
  

 

 
Akademin för utbildning, kultur och kommunikation 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 Att utveckla skolans matematikundervisning genom 

lärares lärande 
 

En studie om en fortbildningssatsning i matematik för en grupp lärare 

 

 

Åsa Thåg och Helena Vennerström 
 

 

  

  

 

 

 

 

 
Examensarbete i specialpedagogik               Handledare: Tina Hellblom-Thibblin 

Avancerad nivå 
 

15 högskolepoäng                 Examinator: Anders Garpelin 

 

 

 

Vårterminen  2014 

 

 



2 
 

 

 
 

 
Mälardalens Högskola   Examensarbete i specialpedagogik  

Akademin för utbildning,   Avancerad nivå  

kultur och kommunikation  15 högskolepoäng 
 

 
SAMMANFATTNING  

________________________________________________________________  

 

Författare: Åsa Thåg och Helena Vennerström 

 

Titel: Att utveckla skolans matematikundervisning genom lärares lärande 

Underrubrik: En studie om en fortbildningssatsning i matematik för en grupp lärare 

 

År: 2014    Antal sidor: 48 
 
Syftet med denna studie var att få fördjupad kunskap om hur en särskild fortbildningssatsning 

för lärare kan ha betydelse för undervisningskulturen och matematikundervisningens 

utveckling i skolan. 

Studien utgår från en kvalitativ och kvantitativ ansats där metoden är enkäter med 

flervalsfrågor och öppna frågor. Urvalet är 58 matematiklärare som deltagit i en nationell 

fortbildningssatsning i matematik.  

I resultatet synliggörs att deltagarna genom kollegialt lärande fått nya perspektiv på sin 

undervisning. De har utvecklat sin teoretiska nivå och har haft möjlighet att gå ut i praktiken 

för att pröva sina nyvunna kunskaper. Resultatet visar att deltagarna, efter 

fortbildningssatsningen, anser att de fått en större verktygslåda bestående av olika metoder 

och arbetssätt, men att de inte i hög utsträckning använder sig av dessa nya metoder i sin 

dagliga undervisning. Deltagarna har under projektet gått från en mer summativ bedömning 

till att göra fler formativa bedömningar och har även tydligare kunnat synliggöra elevers olika 

behov.  

 

Nyckelord: Kollegialt lärande, god undervisning, lärares kompetens, matematikundervisning, 

bedömning, yrkesteori, undervisningskultur.  



3 
 

Tackord 

Vi vill framför ett varmt tack till ALLA deltagare i Matematiklyftet som tagit er tid till att 

besvara våra enkätfrågor på ett engagerande och uttömmande sätt. 

 

Vi vill också tacka vår fantastiska, professionella och inspirerande handledare Tina Hellblom- 

Thibblin som gett oss många goda råd på vägen och utmanat oss i våra tankar under arbetets 

gång. 

 

Slutligen vill vi också rikta ett varmt tack till våra familjer som stått ut med vårt uppslukande 

intresse kring vårt examensarbete. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

Innehållsförteckning 

1. Inledning .............................................................................................................................................. 6 

1.1 Disposition..................................................................................................................................... 7 

1.2 Centrala begrepp ............................................................................................................................ 7 

1.3 Förförståelse .................................................................................................................................. 8 

2. Bakgrund ............................................................................................................................................. 9 

2.1 Styrdokument ................................................................................................................................ 9 

2.2 Forskningsöversikt ........................................................................................................................ 9 

2.2.1 Lärarens kompetens ................................................................................................................ 9 

2.2.2 Fortbildning genom kollegialt lärande ................................................................................. 11 

2.2.3 Framgångsrik undervisning i matematik .............................................................................. 13 

2.2.4 Bedömning av elevers kunskaper ......................................................................................... 14 

2.2.5 Sociokulturellt perspektiv ..................................................................................................... 15 

2.2.6 Yrkesteori ............................................................................................................................. 16 

2.3 Sammanfattande kommentar ....................................................................................................... 17 

2.4 Syfte och frågeställningar ............................................................................................................ 18 

3. Metod ................................................................................................................................................ 19 

3.1 Ansats och undersökningsmetoder .............................................................................................. 19 

3.2 Urval ............................................................................................................................................ 19 

3.3 Genomförande, enkätundersökning och analys av data .............................................................. 19 

3.4 Etiska ställningstagande .............................................................................................................. 20 

3.5 Vetenskapliga kvalitetskriterier ................................................................................................... 20 

4. Resultat .............................................................................................................................................. 22 

4.1 Kollegialt lärande utifrån enkätfrågor med fasta svarsalternativ ................................................. 22 

4.2 Kollegialt lärande utifrån öppna enkätfrågor............................................................................... 23 

4.3 God undervisning utifrån enkätfrågor med fasta svarsalternativ ................................................. 25 

4.4 God undervisning utifrån öppna enkätfrågor............................................................................... 26 

4.5 Arbetssätt och metoder utifrån enkätfrågor med fasta svarsalternativ ........................................ 29 

4.6 Arbetssätt och metoder utifrån öppna enkätfrågor ...................................................................... 30 

4.7 Bedömning utifrån enkätfrågor med fasta svarsalternativ ........................................................... 32 

4.8 Bedömning utifrån öppna enkätfrågor ......................................................................................... 32 

4.9 Resultatsammanfattning .............................................................................................................. 34 

5. Diskussion ......................................................................................................................................... 36 

5.1 Metoddiskussion .......................................................................................................................... 36 



5 
 

5.2 Resultatdiskussion ....................................................................................................................... 38 

5.2.1 Kollegialt lärande ................................................................................................................. 38 

5.2.2 God undervisning i matematik ............................................................................................. 39 

5.2.3 Arbetssätt och metoder ......................................................................................................... 41 

5.2.4 Bedömning av elevers kunskaper ......................................................................................... 41 

5.3 Avslutande reflektion .................................................................................................................. 42 

5.4 Fortsatt forskning ........................................................................................................................ 43 

Referenser .............................................................................................................................................. 44 

Bilaga 1 ................................................................................................................................................. 49 

Bilaga 2 ................................................................................................................................................. 50 

Bilaga 3 ................................................................................................................................................. 57 

Bilaga 4 ................................................................................................................................................. 59 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  



6 
 

1. Inledning 
I december 2013 kom resultaten från PISA 2012 som visar att svenska 15-åringars kunskaper 

i matematik fortsätter att försämras. Sett över tid har svenska elevers genomsnittliga resultat 

försämrats mest jämfört med andra OECD-länder. I matematik är nedgången lika stor bland 

låg- och högpresterande elever. Skolverket lyfter att det som sker i klassrummet är avgörande 

för elevers matematiska utveckling och att detta sätter fokus på bl.a. vilka utbildningsinsatser 

som behövs på lokal och nationell nivå för att ge bestående positiva effekter för kvaliteten i 

undervisningen (Skolverket, 2013b). Även Hattie (2009) menar att det som sker i 

klassrummet är av avgörande betydelse för elevernas lärande och att läraren är en stor 

påverkansfaktor.  

Enligt Skolinspektionen (2009) får många elever inte den undervisning de har rätt till och de 

menar att skolornas undervisning håller ojämn kvalitet i förhållande till nationella mål och 

riktlinjer. Detta innebär att elevernas resultat blir beroende av vilken lärare eleven har. 

Kursplanen verkar ha en svag eller obetydlig styrning/vägledning för lärarna och lärarna har 

svårt att urskilja de kompetenser som undervisningen syftar att ge eleverna. Skolinspektionen 

har också sett att eleverna inte ges förutsättningar att utveckla de olika matematiska 

förmågorna. En elev måste få möjlighet att arbeta med aktiviteter som syftar till att utveckla 

de olika förmågorna (Bergqvist, Boesen, Helenius, Palm & Palmberg, 2010). Svensk 

matematikundervisning är starkt styrd av läroboken. Läromedel följs ofta slaviskt och 

lektionerna präglas av genomgång följt av individuellt arbete där läraren går runt och hjälper 

eleverna. Det är också vanligt att lärarna undviker elevens aktuella problem och istället lotsar 

eleven till rätt svar (Kling Sackerud, 2009; Löwing, 2006; Skolverket, 2011a ). Läroböckerna 

är fokuserade på procedurhantering och inbjuder sällan till andra matematiska förmågor 

(Bergqvist m.fl., 2010).  

Skolinspektionen (2009) anser att skolor har lagt för lite tid till gemensamma diskussioner och 

tolkningar. Detta har även uppmärksammats av Niss (2003) som sett ett stort problem i att 

lärare på olika stadier snarare ser varandra som konkurrenter än som viktiga aktörer på olika 

stadier i utbildningssystemet som ska arbeta mot samma slutmål. Niss efterlyser bättre 

samarbete mellan lärarna för att få till en röd tråd genom hela elevens matematiska 

utveckling.  
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 Matematiklyftet är en av de satsningar som nu görs i Sverige för att vända den negativa 

trenden. Matematiklyftet är en fortbildning i matematikdidaktik för alla lärare som undervisar 

i matematik. Fortbildningen syftar till att öka elevers måluppfyllelse i matematik genom att 

bidra till förutsättningar att utveckla kvaliteten på matematikundervisningen. Fortbildningen 

äger rum på skolor, är verksamhetsnära och sker genom kollegialt lärande mellan 

matematiklärare. Skolverket samarbetar med Nationellt centrum för matematikutbildning 

(NCM) vid genomförandet av Matematiklyftet (Skolverket, 2012).  

