denna benämning blir sedan en punkt som 
deltagarna i fortbildningen, i detta fall lärare, kan utgå ifrån vid planeringar och 
diskussioner. Cobb & Jackson (2011) skriver att lärare, med hjälp av olika 
fortbildningar, kan få kontakt med andra lärare. Denna kontakt kan bidra till att 
lärarna får en positiv utveckling och att de kan ta lärdom av varandra samt diskutera 
olika undervisningsupplägg och hur planering kan göras på ett effektivt sätt. Clarke & 
Hollingsworth (2002) skriver att fortbildningar kan användas för att lärare ska kunna 
lära sig nya saker, utvärdera planerings- och undervisningsupplägg samt utvärdera 
synen på vad kunskap inom matematik är. De menar vidare att fortbildningar kan vara 
ett bra tillfälle för lärare att ändra syn och uppfattning gällande vad som är relevanta 
matematiska kunskaper, hur ett undervisningsupplägg kan se ut samt vilken roll 
läraren ska ha vid undervisningen. 
 
Enligt Cobb & Jackson (2011) så krävs det god styrning uppifrån för att en fortbildning 
ska bli lyckad. Med detta menar de att rektorer och forskare inom ämnet bör vara 
involverade i diskussioner med lärarna och ge feedback samt stöd. De menar att det 
kan vara bra om ett antal lärare får extra ansvar inom de olika grupperna. Dessa lärare 
kallas för matematikcoacher eller stödpersoner. Dessa kan då fungera som en länk 
mellan rektorer, forskare och lärare. De kan även hjälpa till att hålla i möten och leda 
diskussioner framåt. 
 
Ryve, Hemmi & Kornhall (2016) skriver att fortbildningar inom matematik kan 
användas för att utveckla klassrumsundervisningen samt utveckla det kollegiala 
arbetet. Dessa två punkter är två av grundbultarna i den fortbildning som några av 
dessa forskare har varit med och skapat, nämligen Räkna med Västerås. De skriver 
vidare att lärare som genomgår fortbildningar inom matematik kan få en ökad 
kunskap gällande att främja elevernas intresse för ämnet. Enligt Ryve, Hemmi & 
Kornhall (2016) kan lärare få verktyg och metoder för att stötta elever som antingen 
har svårigheter alternativt behöver utmaningar för att utveckla de matematiska 
kunskaperna. 

2.3.1 Lärares upplevelse av Matematiklyftet 

Skolverket har bett två oberoende parter att utvärdera matematiklyftet. De tillfrågade 
parterna är Ramböll Management (2013) och Umeå Universitet (2016). 
Utvärderingarna har utgått från frågeställningar som är utformade utefter 
Matematiklyftets syfte. Exempelvis; på vilket sätt har Matematiklyftet bidragit till en 
hållbar och bestående undervisningskultur? 
Umeå Universitet (2016) skriver att många av de lärare som deltagit i fortbildningen 
har utvecklat sin undervisning. Genom intervjuer har det framkommit att lärare, efter 
genomförd fortbildning, upplever att de börjat planera och reflektera mer över 
undervisningen. Observationer som gjorts av Umeå Universitet (2016) stämmer 
överens med de intervjuade lärarnas upplevelser av Matematiklyftet. Ramböll 
Management (2013) skriver att många lärare upplever att de inte fått den tid som 
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skolverket rekommenderade att de skulle få för att genomföra de olika momenten. 
Dock framkom det att tidsbristen inte påverkat möjligheten till att genomföra 
momenten. 
Ramböll Management (2013) skriver att lärare upplever det kollegiala arbetet som en 
viktig del när Matematiklyftet skulle genomföras. Enligt dem så upplever lärare att 
kollegiala samtal har varit inspirerande och samtalen varit ett stöd för analysering och 
utvärdering av undervisningen. De skriver vidare att lärare ofta upplevt samtalen som 
öppna och positiva med inslag av konstruktiv kritik. Umeå Universitet (2016) skriver 
även de att lärarna upplevt det kollegiala arbetet som vitalt för Matematiklyftet. De 
skriver vidare att lärare upplever att de fått verktyg för att planera, genomföra och 
analysera undervisningen. 
  