Vårt ursprungliga intressefokus var att problematisera matematiklärares kompetens och 

undervisning  samt hur lärarens roll påverkar elevers matematiska utveckling.  Utifrån detta 

fanns ett särskilt intresse att uppmärksamma hur en nationell fortbildningssatsning för 

matematiklärare kan medverka till förändringar av matematikundervisningen för alla elever. 

Det preliminära syftet med studien var att få en fördjupad förståelse av lärarens roll i 

undervisningssituationen och se vilken betydelse en fortbildningssatsning kan ha för 

matematikundervisningen. Det finns ett förändringsbehov i skolan idag, då elevernas 

matematikresultat fortsätter att försämras i de internationella kunskapsundersökningarna.  

1.1 Disposition 

Uppsatsen inleds med avsnittet Inledning där preliminärt syfte, disposition, centrala begrepp 

och vår egen förförståelse behandlas. I kapitlet Bakgrund ges en nationell och internationell 

forskningsöversikt kring lärarens kompetens, hur kompetensutveckling av lärare kan 

genomföras på ett effektivt sätt samt vad som kännetecknar framgångsrik undervisning i 

matematik. Sist i kapitlet presenteras de teoretiska utgångspunkterna samt arbetets syfte och 

frågeställningar. I kapitlet Metod beskrivs ansats, undersökningsmetoder, urval, 

genomförande och analys av data. Därefter redovisas de etiska aspekterna, tillförlitlighet och 

giltighet samt vetenskapliga kvalitetskriterier. Avsnittet Resultat redovisar data både 

kvalitativt och kvantitativt och sist görs en sammanfattning av resultatet. Under rubriken 

Diskussion diskuterar vi urvalet, den valda metoden, resultatets trovärdighet och giltighet, 

etiska regler, specialpedagogisk relevans samt resultatet utifrån vår teoretiska referensram och 

tidigare forskning. Vi avslutar med att dra slutsatser kring resultatet. I det sista kapitlet har vi 

utifrån vårt arbete gett förslag till Fortsatt forskning. 

1.2 Centrala begrepp 

Begreppet undervisningskultur är centralt i denna studie. Undervisningskultur kan beskrivas 

på många olika sätt och har flera synonymer. Begreppet relateras ofta till skolklimat, 

skolkultur och utbildningskultur. Vi har valt att använda Skolverkets (2012) definition av 
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begreppet eftersom det är kopplat direkt till det fortbildningsprojekt vi undersökt. Enligt 

Skolverket ska undervisningskulturen på deltagande skolor kännetecknas av att kollegialt 

lärande används, att lärare utvecklar och befäster kunskap i matematikdidaktik i sin egen 

undervisning utifrån det kollegiala lärandet, att undervisningens utformning ger 

förutsättningar för alla elever att utvecklas mot de mål som anges i kurs- och ämnesplaner för 

matematik samt att kunskaper om undervisning och elevers lärande utgår från forskning och 

beprövad erfarenhet. Skolverkets definition kan även relateras till Hargreaves (1998) som 

menar att undervisningskulturen består av form och innehåll, där form utgår från hur olika 

aktörer i skolan samspelar (lärare, elever och skolledare) och innehåll innefattar bl.a. vilka 

värderingar och attityder lärare har samt hur de reflekterar kring sitt arbete.  

Begreppet kollegialt lärande är enligt Skolverket (2013a) en sammanfattande term för olika 

former av kompetensutveckling där kollegor genom strukturerat samarbete tillägnar sig 

färdigheter och kompetenser. Cordingley, Bell & Thomason (2004) har i sina studier gällande 

fortbildning av lärare definierat kollegialt lärande som en aktivitet med en specifik avsikt att 

uppmuntra och möjliggöra ett gemensamt lärande mellan åtminstone två kollegor under en 

längre tidsperiod.  

1.3 Förförståelse 

Vi är två grundskolelärare som båda i vår roll som speciallärare funderat över vilka hinder 

undervisningskulturen kan innebära för vissa elever. Åsa började sin lärarbakgrund direkt 

efter gymnasiet genom att arbeta som speciallärare och fick på så sätt ett intresse för att hjälpa 

elever i behov av särskilt stöd.  Hon utbildade sig till tidiglärare Sv/Ma/Hi och har arbetat 

under 25 år med elever i behov av särskilt stöd, mestadels på högstadiet men också inom 

grundsärskola och de senaste tre åren på mellanstadiet som speciallärare. Helena är utbildad 

1-7 Ma/No-lärare och har under 15 år arbetat från förskoleklass till gymnasiet, men främst 

varit på högstadiet som matematiklärare. Sedan ca 1 år tillbaka arbetar hon som speciallärare 

med matematik som sitt huvudsakliga ansvarsområde. Vi har båda i vårt arbete reflekterat 

över att vi fått ett ökat antal elever i behov av stöd i matematik. Vi hade redan innan ett 

intresse av att skriva om lärarens betydelse för elevernas matematikutveckling och såg en 

möjlighet att koppla detta intresseområde till en studie kring fortbildningssatsningen 

Matematiklyftet. 
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2. Bakgrund 
I följande avsnitt presenteras aktuella styrdokument. Därefter beskrivs en nationell och 

internationell forskningsöversikt kring lärarens kompetens, hur kompetensutveckling av lärare 

kan genomföras, beskrivning av ett nationellt fortbildningsprojekt i matematik samt vad som 

kännetecknar framgångsrik undervisning i matematik. Det här är centrala områden som 

belyser studiens ursprungsproblem kring matematiklärarens möjligheter att ge alla elever 

goda förutsättningar till matematisk utveckling. Avsnittet avslutas med en teoretisk 

referensram samt syfte och frågeställningar. 

2.1 Styrdokument 

Enligt läroplanens (Lgr11) första kapitel ska undervisningen anpassas till alla elevers olika 

behov, förutsättningar och erfarenheter. Likaså ska undervisningen tillgodose elevernas 

fortsatta kunskapsutveckling och lärande. Skollagen föreskriver att alla elever har rätt till en 

likvärdig utbildning, men att vägen dit kan se olika ut. Ett särskilt ansvar ska finnas för de 

elever som har svårigheter att nå utbildningens mål (Skolverket, 2011b).  

I läroplanens andra kapitel återfinns att skolan ska bidra till en nyfikenhet och lust att lära 

genom att erbjuda en strukturerad undervisning, såväl i helklass som enskilt. Vidare står att 

läraren ska samverka med andra lärare i arbetet för att nå utbildningsmålen samt 

uppmärksamma, handleda och stödja elever som har svårigheter. Eleven ska få pröva olika 

arbetssätt och arbetsformer och med stigande ålder kunna påverka dessa. Eleven och 

vårdnadshavare ska fortlöpande få information, muntligt och skriftligt, om studieresultat och 

utvecklingsbehov (Skolverket, 2011b). 

Kursplanen i matematik använder begreppet ”förmågor” och lyfter fram att eleverna genom 

undervisning i ämnet ska ges förutsättningar att utveckla samtliga förmågor. Eleverna ska 

kunna formulera och lösa problem med hjälp av matematik och värdera valda strategier och 

metoder, använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp, välja och 

använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter, föra 

och följa matematiska resonemang samt använda matematikens uttrycksformer för att samtala 

om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser (Skolverket, 

2011b). 

2.2 Forskningsöversikt 

2.2.1 Lärarens kompetens 

Lärarnas kompetens och medvetenhet om målen är en viktig förutsättning för undervisningens 

kvalitet. Skolinspektionen (2009) har sett att klasslärarsystemet styr i lägre årskurser och att 
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många lärare saknar adekvat utbildning för att undervisa i matematik. Även Niss (2003) tar 

upp att många lärare som undervisar i matematik saknar önskvärd kompetens.  

Skolverket (2011a) menar att kompetensutveckling av matematiklärare därför är en viktig 

åtgärd för att öka elevernas kunskapsnivåer i matematik. Detta stödjs även av 

McKinsleyrapporten (2011) som fastslår att det enda sättet att förbättra resultaten är att 

förbättra undervisningen eftersom kvaliteten på ett utbildningssystem inte kan överstiga 

kvaliteten på dess lärare. Fenstermacher & Richardson (2000) anser dock att många forskare 

ger en väldigt förenklad och naiv bild av förhållandet mellan undervisning och lärande 

eftersom resultaten ofta visar ett kausalt samband utan att ta hänsyn till faktorer såsom 

sociokulturella skillnader. Fenstermacher & Richardson menar att lärarens kompetens endast 

är en av flera kritiska faktorer för lärande och att det därför inte räcker med att höja kvaliteten 

på lärares undervisning för att öka lärandet hos eleverna. Även Shulman (1987) menar att 

betydelsen av lärarens undervisning ofta överdrivs och att komplexiteten ignoreras. Han 

menar att det läggs för stort fokus på lärarens betydelse och att man måste se mer till 

klassrumskontexten och den sociokulturella statusen i undervisningsgruppen. Hattie (2009) 

påstår dock att läraren är en av de starkaste påverkansfaktorerna på lärande. 

Löwing (2006) menar att det givetvis är olika faktorer som påverkar såväl 

matematikundervisningen som de resultat den leder till, men hon betonar 

matematikundervisningens komplexitet. I denna komplexitet skall läraren vara arbetsledare 

för ett stort antal elever med olika motivation och olika behov. Samtidigt ska dessa elever, 

utifrån sin förmåga och sina behov, lära sig matematik. Detta ställer stora krav på lärarens 

kompetens. Detta tas också upp av Mouwitz (2001) som menar att en matematiklärare 

behöver både matematisk och pedagogisk kunskap. Matematisk kunskap innefattar bl.a. 

flexibel och djup kunskap om kursplanernas mål, kunskap om hur elevernas kunskap ska 

bedömas samt kritiska punkter i elevernas matematiska utveckling. Pedagogisk kunskap 

innefattar hur man leder och organiserar verksamheten i klassrummet, kunskap om hur elever 

lär samt kunskap om material och undervisningstekniker. Även Shulman (1987) har på 

liknande sätt kategoriserat vilken kunskap en lärare bör besitta. 
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Håkansson & Sundberg (2012) tar upp de centrala elementen i lärandesituationen, läraren, 

eleven och undervisningen, i form av den didaktiska triangeln.  

 

                        Undervisningsinnehåll/-form 

 

                                                 

 

 Lärare                                              Elev   

           Figur 1: Den didaktiska triangeln    

Håkansson & Sundberg menar att triangel förutsätter att varje undervisningssituation utgår 

från en lärare som har kunskap om det innehåll som behandlas i undervisningen och som kan 

relatera detta till eleverna på ett adekvat sätt. Läraren måste ha en god generell förståelse för 

lärandets grunder och behöver också ha tillgång till konkreta strategier och verktyg som 

guidar den lärande.  

2.2.2 Fortbildning genom kollegialt lärande 
Wernberg (2009) har i sina studier sett att det är möjligt att öka lärares kompetens att 

undervisa i matematik genom olika fortbildningssatsningar och på detta sätt nå en ökad 

måluppfyllelse samt ett förbättrat resultat i internationella mätningar. Mouwitz (2001) tar 

dock upp att det finns många externa hinder för lärarnas utveckling, t.ex. brist på tid och brist 

på gemensam planering på alla nivåer. 

Hattie & Yates (2014) poängterar faran i att fokusera på ämneskunskaper i lärares 

fortbildning. De menar att besittande av en hög nivå av ämneskunskaper inte automatiskt 

leder till en bättre förmåga att undervisa i ämnet. Ofta kan det snarare vara så att ju mer en 

lärare kan om ett ämnesområde desto svårare blir det att se detta område från någon annans 

perspektiv. Man måste fokusera mer på hela lärandeprocessen och ta in andra faktorer i 

lärares fortbildning. Timperley & Alton-Lee (2008) har i sina studier sett hur lärare som 

genomgår effektiv fortbildning med fokus på kollegialt lärande tar större ansvar för sina 

elevers lärande. De möter elever i behov av särskilt stöd med en annan förståelse och ser mer 

till undervisningens betydelse än till att hitta förklaringar på individnivå.  
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Fortlöpande professionellt växande betonas och kompetensutvecklingsprojekt som enbart 

består av enstaka interventioner i ett skolsystem tenderar ofta att återgå till det traditionella 

efter projektets slut. Systematisk kompetensutveckling under en längre period, med externt 

stöd och med ett aktivt skolledarskap ökar möjligheten till en bestående förändring i en 

verksamhet. Lärares fortbildning är en lång process som kräver att läraren får relatera nya 

idéer till sin egen undervisning. (Hord, 1987; Mouwitz, 2001; Timperley et al., 2007). 

Cordingley et al.(2004) har genomfört studier av olika fortbildningssatsningar för lärare. 

Deras resultat visar på att fortbildningar som bygger på kollegialt lärande i högre grad leder 

till att lärare förändrar sina attityder, sitt sätt att undervisa samt leder till ökad måluppfyllelse 

för eleverna. Cordingley et al. definierar kollegialt lärande som en aktivitet med en specifik 

avsikt att uppmuntra ett gemensamt lärande mellan åtminstone två kollegor under en längre 

tidsperiod. De anser att projekt av tillfällig natur, projekt som inte innehåller 

klassrumsaktiviteter kopplade till fortbildningen och som inte systematiskt syftar till att 

förändra existerande praktiker genom kontinuerliga samtal mellan kollegor inte uppfyller 

kriterierna för kollegialt lärande.   

Flera kompetensutvecklingsprojekt visar entydigt på att skolbaserade aktiviteter som 

inbegriper hela ämnesgruppen är av stor betydelse. Det uppstår ofta problem om man ”lyfter 

ut” enskilda lärare och ger extern utbildning då det kan vara svårt för denne lärare att hävda 

sig vid återkomsten till kollegor. Det är av avgörande betydelse för lärares professionella 

utveckling att lärare samarbetar mot ett gemensamt uppsatt mål. Det bästa sättet att fortbilda 

en lärare är inte att föreskriva ett visst sätt att undervisa. Fokus bör istället ligga på att träna 

lärarna i att reflektera över sin undervisning, enskilt och i samtal med andra. (Eun, 2010; 

Fenstermacher, 1986; Mouwitz, 2001). Lärare måste bli bättre på att använda beprövad 

kunskap som grund för val och handlingar. Detta innefattar bl.a. att tillsammans med sina 

kollegor kritiskt granska innehållet i undervisningen. Lärare utvecklar i första hand sitt 

yrkeskunnande genom att delta i stimulerande lärandemiljöer med kollegor och elever. Detta 

gäller såväl för planering, genomförande och uppföljning av undervisningen. När lärare 

arbetar aktivt tillsammans för att utveckla sin undervisning genom ett professionellt och 

gemensamt lärande inverkar detta också starkt positivt på eleverna. Diskussion om 

innehållsliga frågor med koppling till uppdraget så som det formuleras i kursplanerna och ett 

kollegialt samarbete är en viktig del i lärares möjlighet till eget lärande. (Hord et al, 1987; 

Håkansson & Sundberg, 2012; Wernberg, 2009). Timperley et al. (2007) redovisar dock att 

forskningen är motstridig när det gäller betydelsen av fortbildning av lärare genom kollegialt 
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lärande för elevernas lärande. Många studier visar just på den stora betydelsen av kollegialt 

lärande, men empirisk forskning visar ofta svag korrelation mellan fortbildning genom 

kollegialt lärande och elevers måluppfyllelse. Enbart kollegialt lärande som intervention 

tenderar att befästa redan befintliga praktiker. För att få till en utveckling av lärares 

yrkeskunnande som även resulterar i högre måluppfyllelse behöver lärarna utmanas i sina 

tidigare uppfattningar. Det är därför viktigt att ha fokus på relationen mellan lärares 

utveckling av sin undervisning och utfallet för eleverna (Timperley et al., 2007).  

Matematiklyftet är ett exempel på en nationell fortbildningssatsning i matematik som tar fasta 

på de kriterier Cordingley et al. (2004) använder sig av gällande kollegialt lärande i lärares 

fortbildning. Matematiklyftet är en fortbildning för matematiklärare som genomförs utifrån ett 

regeringsuppdrag där Skolverket bär huvudansvaret i samverkan med NCM. Fortbildningen 

syftar till en ökad måluppfyllelse, en utvecklad undervisningskultur samt en utvecklad 

fortbildningskultur. Fortbildningen bygger på kollegialt lärande där lärarnas lärande står i 

fokus för fortbildningen (Skolverket, 2012). Matematiklyftet kan därför vara ett relevant 

projekt för oss att undersöka utifrån vårt intresse.
1
  

2.2.3 Framgångsrik undervisning i matematik 

Kvalitativ undervisning kan ses som en kombination mellan framgångsrik undervisning och 

god undervisning där framgångsrik undervisning innebär att lärande av det avsedda innehållet 

faktiskt har skett och god undervisning innefattar hög standard på ämnesinnehållet, metoder 

och etiska aspekter. Kvalitativ undervisning bygger således på att läraren är kompetent inom 

sitt ämne, väl insatt i gällande styrdokument, använder metoder som är vetenskapligt 

grundade och åldersadekvata samt hela tiden arbetar utifrån etiska aspekter (Fenstermacher & 

Richardson, 2000). Håkansson & Sundberg (2012) använder sig istället av begreppet 

kvalitativt god undervisning som en kombination av undervisning i termer av både 

måluppfyllelse och meningsfullt lärande.  

Det är av stor betydelse hur läraren strukturerar lektionsinnehållet för att möjliggöra för 

eleverna att urskilja kritiska aspekter, det som avgör om den lärande kan förstå innehållet eller 

inte. Det krävs en lärare som kan många olika inlärningsstrategier, som kan visa olika 

infallsvinklar och perspektiv för att eleverna ska få förståelse. (Hattie, 2009; Shayer, 2003; 

Wernberg, 2009). 

                                                           
1
  För mer information om Matematiklyftet se bilaga 3  
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En elev måste få möjlighet att arbeta med kompetensrelaterade aktiviteter för att kunna 

utveckla motsvarande kompetenser. Läroböckerna är fokuserade på procedurhantering och 

inbjuder sällan till andra kompetensaktiviteter (Bergqvist m.fl., 2010). Eleverna måste få 

många möjligheter att själva uttrycka sig under matematiklektionerna för att träna sig på att 

kommunicera matematik. Matematiklärare har en viktig roll i att utveckla elevernas 

medvetenhet och användande av språket som ett verktyg vid bl.a. problemlösning (Löwing, 

2006; Mercer & Sams, 2006). Detta tas även upp av Eun (2010) som anser att det är viktigt att 

lärare är engagerade i elevernas lärprocess. Läraren måste förstå individens förförståelse och 

utgå från den samt utmana den för att lärande ska ske. Lärande är en process som är mest 

effektiv när den bygger på elevernas existerande kunskap. För att uppnå detta menar Eun att 

man ska sträva efter en undervisning som bygger på dialog, mellan elev och lärare samt 

mellan elever.  