Enligt Ramböll Management (2013) använder sig lärare i hög grad av den information 
och den kunskap som de tillförskansat sig av Matematiklyftet. Lärare har, med hjälp 
av Matematiklyftet, kunnat variera undervisningen i högre grad än innan 
fortbildningen. Vidare upplever lärare att de fått en ökad medvetenhet gällande 
material och undervisningsmetoder. Umeå Universitet (2016) styrker detta och skriver 
vidare att detta tyder på att lärarna upplever en förbättring på individnivå. Dock 
skriver de, liksom Ramböll Management (2013) att undervisningen på kollegial nivå 
inte utvecklats positivt på samma sätt. Rektorer delar lärarnas upplevelse om att 
Matematiklyftet främst bidragit på individuell basis och det gemensamma arbetet på 
skolan oftast inte förbättras i samma grad. 
Enligt Umeå universitet (2016) kan rektorers synsätt gällande skolans arbete, 
kompetensutveckling samt utveckling av undervisningen förbättras om de medverkar 
i Matematiklyftet. Dock har det framkommit att rektorerna riskerar att komma tillbaka 
till gamla vanor något år efter fortbildningen. Detta kan ske på grund av att rektorer 
oftast inte är direkt involverade i skolans undervisning. Vidare skriver Umeå 
Universitet (2016) att lärarnas syn på utvecklingsarbete och kompetensutveckling ofta 
skiljer sig från rektorernas syn. Denna skillnad kan hindra utvecklingen på skolan 
gällande exempelvis undervisning och fortbildning. Dock kan rektorer som är flexibla 
och öppna för förändringar bidra till en positiv utveckling gällande undervisning och 
fortbildning. Således blir rektorernas roll och engagemang av stor vikt för skolans 
utveckling menar Umeå Universitet (2016). 
Några förutsättningar som är viktiga är tydliga prioriteringar och en bearbetad och 
analyserad långsiktig plan. Ramböll Management (2013) skriver att lärarna upplever 
det som att dessa förutsättningar inte tillgodosetts fullt ut vilket kan leda till osäkra 
resultat. 
Enligt Ramböll Management (2013) möts lärare och diskuterar undervisningen 
frekvent efter Matematiklyftet, de menar att detta är ett tecken på att det kollegiala 
lärandet utvecklas och bibehålls på skolorna. Dock framkommer det under 
diskussionerna att innehållet från Matematiklyftet inte längre används i 
undervisningen. Det har framkommit att lärare som genomgått Matematiklyftet i 
mindre grupper har enklare att fortsätta med det kollegiala arbetet. Ramböll (2013) 
menar, likt Umeå Universitet (2016) att rektorns roll och inställning är vital för att 
skapa förutsättningar för kollegialt lärande. 
 

2.3.2 Lärares upplevelse av Räkna med Västerås 

Lindvall (2016) skriver att lärare som genomgått fortbildningen RäV upplever ett 
större ansvarstagande gällande att instruera och leda eleverna i undervisningen 
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jämfört med innan fortbildningen. Vidare skriver hon att detta ansvarstagande kan 
uppmärksammas genom att helklassdiskussioner regelbundet förs vid 
undervisningen. Lärare som genomgått RäV upplever att de fått fler verktyg och 
metoder för att undervisa eleverna inom matematik vilket i sin tur leder till att 
eleverna arbetar ensamma i matematikboken i mindre utsträckning. Lärare upplever 
att mer fokus lagts på vad som är matematiska kunskaper och vilka av dessa 
kunskaper som är relevanta för eleverna. (Lindvall, 2016) 

2.4 Aktuell debatt 

Aftonbladet (2016) skriver i en intervju med Christian Bennet, som är 
universitetslektor vid institutionen för didaktik vid Göteborgs universitet, att 
situationen i matematikkunskaper i dagens skola är alarmerande. Bennet frågar dock 
sig själv hur långt Matematiklyftet kommer att räcka till samt framhåller att detta 
inte kommer att lösa problemet. 35 000 lärare i matematik har deltagit i denna 
satsning av Skolverket. Bennet beskriver Matematiklyftet som en av de största 
insatserna som gjorts inom ett specifikt ämne i den svenska skolan. Skolverket (2016) 
skriver att de flesta matematiklärare som genomfört Matematiklyftet anser att de fått 
bättre förutsättningar att genomföra och utveckla undervisningen. Vidare skriver han 
att de metoder och verktyg som lärarna fått från fortbildningen bidragit till en ökad 
känsla av självförtroende och trygghet. Skolverket (2016) skriver avslutningsvis att de 
flesta lärare som genomgått fortbildningen anser att de kunnat använda de övningar, 
verktyg och metoder, efter genomförd fortbildning, som tagits fram genom 
Matematiklyftet.  
 
Bennet ser, enligt Aftonbladet (2016), brister i denna satsning och menar att det 
funnits fördelar, exempelvis att lärare utvecklat individuella kunskaper inom 
matematik, men det måste vara mer än så. Han menar att satsningen bör börja redan 
på lärarutbildningen och att de måste bli hårdare regler och mål på nyblivna lärares 
matematikkunskaper och eventuellt skriva om kursplanen. Vidare talar han om 
”Matematiklyftet 2.0” där han anser att de bör fokuseras på den didaktiska aspekten 
på ämnet matematik i stället för den didaktiska aspekten av undervisningen. 
 
Ryve, Hemmi och Kornhall (2016) menar att det är kris i det svenska skolsystemet 
men att det inte innebär att allt som sker i skolan är dåligt vilket vi anser är viktigt att 
poängtera. De fokuserar inte på vem eller vad som har gått fel utan hur vi ska arbeta 
oss framåt med stöd av forskning. De skriver vidare att det är stora skillnader mellan 
skolors förutsättningar. Vetenskap och erfarenhet ska ligga till grund för dagens skola 
och har visat sig positivt. Både i matematik- och läslyftet arbetas det för en kollegial 
utveckling och även detta visar positiva resultat menar Ryve et.al (2016). 