Rimligt höga krav genom rimligt svåra uppgifter ger alla elever möjlighet att lyckas 

(Samuelsson & Lawrot, 2009; Anderson, Lubig & Smith, 2012). Ernest (2007) påstår att för 

flertalet av våra elever är det bättre att uppskatta matematik och ha självförtroende snarare än 

specifik avancerad matematisk kunskap. Positiva attityder kan inte undervisas direkt. De är 

indirekta produkter av många faktorer, inklusive personliga, sociala, familjerelaterade och 

kulturella faktorer. Ett av de viktigaste bidragen till attitydsskapandet är sättet och stilen som 

matematik undervisas på, i hur hög grad elevernas intresse fångas i klassrummet och hur 

känslomässigt tryggt eleverna upplever klassrummet som lärandemiljö. Ahlberg (2001) menar 

att det är väsentligt att elevernas känslomässiga inställning till matematik uppmärksammas. 

Det handlar om att finna en balans mellan krav och elevens förmåga och en balans mellan 

variation och struktur i undervisningen. Detta innebär att lärare och speciallärare måste ha 

kunskap om hur eleverna lär matematik, de måste kartlägga svårigheter och möjligheter samt 

formulera realistiska mål. Det är viktigt att bygga ett klassrumsklimat där det är tillåtet att 

göra misstag. Skolledare och lärare måste skapa skolor, personalrum, klassrumsmiljöer som 

utstrålar trygghet och rätt att göra fel. En trygg klassrumsmiljö är primärt för att uppnå 

lärande. (Hattie, 2009; Hattie & Yates, 2014; Wadlington & Wadlington, 2008).  

2.2.4 Bedömning av elevers kunskaper 

Hattie (2009) menar att det är av största vikt att elever får kontinuerlig återkoppling under 

arbetet för att inlärningen ska gå framåt mot kriterierna för måluppfyllelse. Hattie & 

Timperley (2007) visar att användandet av olika former av feedback kan vara gynnsamt för 

elevernas utveckling. Det är viktigt att eleverna vet hur de ligger till, vilket mål de arbetar mot 
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samt vad som är nästa steg. Detta tas även upp av Phelan, Choi, Vendlinski, Baker & Herman 

(2011) som i sin empiriska forskning har undersökt hur formativ bedömning påverkar elevers 

resultat i matematik.  De tar upp att formativ bedömning har två stora fördelar jämfört med 

den mer traditionella summativa bedömningen. Den första är att läraren själv direkt får 

feedback om hur effektiv undervisningen inom ett område varit för att därefter kunna använda 

dessa resultat för att justera den fortsatta undervisningen. Den andra är att formativ 

bedömning hjälper eleverna att identifiera de områden de behöver fortsätta utveckla.  

Bennett (2011) skriver att ju säkrare läraren är i sin bedömning av eleven desto effektivare 

kan läraren ge instruktioner till eleven om hur han/hon kan utvecklas vidare. 

Lärare/speciallärare bör därför sträva efter att bedöma eleverna på ett varierat sätt, vid flertalet 

tillfällen och i olika sammanhang. Bennett beskriver vidare hur lärare kan använda elevernas 

”felsvar” för att planera den fortsatta undervisningen. Lärarna behöver vara nyfikna och fråga 

eleverna hur de kom fram till sitt svar. Frågors formulering, elevers sätt att besvara frågan 

samt hur läraren ställer uppföljningsfrågor kan leda till ett lärande (Bennett, 2011; 

Emanuelsson, 2001; Pettersson, 2010). 

2.2.5 Sociokulturellt perspektiv 

Studien utgår från ett sociokulturellt perspektiv på lärande, i betydelsen att människan lär sig i 

olika sammanhang. Säljö (2000) tar upp Vygotskijs betydelse för det sociokulturella 

perspektivet och menar att människans lärprocess startar i en social aktivitet i den miljö den 

befinner sig. Internaliseringen är en viktig process där man lär sig i samverkan med andra, 

omformar dessa lärdomar på ett inre plan för att sedan göra om dem till sina egna. Säljö 

(2000, 2010) menar att i det sociokulturella perspektivet kan man uppfatta lärande som en 

mediering, en interaktion tillsammans med andra där vår förmåga att tänka med hjälp av 

språk, begrepp och teorier tränas. Dessa kategorier blir också våra redskap att kunna 

analysera, förstå och lösa problem i vår omgivning. Centralt är att lärande sker överallt, hela 

tiden genom kommunikation och interaktion med andra. Även Dysthe (2003) betonar att 

lärande har med relationer att göra och att lärande sker genom deltagande och samspel. Vidare 

menar hon att omgivningen och den miljö individen befinner sig påverkar dennes motivation 

att lära sig eller inte. Det sociokulturella perspektivet anknyter till vårt utgångsproblem genom 

att det undersökta fortbildningsprojektet utgår från lärprocesser i grupp. Vygotskij (1978)  

menar att lärande uppfattas ske i en social och kulturell gemenskap där läraren kan bidra till 

en matematikutveckling genom interaktion och gemenskap mellan lärare och elev. En god 

bedömning av elevers kunskaper, enligt det sociokulturella perspektivet, innefattar inte bara 
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den nyvunna faktiska kunskapen, utan också den potentiella utvecklingen eleven kan göra 

med rätt hjälp. Läraren får en central roll utifrån ett sådant synsätt på lärande och är därför 

aktuellt utifrån vårt utgångsproblem.  

2.2.6 Yrkesteori 

Handal & Lauvås (2008) lanserade 1982 begreppet praxisteori eller yrkesteori. I en grupp 

måste hänsyn tas till att deltagarna redan har erfarenheter, kunskaper och föreställningar. 

Yrkesteorin är svår att formulera och författarna menar att medvetenheten om den egna 

praktiska teorin är förhållandevis låg. Handal & Lauvås drar paralleller till Aristoteles 

begrepp techné (kunskap om hur), episteme (kunskap om vad) och phronesis (praktiskt 

tänkande), där det praktiska tänkandet värderar både medel och mål och försöker etablera en 

förbindelse mellan dem. Yrkesteorin ligger på individnivå, men när personer samarbetat under 

en längre tid och i samma organisation påverkar individerna varandra och deras yrkesteorier 

blir mer lika än de annars skulle ha varit. Yrkesteorin utgör en personlig konstruktion som 

omfattar egna erfarenheter, andras systematiska erfarenheter (teori) som de själva har tolkat 

samt egna värderingar. För att mobilisera en formell teori som vi har lagrat i vår yrkesteori i 

praktiska situationer måste vi också få möjlighet att koppla den till sådana situationer. Åman 

(2006) använder begreppet yrkesprofil som innebär att det är pedagogernas erfarenheter och 

kunskaper som utvecklar en personlig profil och som sedan utfaller i en pedagogisk praxis. 

Det är i handling (praxis) som den personliga yrkesprofilens mångfald tar sig uttryck. Åman 

menar att interaktion och reflektion i ett kollegialt sammanhang gör pedagoger 

uppmärksamma på sin professionella kompetens. Organisationsforskaren Dixon (1994) menar 

att kommunikation är en förutsättning för att ett gemensamt lärande kommer till stånd. Det 

krävs att någon i gruppen tar initiativ och att den enskilda individens inställning är positiv. 

Handal & Lauvås (2008) redogör för den praktiska yrkesteorin genom Lövlies praxistriangel, 

en form av tankemodell som rymmer tre nivåer. I den första nivån finns den praktiska 

handlingsnivån följt av den teoretiska kunskapssfären som vi förfogar över. Den översta nivån 

handlar om etiska skäl och värderingar av de handlingar vi utför i arbetet. I ett kollegialt 

lärande lär gruppmedlemmarna av varandra och tillsammans utvecklar de gemensamma 

uppgifter och strategier för hur de ska handla, något som kan kopplas till det sociokulturella 

perspektivet men också till yrkesteorin när de går ut i verksamheten och prövar. Lärare tar 

upp det som hänt i en pedagogisk aktivitet, gruppen knyter an till egna erfarenheter och ger 

råd utifrån styrdokument och mål. Språkets betydelse är centralt även i det praktiska 

handlandet. Lövlies praxistriangel kan även ses upp och nervänd. Pedagogen utgår då från 
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Lgr11 för att därifrån utveckla kunskaper med ett förhållningssätt gentemot samhällskrav, 

demokrati, genus och målbeskrivningar. Vid utvärderingen tillsammans med kollegor ges nya 

infallsvinklar och tips på förbättringar. Här framstår handlingsnivån som det översta och 

synliga (observerbara). De teoretiska och etiska skälen utgör då underliggande orsaker för 

handling. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lövlies praxistriangel är en värdefull utgångspunkt för att förstå vår studies resultat. Den kan 

användas för att se hur en fortbildningssatsning kan förena teori och praktik och genom detta 

bidra till lärares utökade verktyg och strategier för att bedriva undervisning. 