3 Metodologi 

I följande kapitel kommer vi gå igenom hur data tagits fram, hur data bearbetats 
samt hur urvalsprocessen gått till. Vidare kommer en redogörelse för de 
forskningsetiska principerna och en definition av begreppen reliabilitet och validitet 
att ges. 
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3.1 Datainsamlingsmetod 

Bryman (2011) skriver att det finns tre metoder som kan användas för att få fram 
information till en studie, dessa är enkäter, intervjuer och observationer. Under 
denna studie kommer intervjuer användas och intervjuformen kommer att vara 
semistrukturerad. I denna studie har fyra lärare i årskurs F-3 intervjuats. Vi kommer 
kontakta lärarna i god tid innan intervjutillfället så att de har möjlighet att förbereda 
sig på intervjufrågorna (se bilaga 2) inför intervjun. Hermerén (2011) menar att om 
respondenterna meddelas i god tid inför ett intervjutillfälle kan möjligheten för 
utförliga och adekvata svar öka. En timme kommer att avsättas för varje intervju för 
att ge möjlighet för respondenterna att ge utförliga svar samt ge informanterna 
möjlighet till att ställa följdfrågor. Hermerén (2011) menar att om respondenterna får 
gott om tid på sig bidrar det till en ökad trygghetskänsla vilket kan öka kvaliteten på 
intervjun. 

3.2 Dataanalys  

De data som framkom från intervjuerna genomomarbetades och analyserades med 
hjälp av den metod som, enligt Bryman (2011), kallas innehållsanalys.  Han beskriver 
innehållsanalys som en metod där en text eller transkription läses igenom flera 
gånger och där data sorteras efter relevans och betydelse för användningsområdet. Vi 
har använt oss av denna analysmetod genom att varje intervju spelades in och dessa 
inspelningar transkriberades. Efter genomförd transkribering påbörjades upprepade 
genomläsningar av materialet för att hitta relevant och adekvat fakta som skulle 
kunna vara till användning i studien. Bryman (2011) skriver att det kan vara bra att 
markera olika citat eller fragment från intervjuerna med olika färger för att sedan 
lättare kunna hitta dessa vid nästa genomläsning.  

3.3 Urval 

Enligt Bryman (2011) finns det främst två typer urvalsprocess när respondenter ska 
väljas ut. Det ena är bekvämlighetsurvalet då de respondenter som väljs ut är de som 
finns tillgängliga med kort varsel, exempelvis om tidsbrist råder. Det andra är att 
informanterna är noga med val av respondenter som uppfyller ett antal kriterier för 
att kunna göra en så kvalitativ studie som möjligt. Bryman (2011) skriver vidare att 
urvalet kan vara målinriktat eller målstyrt, med detta menas att personerna som 
tillfrågas att vara med i intervjuerna är speciellt utvalda för att de förväntas ha de 
kunskaper som behövs för att kunna svara så utförligt och analyserat som möjligt. I 
detta fall är kriterierna att respondenterna är verksamma lärare idag i årskurs F-3 
samt att de genomfört både matematiklyftet och RäV. I denna studie använder vi oss 
av ett målinriktat bekvämlighetsurval då vi tillfrågat lärare i Västerås stad och de 
tillfrågade har genomgått båda fortbildningarna som behandlas i studien. För att få 
flera vinklar av lärares upplevelser av fortbildningarna valde vi två respondenter som 
genomfört RäV innan Matematiklyftet och vice versa. Bryman (2011) skriver att flera 
infallsvinklar kan bidra till större mängd relevant och adekvat data. 
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3.4 Forskningsetiska överväganden  

Innan datainsamling kan genomföras är det viktigt att använda sig av samt vara 
tydlig gentemot respondenterna gällande god forskningssed. Hermerén (2011) menar 
att god forskningssed kan delas in i fyra punkter, informationskravet, 
samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Han skriver att 
informationskravet handlar om att informera respondenterna om syftet med 
undersökningen. Kvale och Brinkmann (2014) menar att det även handlar om att 
informera respondenterna om fördelar och risker med att delta i undersökningen 
samt att medverkan är frivillig och att respondenterna har rätt att avböja sin 
medverkan i undersökningen när som helst. Hermerén (2011) skriver att 
samtyckeskravet handlar om att respondenterna ska ge sitt medgivande att medverka 
på undersökningen innan datainsamling påbörjas. Konfidentialitetskravet handlar, 
enligt Hermerén (2011), om att respondenterna i en undersökning ska vara anonyma 
och att information som ska användas godkänns av respondenten innan publicering. 
Kvale och Brinkmann (2014) menar att anonymiteten ska vara till för att skydda 
respondenterna så att det inte blir som ett alibi för författarna där de kan tolka eller 
förvränga respondenternas uttalanden. De skriver vidare att om det finns risk att 
respondentens identitet avslöjas av informationen i en undersökning är det 
informanternas skyldighet att informera respondenterna om detta. Hermerén (2011) 
menar att nyttjandekravet handlar om att respondenterna ska ges information om 
hur de data från intervjuerna ska användas. Kvale och Brinkmann (2014) 
understryker detta och menar vidare att det är viktigt att informera respondenterna 
om att det endast är informanterna som kommer ha tillgång till det insamlade 
materialet och att informationen endast kommer användas i den specifika 
undersökningen. Vi informerade respondenterna om dessa punkter genom ett 
missivbrev (se bilaga 1), som skickades ut till respondenterna innan intervjuerna ska 
äga rum. Den första kontakten sker genom att vi skickar ut ett missivbrev som 
innefattar information om syftet med undersökningen, vilka intervjufrågor som 
kommer ställas, vilka rättigheter respondenterna har i undersökningen samt 
kontaktuppgifter till informanterna och deras handledare. Genom missivbrevet har 
de forskningsetiska riktlinjerna tillgodosetts. 