2.3 Sammanfattande kommentar  

I litteraturgenomgången framkommer att läraren är en stor påverkansfaktor för elevernas 

matematiska utveckling. För att uppnå framgångsrik matematikundervisning poängteras att 

det behövs en skicklig lärare som är en tydlig ledare för det lärande som pågår. Läraren bör 

använda en bred och varierad repertoar av undervisningsmetoder, skapa ett tryggt och positivt 

klassrumsklimat och uppmuntra erfarenhetsutbyte mellan elever. Forskningen visar också på 

vikten av att bygga på elevernas tidigare kunskap och att använda formativ bedömning genom 

olika typer av återkoppling. Forskningen visar att det finns ett stort behov av 

kompetensutveckling av lärarna som undervisar i matematik för att höja kvaliteten på 

undervisningen. Några förklaringar till Sveriges låga resultat i de internationella mätningarna 

är att eleverna inte erbjuds att utveckla samtliga matematiska förmågor, att många lärare 

saknar adekvat utbildning samt att läroplanen verkar ha en svag eller obetydlig styrning för 

Figur 2. Praxistriangeln i fri tolkning av hur Lövlies 

modell beskrivs i Handal & Lauvås (2008).  
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lärarna. Forskningsöversikten visar att fortbildning av lärare bör ske under en längre period 

och bygga på kollegialt lärande istället för att satsa på enstaka interventioner för enskilda 

lärare.  

2.4 Syfte och frågeställningar 

Denna bakgrund har lett fram till vårt syfte och vår huvudsakliga frågeställning.  

Syftet är att få fördjupad kunskap om innebörd och konsekvenser av en särskild 

fortbildningssatsning för lärare särskilt avseende möjligheter att utveckla 

matematikundervisningen i skolan. I studien anknyter detta till begreppet undervisningskultur.  

Studien utgår från Skolverkets (2012) definition av undervisningskultur som innebär att 

kollegialt lärande används, att undervisningens utformning ger förutsättningar för alla elever 

att utvecklas mot de mål som anges i kurs- och ämnesplaner i matematik och att lärare 

befäster kunskap i matematikdidaktik i sin egen undervisning utifrån det kollegiala lärandet. 

Denna definition har haft betydelse för valet av undersökta områden.  

Begreppet fortbildningsprojekt avser i vår studie Matematiklyftet och då vissa moment inom 

den fortbildningssatsningen.  

För att fånga syftet har vi tagit hjälp av följande frågeställningar:  

 På vilket sätt har uppfattningen av kollegialt lärande förändrats hos deltagare i ett 

fortbildningsprojekt? 

 Hur uppfattas god undervisning i matematik av deltagare i ett fortbildningsprojekt före 

och efter fortbildningsprojektet? 

 Vilka arbetssätt och metoder beskriver deltagare i ett fortbildningsprojekt att de 

använder i sin matematikundervisning före och efter fortbildningsprojektet? 

 Hur beskriver deltagare i ett fortbildningsprojekt att de bedömer elevernas kunskaper i 

matematik före och efter fortbildningsprojektet?  

Som en röd tråd genom samtliga frågeställningar har vi även fokuserat på hur undervisningen 

förändrats för barn i behov av särskilt stöd.   
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3. Metod  
I den här delen beskrivs val av ansats, urval, genomförande, metod samt analys av data. 

Avslutningsvis redovisas etiska överväganden, giltighet, tillförlitlighet och vetenskapliga 

kvalitetskriterier. 

3.1 Ansats och undersökningsmetoder 

Det finns olika sätt att se på vetenskap och kunskap inom den specialpedagogiska 

forskningen. Studien är en fallstudie, med kvalitativ ansats och kvantitativ 

undersökningsmetod. Enkäten är uppdelad med flervalsfrågor och öppna frågor, och har 

således kunnat analysera data både kvalitativt och kvantitativt. Creswell (2013) beskriver hur 

en fallstudie utforskar ett fall i ett avgränsat system. Fallet kan vara en händelse, ett program, 

människor eller en aktivitet. I en fallstudie kan man använda både kvalitativa och kvantitativa 

undersökningsmetoder. Forskaren analyserar och tolkar hela fallet eller delar och utvecklar en 

analys för att se och tolka mönster. Genom att se olika tema framträda kan forskare 

därigenom dra slutsatser. Matematiklyftet är i sig ett begränsat fall och vi analyserar och 

tolkar delar av fortbildningssatsningen. Backman (2008) skriver att fallstudier anses vara 

särskilt tillämpliga i utvärderingar när man söker förklara, förstå eller beskriva företeelser och 

är på så sätt lämpligt för vår studie av en fortbildningssatsning. I vår studie ville vi få 

möjlighet att genom öppna frågor fånga mer kvalitativa aspekter på området. 

3.2 Urval 

Urvalsprincipen måste hela tiden relateras till syftet med undersökningen och i denna studie 

har detta urval redan skett genom Skolverkets kriterier för det utvalda fortbildningsprojektet. 

Vi har således inte kunna påverka urvalet. Kommunerna har redan valt ut vilka lärare som ska 

delta i Matematiklyftet och fortbildningen i sig är ett unikt fall. Det systematiska urvalet är 

samtliga undervisade matematiklärare i två kommuner som geografiskt finns i mellersta 

Sverige. Totalt ingår 58 deltagare i utbildningssatsningen och samtliga har svarat på samma 

enkät vid två tillfällen, före och efter fortbildningen, för att kunna jämföra de båda resultaten. 

I studiens resultat sammanvägs data från de båda kommunerna och ingen jämförelse mellan 

de båda kommunerna görs. 

3.3 Genomförande, enkätundersökning och analys av data 

Ett missivbrev skickades först ut till samtliga deltagare i fortbildningen och därefter gjordes 

en enkätundersökning med frågor där syftet med enkäten var att få en nulägesbeskrivning 

över hur deltagarna arbetade med sin matematikundervisning. I vår enkätundersökning 

hämtade vi inspiration och stöd av frågor från TIMSS-undersökningen samt Skolverkets egna 
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frågeställningar kopplade till Matematiklyftet. Enkätens frågor
2
 överensstämmer till vissa 

delar med studien syfte, men i resultatsammanställningen har de frågor valts ut som angår 

syftet. Enkäten fick samtliga deltagare besvara vid ett och samma tillfälle för att säkerställa att 

deltagarna inte kunnat prata ihop sig. Analys och bearbetning av första enkätens data skedde 

under hösten 2013. Uppföljningsenkäten våren 2014 genomfördes på samma sätt med samma 

frågor för att kunna jämföra resultaten mot varandra. Vi har valt att inte redovisa de öppna 

frågorna kvantitativt utan istället fokuserat på att visa en variation genom de teman eller 

kategorier som framträder. Denna kategorisering kan utläsas i resultatdelen. På grund av vår 

tidsram har uppföljningsenkäterna besvarats två månader innan deltagarna avslutat 

fortbildningen.  

3.4 Etiska ställningstagande 

De etiska aspekterna i en studie är betydelsefulla för att uppnå hög validitet, giltighet. Vi har 

använt oss av Vetenskapsrådets codex med etiska riktlinjer och regler som ställer krav på 

forskningsprocessen. Vetenskapsrådet (http://www.codex.vr.se) liksom Backman (2008) har 

fyra allmänna etiska grundprinciper; informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. Vi har också tagit hänsyn till Vetenskapsrådets 

generella regler.
3
 

De etiska grundprinciperna har beaktats och missivbrev
4
 skickats ut där vi informerat 

deltagarna om syftet med undersökningen, hur studien ska genomföras samt att forskningen är 

konfidentiell. Det informerade samtycket har också inneburit att deltagarna deltagit frivilligt 

och haft möjlighet att dra sig ur närhelst de önskat.  

Vetenskapsrådet, Backman (2008) liksom Larsson (2005) anser att det är av värde att se på 

nyttjandekravet, vilket innebär att de uppgifter som samlas in om deltagarna endast får 

användas i forskningssyfte. De uppgifter som framkommit i vår studie har endast använts i 

forskningssyfte.  

3.5 Vetenskapliga kvalitetskriterier 

Nilholm & Göransson (2009) har genom sin studie sett att det inte går att dra några generella 

slutsatser från urvalet till populationen i studier med kvalitativa data. Ur vetenskapliga 

kvalitetsaspekter kan inte resultatet generaliseras. För att läsaren genom smygrepresentativitet 

inte ska kunna förställa sig att det gäller hela Sveriges matematiklärare har vi i vår 

                                                           
2
 Enkäten som helhet finns i bilaga 2 

3
 Vetenskapsrådets generella regler finns i bilaga 4 

4
 Missivbrevet som helhet finns i bilaga 1 

http://www.codex.vr.se/
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resultatanalys vara försiktiga med att dra generella slutsatser utifrån vårt begränsade urval. 

Larssons (2005) kriterier för kvalitet i kvalitativa studier när det gäller validitet säger att det 

måste finnas gehör inom vetenskapssamhället (diskursen), att analysen visar ett nytt sätt att 

tänka och se verkligheten. Vidare menar han att den empiriska förankringen måste stämma 

överens med rådata, där triangulering kan stärka resultatet. För att få en konsistens med 

kvalitet får resultatet inte innehålla motsägelser. Del och helhet måste stämma överens. 

Vidare menar Larsson att det i resultatet bör finnas en innehållsrikedom med fylliga detaljer 

och beskrivningar, en struktur (röd tråd) samt att resultatet tillför något nytt för empirin. 

Larsson menar att det är viktigt att föra fram det pragmatiska kriteriet för vilket värde 

forskningen har för praktiken.  

Esaiasson m.fl. (2012) beskriver hur reliabilitet behandlar tillförlitligheten i en undersökning 

eller hos ett mätinstrument. Resultatet ska bli detsamma oavsett vem som gör 

undersökningen. Begreppet validitet innebär att vi mäter det vi påstår att vi mäter. God 

begreppsvaliditet tillsammans med hög reliabilitet ger god resultatvaliditet. Vi har strävat 

efter att alla enkätfrågor överensstämmer med vårt syfte för att få en så hög validitet som 

möjligt och därmed en hög giltighet i undersökningen. Validitet handlar om giltighet i en 

undersökning eller hos ett mätinstrument. För att vår studie skulle ha en hög reliabilitet 

genomfördes enkätfrågorna samtidigt i samma rum. Detta för att pedagogerna inte skulle 

kunna prata ihop sig och svara efter att ha diskuterat med andra. De skulle heller inte ha 

möjlighet att hämta formuleringar från Lgr11. Det är viktigt att svaren blir personliga i vår 

undersökning. Esaiasson m.fl. (2012) tar upp att forskning ska vara forskaroberoende 

(intersubjektiv), värderingsfri, transparent, sanningsenlig och med ambitioner att skapa ny 

kunskap. Forskningsprocessen bygger på att göra systematiska och hederliga empiriska 

undersökningar med ett urval som inte är skevt. För att uppnå detta måste vi hela tiden vara 

medvetna om våra roller i den process vi samtidigt undersöker. Detta tas även upp av 

Creswell (2013) som menar att det är meningsfullt att veta hur man tänker under hela 

forskningsprocessen och reflektera över sin egen roll som forskare (reflexivitet). Forskare bör 

vara perspektivmedveten och hålla sig till det valda intresset och kunna avgöra vilka avsteg 

man kan göra. 
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4. Resultat  

I detta avsnitt presenteras resultatet. Resultatredovisning är indelad i fyra delar utifrån 

studiens frågeställningar. Först redovisas ett resultat utifrån studiens enkätfrågor med fasta 

svarsalternativ. Vissa frågor redovisas i tabellform utifrån särskild relevans för våra 

frågeställningar. Därefter följer ett resultat baserat på de öppna frågorna i enkäten. Dessa svar 

är indelade i olika kategorier och redovisas inte kvantitativ då vi främst vill synliggöra en 

variation. För att särskilja citat från de öppna frågorna i de olika datainsamlingarna använder 

vi oss av beteckningarna 2013 för enkäten vid projektstart samt 2014 för den uppföljande 

enkäten. 

 

4.1 Kollegialt lärande utifrån enkätfrågor med fasta svarsalternativ 

Deltagarna fick besvara ett antal frågor om hur ofta de anser att de samarbetar med andra 

matematiklärare bl.a. gällande diskussioner om hur man kan undervisa i ett ämnesområde 

inom matematiken, dela med sig av sina undervisningsidéer samt samarbeta för att pröva ut 

nya idéer. Matematiklärarna i projektet anser att de i högre utsträckning samarbetar med andra 

kollegor vid uppföljningen i jämförelse med innan projektstart. Deltagarna uppger att de 

diskuterar oftare efter fortbildningssatsningen hur man kan undervisa i ett ämnesområde inom 

matematiken (tabell 1). Det gäller också samarbete vid planering och framtagande av 

undervisningsmaterial.  

  

Tabell 1 Diskuterar hur man kan undervisa i ett ämnesområde inom matematiken 

 
Den stora skillnaden återfinns i hur ofta deltagarna samarbetar för att pröva ut nya idéer. 40 % 

av deltagarna vid uppföljningen gör detta varje vecka (tabell 2). Det är dock efter 

fortbildningssatsningen fortfarande en stor andel av deltagarna som anser att de aldrig eller 

nästan aldrig samarbetar och diskuterar med sina kollegor (tabell 1,2 ). Resultatet visar inga 

skillnader i hur ofta deltagarna besöker andra klassrum för att observera sina kollegor.  
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Tabell 2 Samarbetar för att pröva ut nya idéer 

 

4.2 Kollegialt lärande utifrån öppna enkätfrågor 

Deltagarna fick svara på en fråga om på vilket sätt diskussioner och samarbete med kollegor 

kan vara stöd i planeringen och arbetet med undervisningen. Här framkommer stora skillnader 

mellan de båda datainsamlingarna gällande kollegialt samarbete före och efter 

fortbildningssatsningen. Datamaterialet har delats in i olika kategorier; Praktiskt samarbete, 

Nytänkande, Tid för diskussion, Egen utveckling samt Se till olika elevbehov. Kategorierna 

Egen utveckling samt Se till olika elevbehov återfinns endast i den uppföljande 

datainsamlingen. 

 

Praktiskt samarbete 

Flera deltagare lyfter i båda datainsamlingarna att kollegialt samarbete är tidsbesparande. I 

denna kategori skiljer sig inte svaren åt i de två datainsamlingarna, men svar i denna kategori 

är betydligt färre i uppföljningen. Utifrån resultatet framkommer också att deltagarna anser att 

Matematiklyftet är ett viktigt forum för att kunna diskutera hur lektioner gått, vilket material 

och vilka metoder som har fungerat/inte fungerat o.s.v. De uppföljande enkäterna visar att 

deltagarna anser att de samarbetar i större utsträckning kring t.ex. provkonstruktion, rättning 

av prov samt planering av lektioner vid uppföljningen jämfört med före projektstart. 

 

Det är bra att få tips på bra läromedel och annat material. (2013) 

Man kan få tips på upplägg för en givande lektion. (2014) 
 

Nytänkande 

Många deltagare är ensamma matematiklärare på sina skolor och har inte haft någon 

möjlighet tidigare att föra diskussioner kring undervisningen. En deltagare tar i den första 

datainsamlingen upp att detta påverkar utvecklingen på ett negativt sätt och det lätt blir att 

man undervisar på ett sätt som känns tryggt och välbekant. I uppföljningen tar flera deltagare 

upp vikten av att diskutera och våga pröva nya idéer. Om man är flera som diskuterar kan 

man få fler infallsvinklar. Matematiklyftet har ”tvingat” deltagarna att pröva nya metoder 

m.m. och flera av deltagarna uppger att de troligtvis inte hade vågat prövat detta i sin 
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undervisning om de inte hade planerat och följt upp gemensamt under träffarna i 

Matematiklyftet.  

 

En chans att utveckla nya idéer och se möjligheter. (2014) 

 

Tid för diskussion 

Svar i denna kategori återfinns även i den första datainsamlingen, men svaren är betydligt mer 

frekventa i uppföljningen. Svaren i uppföljningen är även mer beskrivande. Deltagarna 

beskriver hur nyttigt det är att bli påminda om olika sätt att angripa problem och att man hela 

tiden lär av varandra. Diskussionerna i Matematiklyftet har hjälpt deltagarna att se saker från 

olika håll och det har blivit synligt vad som kan förbättras, vad som är bra, varför de gör som 

de gör och så vidare. En deltagare lyfter i uppföljningen svårigheten med att vara ensam 

ansvarig för ett ämne när man inte kan bolla idéer och erfarenheter.  
 

Man kan lära av varandra. (2013) 

Att diskutera och samarbeta ger undervisningen en djupare nivå. Man känner sig 

mer säker på innehållet i lektionerna, man hittar svårigheter och 

lösningsstrategier tillsammans. (2014) 

 

En deltagare skriver i den uppföljande datainsamlingen att möjligheten att regelbundet träffas 

och diskutera har lett till att undervisningen blivit bättre samt att betygsättningen blivit mer 

likvärdig. En annan deltagare lyfter att eftersom tid för samarbete inte funnits tidigare borde 

den gemensamma kompetensen nu ge bättre undervisning för alla elever.  

 

Flertalet av deltagarna tar i den uppföljande enkäten upp att det just är Matematiklyftet som 

möjliggör kollegialt lärande och samarbete. Utanför Matematiklyftet sker samarbetet främst 

genom informella, spontana samtal på raster eller i direkt anslutning till lektionerna.  

 

Nu när vi har Matematiklyftet har vi möjlighet att ge varandra feedback hela 

tiden. (2014) 

Vi hinner ju sällan prata med varandra. Det är nu när vi har Matematiklyftet som 

vi gör det och det med framgång! (2014) 

Förr var det bara ”kaffeprat”, men nu sker det kontinuerligt i Matematiklyftet. 

(2014) 
 

En deltagare tycker däremot att Matematiklyftet gör att de har fått mindre tid för 

gemensamma diskussioner på skolan eftersom innehållet är styrt. 

 



25 
 

Flera deltagare uttrycker i uppföljningen en oro för vad som ska hända med utvecklingen 

nästa läsår när projektet inte kommer att bedrivas i samma utsträckning.  

 

Egen utveckling 

Svar i denna kategori återfinns inte alls vid första enkäten. I uppföljningen är det däremot 

flera deltagare som lyfter sitt eget lärande i ett kollegialt sammanhang.  

Kollegialt lärarande är viktigt för att utveckla min egen undervisning. (2014) 

Det är nyttigt när andra kan se och fånga upp det jag själv har missat. (2014) 

 

Det framkommer också att det är viktigt att våga be sina kollegor om hjälp och att det då 

måste vara ett tillåtande klimat i kollegiet.  

 

Se till olika elevbehov 

Även den här kategorin är ny i den uppföljande enkäten. Flera deltagare beskriver hur 

kollegialt lärande kan bidra till att man fokuserar på elevers olika förutsättningar, att man blir 

mer uppmärksam på elevers svårigheter, uppfattningar och missuppfattningar och att detta 

sedan kan användas i undervisningen.  