3.5 Reliabilitet och validitet 

Bryman (2011) skriver om begreppen reliabilitet och validitet som akademiska ord, vilket i 
vardagligt språk kallas tillförlitlighet (reliabilitet) och giltighet (validitet). Reliabilitet 
handlar om noggrannhet vid insamling och tolkning av data och validitet handlar om 
huruvida forskaren mäter det som ska mätas. Bryman (2011) skriver att reliabilitet och 
validitet är delade i två kategorier var, extern och intern, och att de främst används vid 
kvantitativa studier. Han skriver vidare att reliabilitet och validitet i kvalitativa studier 
kallas för tillförlitlighet och äkthet. Tillförlitlighet kan, enligt Bryman (2011), delas in i fyra 
kategorier, trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet och objektivitet. Trovärdighet handlar 
om de insamlade data i studien är tillförlitlig eller ej, i denna studie anses de data vara 
tillförlitlig då den kommer från lärare som genomfört de båda fortbildningarna vilket ger 
tyngd till de data. Överförbarhet handlar om ifall resultaten i en studie är överförbara till 
en annan kontext. Pålitlighet innebär att samtliga faser inom forskningsprocessen, 
problemformulering, val av respondenter, dataanalys osv., redogörs för. Pålitligheten syns 
genom redogörelserna i de olika kapitlen med samma rubrik i denna studie. Objektivitet 
handlar om att forskaren, utefter insikten att objektivitet i samhällelig forskning inte går 
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att uppnå fullt ut, säkerställer att hen handlar i god tro. Bryman (2011) skriver att äkthet 
handlar om i vilken mån resultatet i undersökningen kan anses som rättvis. Dessa punkter 
uppnås i denna studie då vi inte lagt in våra egna värderingar när studien skrivits. Det finns 
möjlighet till att göra en liknande studie i en annan kontext som skulle kunna ge liknande 
svar. Valet av respondenter gör att kriterierna för studiens trovärdighet uppfylls. 

4 Resultat  

Nedan presenteras en analys av de insamlade data som sammanställts från 
intervjusvaren. De insamlade data har delats upp i olika kategorier som är kopplade 
till studiens forskningsfrågor, i denna del kallas de data för empiri. Därefter kommer 
en analys och slutligen en sammanfattning av resultatet av analysen. 

4.1 Empiri 

Här nedan följer en redogörelse samt analys av de insamlade data från de fyra 
intervjuerna. 

4.1.1 Syn på Matematiklyftet och Räkna med Västerås 

Samtliga respondenter såg på Matematiklyftet som en möjlighet till vidareutveckling 
och fördjupning av kunskaper samt att få tips och idéer. Lärare 2 nämnde att den första 
tanken var, när hen fick reda på att de skulle genomföra Matematiklyftet, att det 
återigen skulle försvinna planeringstid. Lärare 3 var av en annan åsikt då hen sa att det 
skulle vara bra att få sitta tillsammans med sina kollegor och få diskutera och analysera 
matematikundervisningen. Lärare 2 berättade att då Matematiklyftet är en nationell 
satsning så kändes det oklart om den skulle kunna utveckla och förbättra 
undervisningen på just deras skola. Följande citat beskriver upplevelsen som lärare 2 
hade; 
  

”Det var bestämt att alla skolor skulle ju gå den utbildningen, så det var ju ingenting som vi 
kunde välja egentligen utan det var bara att följa strömmen.” Lärare 2 

  
En genomgående tanke bland respondenterna var att de såg fram emot att få sitta 
tillsammans med sina kollegor för att diskutera och analysera olika 
undervisningssituationer, verktyg och övningar. Lärare 2 utvecklade sitt resonemang 
och nämnde att hen upplevde att det var nyttigt och givande att få utöva kollegialt 
lärande med sina kollegor, speciellt då hen ansåg att tid till att sitta ner med sina 
kollegor inte fanns tillgänglig vanligtvis. 
 

”Att få sitta ner med sina kollegor i lugn och ro för att diskutera undervisningen i matematik var 
väldigt givande.” Lärare 4 
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4.1.2 Upplevelser av Matematiklyftet och Räkna med Västerås 

Lärare 1 upplevde Matematiklyftet positivt då deltagarna fick god tid på sig att 
förbereda inför varje uppgift. Lärare 3 nämnde att hen upplevde att de fick läsa in sig 
på material ena veckan för att nästa vecka forma övningar och uppgifter som var 
kopplade till materialet. Lärare 2 och 4 hade liknande åsikter.  

”Det var lagom med uppgifter, det var lagom betungande efteråt. Det kändes inte som något 
extra jobb utan det gav mycket.” Lärare 4 

Lärare 3 menade vidare att det var god variation mellan teori och praktik, vilket 
medförde att upplägget uppfattades som positivt. Lärare 1 såg återkopplingen på 
uppgifterna som god då de fick sitta tillsammans för att analysera och diskutera. 
Lärare 2 såg, liksom lärare 4, det kollegiala lärandet som en tillgång vid genomförandet 
av fortbildningen och underlättade således för deltagarna. Fastän känslan från 
Matematiklyftet var positiv, var det enligt lärare 1, svårt att fastställa exakt vad som var 
positivt. 

”Det är svårt att peka ut exakt vad som var bra med Matematiklyftet.” Lärare 3 

Både lärare 1 och lärare 2 sa att de upplevde att RäV kom vid fel tillfälle då deras 
grupper precis avslutat Matematiklyftet. Det framkom att dessa två respondenters 
första tanke var att de redan genomgått en fortbildning inom matematik och ställde sig 
frågan varför detta ska göras igen. 

”Vi har ju nyss gjort det här, varför ska vi göra det igen” Lärare 1 

Lärare 1 och lärare 2 erkänner att deras inställning till RäV troligtvis hade sett 
annorlunda ut om fortbildningen genomförts innan Matematiklyftet eller vid ett annat 
tillfälle. Samtliga respondenter menade att mer tid för förberedelse, av uppgifterna, 
hade gjort upplevelsen av RäV mer positiv. Vidare upplevde respondenterna att 
handledaren var bra, dock upplevdes upplägget som något diffust. De menade att de 
kunde få flera artiklar som skulle läsas samma dag som de skulle träffas, vilket de sällan 
hann med och detta ledde sedermera till att artiklarna prioriterades bort helt.  

“Vi hade kunnat gjort betydligt mer saker under den tiden som hade gett oss mer.” Lärare 2 
 

Något som samtliga respondenter tyckte var positivt med RäV var att de skulle filma 
undervisningstillfällen och sedan analysera och diskutera hur läraren hanterar de olika 
situationerna som uppkom i klassrummet. 
 

”Att få se sig själv i undervisningssituationer var väldigt givande då man kunde se olika rörelser eller 
formuleringar som kunde distrahera eleverna.” Lärare 4 

 
Vidare upplevde lärare 1 och lärare 2 att det var mer fokus på forskning och elevers 
resultat i RäV istället för hur lärare kan hantera olika undervisningssituationer 
alternativt förändra sin undervisningsmetod. Lärare 3 och lärare 4 var av en annan 
åsikt då de uttryckte att Matematiklyftet var mer fokuserat på forskning än vad RäV 
var. 
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4.1.3 Verktyg och stöd från Matematiklyftet och Räkna med Västerås 

Lärare 1 ansåg att Matematiklyftet gav konkreta problemlösningsuppgifter efter 
avslutad fortbildning, vilket var en tillgång. Lärare 3 berättade om de uppgifter som de 
fick från Matematiklyftet och nämnde att hen har sparat en stor pärm med material 
som tagits fram under matematiklyftet.  
 

”Jag har sparat en pärm med uppgifter från Matematiklyftet, dock har jag sällan haft möjlighet att 
använda mig av uppgifterna efter avslutad fortbildning.” Lärare 3 

 
Lärare 2 tyckte att handledaren gav tips och idéer som hjälpte till att utveckla 
undervisningen. Ett exempel på detta är att arbetslaget planerar en uppgift 
tillsammans och att varje lärare sedan tillämpar uppgiften för just deras elevgrupp.  
 

”Vi fick sitta tillsammans och planera en problemlösningsuppgift som vi alla skulle genomföra i 
respektive klass, veckan efter skulle vi diskutera och analysera utgången. “ Lärare 2 

 
Ett återkommande mönster bland respondenterna var att de inte upplevde att RäV gav 
dem användbara verktyg. Lärare 1 beskriver uppgiften de fick att filma sig själva som 
det mest användbara för den fortsatta utvecklingen. Lärare 4 var väldigt tydlig i sin 
beskrivning av vilka verktyg och stöd hen hade fått från RäV: 

“Jag har inte fått några verktyg från RäV!” Lärare 4 

En gemensam anledning till att respondenterna upplevde att de fick lite verktyg och 
stöd från de båda fortbildningarna var att ingen uppföljning gjordes. Detta bidrog, 
menar lärare 1 och 3, till att övningar, tankar och idéer glömdes bort. 

4.1.4 Jämförelse mellan Matematiklyftet och Räkna med Västerås 

Då de fyra respondenterna genomgått de båda fortbildningarna kunde en jämförelse 
av dessa respondenters upplevelse av fortbildningarna göras. Ett genomgående 
mönster bland respondenternas svar var att Matematiklyftet upplevdes som mer 
konkret, strukturerat och planerat än RäV. Lärare 1 berättar att det kändes oklart vad 
RäV innebar. Hen anser att RäV hade mer fokus på statistik samt var mer övergripande 
i förhållande till Matematiklyftet där det var mer specifika och konkreta övningar. 