 

Det här har varit bra vid planering för elever i behov av stöd. (2014) 

 

4.3 God undervisning utifrån enkätfrågor med fasta svarsalternativ 

I enkäten fanns ett flertal frågor där deltagarna skulle markera hur säkra de känner sig när de 

undervisar matematik i sina grupper. Jämförelser mellan de båda datainsamlingarna visar att 

de flesta deltagare känner sig säkrare inom samtliga områden efter fortbildningsinsatsen 

(tabell 3, 4, 5). Den största skillnaden finns inom området att motivera elever med lågt 

intresse för matematik där en betydligt högre andel av deltagare kände sig osäkra i den första 

datainsamlingen (tabell 5). Ett anmärkningsvärt resultat som framkommit är att inom området 

att anpassa undervisningen efter elevernas behov har andelen osäkra deltagare ökat efter 

fortbildningssatsningen (tabell 4). 
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Tabell 3 Tillämpa en rad olika undervisningsstrategier 

 
 

 

Tabell 4 Anpassa min undervisning efter elevernas behov 

 
 

 

Tabell 5 Motivera elever med lågt intresse för matematik 

 
 

4.4 God undervisning utifrån öppna enkätfrågor 

I en öppen enkätfråga fick deltagarna beskriva hur de uppfattar ”god undervisning i 

matematik”. Följande kategorier kunde urskiljas gällande vad deltagarna anser vara faktorer 

som kopplas till god undervisning; Mål och Styrdokument, Utgå från eleven, Kommunikation, 

Variation, Verklighetsanknytning, Motivation och engagemang, Ett positivt och öppet 

klassrumsklimat samt Lärarens kompetens. Kategorin Lärarens kompetens återfinns endast i 

uppföljningen.  

Mål och styrdokument 

I första datainsamlingen är det endast en deltagare som kopplar god undervisning till mål. Det 

framkommer dock inte hur dessa mål har utformats. 
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När uppsatta  mål har nåtts. (2013) 

 

I uppföljningen är det betydligt fler deltagare som hänvisar till mål och styrdokument när de 

beskriver god undervisning. 

Tydliga mål där eleverna vet vad som förväntas av dem. (2014) 

Efter kunskapskraven i Lgr11. (2014) 

En undervisning som täcker de olika förmågorna. (2014) 

 

Utgå från eleven 

I denna kategori är svaren likartade i de båda datainsamlingarna. Deltagarna lyfter att en god 

undervisning utgår från elevens behov och att det är viktigt att hitta en nivå där eleverna 

utmanas lagom mycket och vill vidare. Flera deltagare skriver i uppföljningen hur de önskar 

lyssna på och prata med varje enskild elev för att kunna individanpassa sin undervisning.  

 

Elevanpassad. (2013) 

Utgår från elevernas behov. (2014) 

 

Kommunikation 

I båda datainsamlingarna finns flera svar som handlar om kommunikationens betydelse. 

Deltagarna lyfter att eleverna lär av varandra när de arbetar i grupp och får diskutera med 

varandra. De skriver också om dialogens stora betydelse, både mellan elev och lärare samt 

mellan elever.  

 

Eleverna får lära sig lyssna på hur andra tänker och får förklara hur de själva 

tänker. (2013) 

Det är viktigt att använda ett korrekt matematiskt språk tidigt när man 

kommunicerar. (2013) 

Elever driver själva diskussionen framåt, utvecklar idéer och kommer med 

lösningar. (2014) 

God undervisning baseras på att föra matematiska samtal med eleverna. (2014) 

 

 

Variation 

Även i denna kategori syns inga stora skillnader i antalet svar. Deltagarna anser i båda 

datainsamlingarna att god undervisning innebär att man varierar sin undervisning, t.ex. 

gällande metoder och material. Deltagarna lyfter att eleverna bör få använda flera sinnen och 
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att det är viktigt att även använda konkret material. I uppföljningen finns flera svar som tar 

upp hur läraren varierar även gruppsammansättning. I uppföljningen är deltagarna också 

tydligare med vad de menar är ”variation”. Istället för att i den första datainsamlingen enbart 

skriva ”varierad undervisning” återfinns flera svar som beskriver denna variation. 

 

Blandning av teori och praktik. (2013) 

God undervisning innebär att variera mellan genomgång – öva själv – 

pröva/utmana + problemlösning med STA (självständigt tyst arbete) – par – 

grupp – redovisa lösningar. (2014) 

Varierande med mängdträning varvat med spännande grupp- och enskilda 

uppgifter. (2014) 

 

Verklighetsanknytning 

Endast ett fåtal deltagare nämner att god undervisning ska kopplas till elevernas vardag. Detta 

gäller båda datainsamlingarna och svaren liknar varandra. Det är dock färre deltagare som i 

uppföljningen nämner koppling till verkligheten. Till denna kategori räknas också svar som 

tar upp att eleverna ska reflektera över om ett svar är rimligt. 

 

När man utgår från verkligheten och vardagen. (2013) 

När eleverna kan se samband och ha ett visst rimlighetstänk. (2014) 

 

Motivation och engagemang 

Det finns ett fåtal svar inom denna kategori i den första datainsamlingen, men inte alls i 

samma utsträckning som i uppföljningen. Deltagarna beskriver hur god undervisning kopplas 

till olika positiva upplevelser hos eleverna. 

En undervisning som skapar nyfikenhet. (2013) 

Kreativ och utmanande som lockar eleverna. (2013) 

God undervisning får eleverna engagerade. (2014) 

När jag känner att eleverna har fått en ”aha-upplevelse” och jag har kunnat 

väcka och inspirera elevernas intresse för matematik. (2014) 

 

Ett positivt och öppet klassrumsklimat 

Denna kategori finns med i första datainsamlingen, men har utökats i uppföljningen. Ett flertal 

av deltagarna tar i uppföljningen upp betydelsen av ett öppet klassrumsklimat där eleverna 

”vågar pröva” och vågar prata utan att vara rädda för att göra fel. 

 

När eleverna vågar pröva sig fram. (2013) 
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När eleverna känner att det inte är så farligt att göra fel. (2014) 

 

Lärarens kompetens 

Det här är en ny kategori i uppföljningen som tar upp att god undervisning förutsätter en 

lärare som är kompetent inom sitt ämne. 

Jag har inte själv nog kompetens för att visa eleverna olika strategier. (2014) 

Jag behöver fördjupa mina egna ämneskunskaper. Jag har inte matematik i min 

lärarutbildning. (2014) 

 

Deltagarna fick också svara på en öppen fråga om hur de hanterar elevers olikheter i sin 

undervisning. I båda datainsamlingarna framträder att den vanligaste metoden är att 

individanpassa materialet, men den stora skillnaden i de båda datainsamlingarna är att vid 

uppföljningen tar flera deltagare upp vikten av att även utmana de ”duktigaste” eleverna.  

 

Ger utmaningar till de snabba/duktiga. (2014) 

 

I resultatet framkommer också att flera deltagare fått ökad förståelse för vad som ligger 

bakom vissa matematiksvårigheter och hur man kan anpassa uppgifter för att passa alla 

elever, men flera deltagare lyfter också i uppföljningen att det fortfarande finns svårigheter 

med att möta elevernas olikheter. 

 

Det är svårt när eleverna är på olika nivå kunskapsmässigt, men jag vill att hela 

klassen arbetar med samma område samtidigt. (2014) 

De riktigt starka eleverna är svårare att hantera. (2014) 

Jag känner mig otillräcklig. (2014) 

Jag skulle vilja få mer tid till både de starka och de svaga eleverna. (2014) 

 

4.5 Arbetssätt och metoder utifrån enkätfrågor med fasta svarsalternativ 

I vår enkätundersökning fick deltagarna fylla i hur ofta de använde vissa arbetssätt och 

metoder i sin matematikundervisning. Frågorna handlade bl.a. om hur ofta de ber eleverna i 

sin grupp att: lyssna på dem när de förklarar hur man löser problem, lösa problem, tillämpa 

fakta, begrepp och procedurer för att lösa rutinproblem, förklara sina svar, själva bestämma 

hur de ska gå tillväga för att lösa komplexa problem, arbeta med problem som inte har någon 

särskild lösningsmetod, delta i skriftliga prov eller läxförhör samt argumentera för rimligheten 

i sina slutsatser. Våra jämförelser visar inga stora skillnader i hur deltagarna genomför sin 

dagliga matematikundervisning. Resultatet visar dock att deltagarna efter 
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fortbildningssatsningen i något större utsträckning arbetar med problem som inte har en 

självklar lösningsmetod samt låter eleverna oftare själva bestämma hur de ska gå tillväga för 

att lösa komplexa problem.  

 

Deltagarna fick även redogöra för hur ofta de använder läroböcker, övningsböcker eller 

arbetsblad samt konkret material i sin undervisning. Inte heller här visar vår studie någon 

markant skillnad mellan före och efter fortbildningssatsningen. Resultatet visar att ett fåtal 

deltagare gått ifrån läroboken som basmaterial, men att den i särklass vanligaste arbetsformer 

i de undersökta kommunerna fortfarande är att eleverna arbetar i sina läroböcker (tabell 6). 

 

Tabell 6 Användandet av läroböcker i undervisningen 

 

 

4.6 Arbetssätt och metoder utifrån öppna enkätfrågor 

I en öppen fråga fick deltagarna beskriva vad som styr valet av arbetssätt och metoder. 

Följande kategorier kunde urskiljas; Mål och Styrdokument, Organisatoriska faktorer, 

Elevens behov, Det matematiska innehållet, Läromedlet, Påverkan av kollegor, samt Helt nya 

arbetssätt där de två sista kategorierna är nya i den uppföljande datainsamlingen. 

Mål och styrdokument 

I den första datainsamlingen finns endast ett svar i denna kategori, men svaren är mer frekvent 

förekommande i uppföljningen. Fler deltagare nämner mål och styrdokument i uppföljningen.  