”Mattelyftet var mer konkret än RäV” Lärare 1 

Respondenterna ansåg att de fick mer tid till att läsa tidigare forskning under 
Matematiklyftet kontra RäV. Under RäV ansåg lärare 1 att fokus låg mer på den 
enskilda lärarens utveckling och att det under Matematiklyftet arbetades mer för den 
kollegiala utvecklingen. Lärare 2 ansåg att filmningen som genomfördes under RäV var 
bra för den egna utvecklingen, både gällande undervisning och planering. Lärare 4 
nämnde detta och höll med det som lärare 2 sagt, medan lärare 1 och lärare 3 inte 
nämnde det. Respondenten upplevde att detta moment saknades under 
Matematiklyftet. Samtliga respondenter påpekade att de saknade uppföljning på de 
båda fortbildningarna och de menade att någon typ av uppföljning skulle stärka minnet 
och ge fortbildningarna mer betydelse för deltagarna.  

“Så att det inte bara blir fina ord för att det ska se bra ut!” Lärare 4 

Samtliga respondenter upplevde att handledarna i de båda fortbildningarna var 
kunniga, pålästa och engagerade. Detta sammanfattas av lärare 3 som säger; 
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”Vi hade väldigt engagerade och kunniga handledare som var väldigt bra på att styra diskussionerna i 
rätt riktning och att inflika med frågor om diskussionerna höll på att stanna av. De var även bra på att 

avbryta diskussioner som var på väg att handla om något annat än det som var tanken.” lärare 3 

4.2 Resultatsammanfattning 

Empirin visar på att upplevelsen av Matematiklyftet och RäV varit positiv, men när 
respondenterna gick in mer på djupet framkom det att fortbildningarnas påverkan på 
planeringen och undervisningen inte var märkbar. En anledning till detta kan, enligt 
respondenterna, vara att det inte finns någon uppföljning till fortbildningarna. De 
menade att om det funnits en uppföljning efter avslutad fortbildning skulle det öka 
chansen till att de nya tankarna och övningarna skulle användas i den ordinarie 
undervisningen. 

Det framkom att respondenterna ansåg att det kollegiala lärandet var väldigt givande. 
De menar att de oftast inte har någon möjlighet att sitta ned i lugn och ro, tillsammans 
med sina kollegor, för att analysera och diskutera planering och undervisning. 
Respondenterna upplevde att de kunde få tips och idéer genom det kollegiala lärandet. 
Vidare upplevde en del av respondenterna att det var givande med filmningen då de 
kunde få insyn i hur de agerar i undervisningssituationer, såsom i språkbruk och 
kroppsspråk. 

Samtliga respondenter ansåg att det var stor skillnad på uppläggen. Matematiklyftet 
upplevdes som mer strukturerat, med regelbundna möten varje vecka och tydlig 
information. RäV kändes, enligt respondenterna, betungande i den mening att stora 
förberedelser krävdes men att tid inte gavs. Under intervjuerna framkom det att 
Matematiklyftet hade en god variation och tydlig struktur mellan teori och praktik 
medan RäV upplevdes fokusera mer på teori samt upplevdes som ostrukturerat. 

5 Diskussion och slutsats 

Nedan följer en diskussion av metod samt resultat. Vidare framställs förslag på 
framtida forskning samt en slutsats. För att underlätta för läsaren har dessa 
kategorier delats upp. 

5.1 Metoddiskussion 

I vår studie använde vi oss av semistrukturerade intervjuer. Detta visade sig ge relevant 
information för studiens syfte. Vi märkte att semistrukturerade intervjuer bidrog till 
att intervjuerna hade en röd tråd och att det gavs möjlighet till att ställa följdfrågor 
vilket ökade kvaliteten på svaren. Hermerén (2011) menar att följdfrågor kan 
underlätta för både informanter och respondenter då svaren kan bli mer utförliga och 
relevanta. Vetskapen om att fortbildningarna genomförts för ett antal år sedan och där 
av det tidiga utskicket av intervjufrågorna då vi ville att respondenterna skulle få god 
tid för förberedelse. Hermerén (2011) skriver att en fallgrop med att skicka ut 
intervjufrågor i förväg kan medföra att svaren blir tillrättalagda. Detta var inget som vi 
upplevde under våra intervjuer. Vi har tidigare gjort en pilotstudie där vi använde oss 
av semistrukturerade intervjuer. Under den studien noterade vi att frågorna var något 
diffusa, vilket gjorde att respondenterna hade svårt att tolka frågorna. Till denna 
studie, jämfört med vår pilotstudie, gjorde vi frågorna tydligare vilket ledde till att 
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svaren vi fick var relevanta och sakliga. Detta underlättade både för oss som 
informanter och för respondenterna, något som både Bryman (2011) och Hermerén 
(2011) framhåller. Fokus låg på att låta respondenterna svara, utan att flika in och fylla 
ut meningar, vilket Bryman (2011) menar är av stor vikt för att resultatet av intervjun 
ska kunna bli giltig. 
 
Alla intervjuer spelades in för att inte någon information från respondenternas svar 
skulle utelämnas, för att sedan kunna använda inspelningen som underlag när vi 
genomförde transkriberingen. Respondenterna informerades om detta. Enligt Bryman 
(2011) kan respondenter vid inspelning känna oro. Detta kan leda till respondenterna 
inte är helt ärliga i sina svar eller ger svar som de tror förväntas av informanterna, 
vilket i sin tur kan leda till att relevant information inte kommer fram. Vi upplevde att 
våra respondenter var trygga med att bli inspelade vilket gjorde att svaren innehöll 
relevant och saklig information. Kvale och Brinkmann (2014) menar att en anledning 
till att respondenterna kan känna trygghet är att de är medvetna om att deras 
medverkan är valfri och att de kan avbryta sin medverkan närhelst de vill, vilket vi 
håller med om. En annan anledning till att respondenterna upplevdes känna trygghet 
under intervjuerna var att vi gick ut med information om intervjuerna i god tid innan 
de skulle ske. Hermerén (2011) menar, likt Bryman (2011), att det underlättar för både 
informanter och respondenter om information om intervjuerna ges ut i god tid innan 
intervjutillfällena. 
 
Vi upplevde att urvalet i denna studie, målinriktat bekvämlighetsurval, underlättade 
för oss som informanter eftersom vi visste att respondenterna hade genomfört både 
Matematiklyftet och RäV. Bryman (2011) framhåller att ett målinriktat urval kan ge 
relevant och saklig information. Urvalet gjorde så att vi enkelt kunde bestämma tid och 
plats för intervjuerna med respondenterna. 

5.2 Resultatdiskussion 

Syftet med denna studie var att undersöka lärares upplevelser av fortbildningarna. 
Resultatet visar att upplevelsen från, främst Matematiklyftet, var positiv. Enligt Cobb 
& Jackson (2011) kan denna känsla bero på ett tydligt syfte och en tydlig struktur 
samt att den utbildade handledaren är engagerad och kompetent. Vi anser att Cobb & 
Jacksons tanke är träffande då respondenterna lyfte fram tydligheten och strukturen i 
Matematiklyftet.  
 
Respondenterna påpekade att det kollegiala lärandet var en positiv aspekt av de båda 
fortbildningarna vilket även Ramböll Management (2013) framhåller, i sin 
utvärdering av Matematiklyftet. Enligt respondenterna påverkade det kollegiala 
lärandet fortbildningarna i positiv mening och bidrog till en känsla av 
meningsfullhet. Det kollegiala lärandet kan bidra till utveckling, enligt Clarke & 
Hollingsworth (2002), som skriver att fortbildningar och diskussioner med kollegor 
kan bidra till att lära sig nya undervisningsmetoder. De framhåller även att 
upplevelsen av en fortbildning påverkas av innehållet, exempelvis om deltagarna 
anser att de har någon nytta av innehållet i framtiden. Enligt Ramböll Management 
(2013) upplever många lärare att det kollegiala lärandet fortsatt efter avslutad 
fortbildning. Respondenterna höll med om detta, men menade att det främst sker 
genom andra fortbildningar såsom Läslyftet.  
 



16 

 

Ramböll Management (2013) hävdar att lärare använder sig av det material och den 
information som de fick i stor utsträckning. Studiens resultat motsäger detta då 
samtliga respondenter ansåg att de sällan använder det material som gavs från 
Matematiklyftet. Vidare skriver Umeå Universitet (2016) att, de flesta deltagande 
lärarna i utvärderingen, anser sig ha utvecklat sin undervisning efter avslutad 
fortbildning. Respondenterna i vår studie var av en annan åsikt då de menade att de 
undervisade på samma sätt som innan fortbildningen. Ramböll Management (2013) 
menar att en långsiktig plan och tydliga prioriteringar är av stor vikt, dock anser 
lärarna att detta inte har tagits hänsyn till och detta kan medföra att resultaten blir 
osäkra. Detta är något som resultatet i vår studie visar då respondenterna saknar en 
adekvat uppföljning.  
 
Respondenterna i vår studie upplevde att RäV inte bidrog till att förbättra deras 
undervisning. Dock skriver Lindvall (2017) att lärare som genomgått fortbildningen 
RäV upplevt ett förhöjt ansvar, efter fortbildningen, i att leda och instruera sina 
elever. Således tolkar vi det som att upplevelsen av RäV varierar och en anledning till 
den variationen kan vara vid vilken tidpunkt fortbildningen genomfördes. En del av 
respondenterna ansåg att de möjligtvis kunde ha fått en bättre upplevelse av RäV om 
de genomfört denna fortbildning före Matematiklyftet, i stället för som i deras fall, 
direkt efter. 

5.3 Slutsats och vidare forskning 

Vårt resultat indikerar att upplevelsen av Matematiklyftet och RäV varierar. 
Matematiklyftet har upplevts som relativt positivt medan RäV upplevdes betungande. 
I denna studie har vi fått erfara att fortbildningarna förlorar en del av sitt syfte och 
funktion på grund av den obefintliga uppföljningen. En slutsats som vi gör är att det 
kollegiala lärandet har en stor betydelse för lärarna vilket kan göra fortbildningarna 
relevanta. Vi baserar denna slutsats på både intervjusvar, utvärderingar av 
fortbildningarna samt tidigare forskning. Det är av stor vikt att en fortbildning har en 
tydlig struktur och relevant material samt en engagerad och kompetent ledare.  
 
Betydelsen som denna studie får är att det framkommer att lärare saknar en 
uppföljning på fortbildningarna då detta nämnts av samtliga deltagare i studien. Det 
stärks då detta tas upp i tidigare utvärderingar av fortbildningarna. 
 
Intervjuer visade sig vara en bra metod för att få fram relevant och saklig information 
utifrån studiens syfte. Ett förslag på vidare forskning är att undersöka om lärares 
upplevelser av fortbildningarna påverkas av i vilken ordning de genomförs. Då denna 
studie gjorts i liten skala kan ett förslag vara att göra en enkätundersökning och, om 
tid och möjlighet finns, intervjua fler lärare som genomgått de båda fortbildningarna. 
Ett exempel kan vara att undersöka betydelsen av ordningen som man genomgick 
fortbildningarna. 
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Bilaga 1  

Missivbrev 

Detta är en studie där vi ska jämföra lärares upplevelse av matematiklyftet respektive 
Räkna med Västerås. Vi skulle uppskatta om du har möjlighet att delta i 
undersökningen. 
 
Hej! 

Vi är två lärarstudenter från Mälardalens högskola som skriver vårt självständiga arbete i 
termin 6 på Grundlärarprogrammet F-3. 

Syftet med studien är att fördjupa kunskapen om fortbildningarnas syfte, som är framtaget 
av Skolverket, och om detta överensstämmer med de intervjuade lärarnas syn på 
fortbildningarna. Vi valde denna inriktning då matematik är viktigt och undersökningar 
visar låga resultat i inom ämnet i Sverige jämfört med andra länder. Tanken är således att 
undersöka om dessa fortbildningar gett lärare de verktyg och den hjälp som de enligt 
Skolverket ska få av fortbildningarna. 

Vi kommer använda oss av intervjuer där respondenterna ges möjlighet att uttrycka 
sina tankar och upplevelser av fortbildningarna. Respondenterna kommer att få ta 
del av intervjufrågorna i god tid innan intervjun äger rum. All information som 
framkommer under intervjuerna kommer endast att användas till denna studie och 
det är bara informanterna som kommer ha tillgång till denna information. Om en 
respondent ångrar sig och känner att information som redogjorts inte får användas 
längre har denne rätt att kontakta informanterna som då inte får använda detta. 
Informationen från intervjuerna kommer att sparas och bearbetas under studiens 
gång och när studien är klar kommer all information makuleras. Ditt deltagande i 
undersökningen är helt frivilligt. Du har rätten att när som helst avbryta ditt 
deltagande utan närmare motivering och utan några negativa konsekvenser för dig. 
Detta innebär att informanterna inte får använda sig av informationen. Vi är noga 
med att respondentens identitet förblir anonym. Undersökningen kommer att 
presenteras i form av en uppsats vid Mälardalens högskola som i sin slutversion läggs 
ut på databasen DiVA.  
Fyra lärare i årskurs F-3 kommer att intervjuas för denna studie. Vi valde 
respondenter utifrån kriterierna att de bör arbeta inom skolan idag samt att de 
genomfört både matematiklyftet och RäV. Varje intervju beräknas ta cirka en timme. 
Detta för att ge respondenterna tid att uttrycka sig i lugn och ro. 
 
Informanter: 
Kerstin Dahlberg                                                   Dan Kenttä Sköllermark 
Mail: kdg15001@student.mdh.se                              Mail: dsk15001@student.mdh.se 
Telefon: 072-7336555                                                Telefon: 073-8049844 
  
Handledare:                                                Västerås, 2017-11-09 
Roger Andersson 
Mail: roger.andersson@mdh.se                
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Bilaga 2 

Intervjufrågor 

Matematiklyftet: 
 

 Vad innebär matematiklyftet för dig? 
 
 

 Hur upplevde du matematiklyftet? 
  
 
  
  

 Vilka verktyg fick du, för att utveckla planering och undervisning, av 
matematiklyftet? 

  
 

  
 Hur upplevde du upplägget på fortbildningen? 

 
 

  
 På vilket sätt upplever du att matematiklyftet hjälpt dig efter avslutad 

fortbildning? 
  
  

  
  
 Hur upplevde du uppföljningen av fortbildningen? 

 
 
 

 Sammanfatta matematiklyftet 
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Räkna med Västerås 
 
 

 Vad innebär Räkna med Västerås för dig? 
 
 
 

 Hur upplevde du Räkna med Västerås? 
  
  
  

 Vilka verktyg fick du, för att utveckla planering och undervisning, av Räkna 
med Västerås? 

  
  
  

 På vilket sätt har Räkna med Västerås hjälpt dig efter avslutad fortbildning? 
  
  
 

 Hur upplevde du upplägget på fortbildningen? 
  

  
  
  
  
 Hur upplevde du uppföljningen av fortbildningen? 
  

 
 

 Sammanfatta Räkna med Västerås 
 