 

Målen styr. (2013) 

Det centrala innehållet och förmågorna. (2014) 

 

Organisatoriska faktorer 

I båda datainsamlingarna finns organisatoriska faktorer med. 

Tiden! (2013) 
 

Gruppens storlek. (2013) 

 

Antalet vuxna i klassrummet. (2014) 
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Brist på datorer. (2014) 
 

Vilket material som finns att tillgå. (2014) 

  

Deltagarna lyfter vid båda datainsamlingarna hur dessa organisatoriska faktorer i hög grad 

påverkar deltagarnas möjlighet att bedriva ”god undervisning”. De vet hur de vill och bör 

undervisa, men känner att de organisatoriska faktorerna begränsar.  

Elevens behov 

De flesta deltagare svarade vid båda datainsamlingarna att det är eleverna och elevgruppen 

som styr valet av arbetsformer.  

Elevernas lägstanivå. (2013) 

Det är elevens förutsättningar att kunna ta till sig på olika sätt som styr – det är 

viktigt att känna sina elever väl. (2014) 

 

Det matematiska innehållet 

Svar i denna kategori finns i båda datainsamlingarna och skiljer sig inte mycket åt i innehåll 

och antal. Deltagarna tar upp att det är arbetsområdets innehåll som styr arbetsformerna. 

 

Vilket problem som ska lösas. (2013) 

 

Området vi arbetar med. Inom vissa områden använder jag inte läroböcker alls 

och inom andra områden mer. (2014)  
 

Läromedlet 

Antalet svar skiljer sig inte markant i de båda datainsamlingarna. Flera deltagare lyfter att det 

just är läromedlet som avgör hur de arbetar. 

 

Läroboken – som rektorn valt! (2013) 

Vill gärna ha en lärobok att stödja mig vid. (2013) 

Vi följer läroboken. (2014) 

Lärarhandledningen. (2014) 
 

Påverkan av kollegor 

Den här kategorin är helt ny i uppföljningen och visar hur deltagarna påverkas av varandra. 
 

Input från kollegor. (2014) 

 

Diskussioner med kollegor som kan visa t.ex. var vanliga missuppfattningar finns. 

(2014) 
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Helt nya arbetssätt 

Även den här kategorin är ny i uppföljningen. Flera deltagare lyfter att Matematiklyftet just 

nu är en stor påverkansfaktor för valet av arbetssätt och metoder eftersom det ingår i projektet 

att utföra bestämda aktiviteter med eleverna. I den uppföljande enkäten tar deltagarna upp hur 

de nu använder nya metoder som de lärt sig genom Matematiklyftet, t.ex. STA (självständigt 

tyst arbete) – pararbete – gemensam diskussion, ”Fishbowl” (en grupp redovisar och de andra 

står runt och lyssnar) m.m. I projektet ingår att själv pröva olika metoder som deltagarna läst 

om eller sett på filmer.  

 

4.7 Bedömning utifrån enkätfrågor med fasta svarsalternativ 

Deltagarna fick i en fråga ange hur ofta de låter eleverna ge återkoppling på varandras 

arbeten. Vår studie visar att kamratbedömningar används i något större utsträckning efter 

fortbildningsprojektet. 

 

Deltagarna fick också besvara några enkätfrågor om vilken vikt de lägger vid olika 

bedömningsformer; bedömning av elevernas fortlöpande arbete, prov (lärartillverkade eller 

från läromedel) samt nationella diagnostiska prov. Resultatet visar inga stora skillnader 

mellan de båda datainsamlingarna. Deltagarna värderar de nationella diagnostiska materialen 

något högre vid uppföljningen. Deltagarna lade redan innan fortbildningsprojektet stor vikt 

vid bedömning av elevernas fortlöpande arbete, men andelen har ökat något under projekts 

gång (tabell 7).  

           

Tabell 7  Bedömning av elevernas fortlöpande arbete 

 
 

4.8 Bedömning utifrån öppna enkätfrågor 

I en mer öppen enkätfråga fick deltagarna beskriva vilka verktyg de använder för att bedöma 

elevernas kunskaper och hur de ger återkoppling till eleverna på det arbete som görs i 
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klassrummet. I den första datainsamlingen finns ett fokus på summativ bedömning såsom 

diagnoser, läxor, skriftliga prov och olika kartläggningsmaterial (t.ex. Diamant, Mattecirkeln 

och Förstå och använda tal – en handbok ). Dessa finns med även i uppföljningen, men nu 

ligger fokus på mer formativa och fortlöpande bedömningsformer och här framkommer 

betydligt fler olika verktyg. Deltagarna lyfter nu vikten av att återkopplingen ges kontinuerligt 

i det dagliga arbetet. De bedömer nu i högre utsträckning elevernas fortlöpande arbete samt 

använder sig av frågor för att komma åt hur eleverna kommit fram till en lösning. 

 

Flera deltagare lyfter i uppföljningen hur de blivit bättre på att analysera elevernas felsvar 

och att detta kan vara en viktig del i den formativa bedömningen. De tar också upp att de 

samarbetar mer kring de nationella proven och att detta har lett till en mer likvärdig 

bedömning samt att de har anpassat proven utifrån elever i behov av särskilt stöd i en annan 

omfattning än tidigare för att få en rättvisande bild av elevens faktiska matematiska 

förmågor. 

 

Från de öppna frågorna har vi kunnat urskilja två olika kategorier av hur deltagarna ser på och 

använder sig av resultatet från bedömningen i sin fortsatta undervisning; Elevens brister och 

Undervisningens brister.   

 

Elevens brister 

Den här kategorin var störst vid den första datainsamlingen och även i uppföljningen återfinns 

svar som fokuserar på vad eleven inte kan. 

 

För att se om eleven förstått det vi arbetat med och veta vad de behöver träna 

mera på. (2013) 

Förklara för eleven vad han/hon måste bli bättre på. (2013) 

Jag tittar på vad de är osäkra på och sedan får de arbeta mer med det, ibland som 

läxa. (2014) 

För att ”fylla i luckorna” där eleven inte gett bra svar. (2014) 

 

Undervisningens brister 

I uppföljningen kopplar flera deltagarna resultaten till sin egen undervisning. 

 

Ser om jag behöver undervisa vissa moment på ett annat sätt. (2014) 
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Det visar hur jag har lyckats med min undervisning. Om det är något som nästan 

alla svarar fel på så får jag gå till mig själv och se vad som kan göras bättre. 

(2014) 

4.9 Resultatsammanfattning 

Studien undersökte hur uppfattningen av kollegialt lärande förändrats hos deltagarna efter 

fortbildningssatsningen. Resultatet från både enkätfrågorna med fasta svarsalternativ och de 

öppna enkätfrågorna visar att deltagarna anser att de samarbetar i större utsträckning efter 

fortbildningssatsningen än vid projektstart. De öppna enkätfrågorna visar att flera deltagare 

har insett betydelsen av kollegialt lärande för den egna utvecklingen samt för arbetet kring 

barn med olika behov. Deltagarna anser att kollegiala diskussioner har en stor betydelse för 

utvecklingen av matematikundervisningen. Fortbildningsprojektet har bidragit till att 

deltagarna fått ökad tid för samarbete och kollegialt lärande. Den stora skillnaden mellan de 

båda datainsamlingarna är att deltagarna fått ett forum för det kollegiala lärandet och därmed 

fått en ökad möjlighet att diskutera sin matematikundervisning och andra frågor såsom elevers 

olika behov och bedömning.  

I studien undersöktes hur deltagarna i fortbildningsprojektet uppfattade god undervisning i 

matematik före och efter projektet. Resultatet från enkätfrågorna med fasta svarsalternativ 

visar att flera deltagare känner sig säkrare i sin undervisning inom ett flertal områden efter 

fortbildningsprojektet. De öppna frågorna visar att deltagarna i båda datainsamlingarna lyfter 

att en god undervisning i matematik utgår från den enskilda elevens behov och 

förutsättningar, att en varierad undervisning gällande metoder och material är en förutsättning 

för att skapa lust till lärande, kommunikationens betydelse och vikten av ett öppet 

klassrumsklimat som gör att eleverna vågar prata och pröva olika metoder och strategier. I 

den uppföljande datainsamlingen visar deltagarna en ökad förståelse för hur man kan arbeta 

kring elever i behov av stöd i matematik samt lyfter betydelsen av lärarens kompetens för att 

god undervisning ska kunna bedrivas. Flera deltagare beskriver också hur de själva behöver 

fördjupa sina ämneskunskaper för att kunna bedriva god undervisning. I studien framkommer 

även att organisatoriska faktorer som tid, gruppens storlek, antal vuxna i rummet och brist på 

datorer påverkar hur en god undervisning kan bedrivas. Det här är faktorer som inte påverkats 

av fortbildningsprojektet. 

Studien undersökte om deltagarna i fortbildningsprojektet förändrat sina arbetssätt och 

metoder efter deltagande i projektet. Här är resultatet från enkätfrågorna med fasta 

svarsalternativ och de öppna enkätfrågorna inte samstämmiga. Resultatet från enkätfrågorna 

med fasta svarsalternativ visar inga tydliga skillnader i hur deltagarna genomför sin 
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undervisning i klassrummet. De öppna enkätfrågorna visar däremot att deltagarna prövar nya 

metoder och arbetssätt. Deltagarna har haft möjlighet att pröva nya arbetssätt och metoder i 

sin undervisning, men studien visar att de inte har befästs i den dagliga undervisningen. 

Resultaten visar alltså inte en markant skillnad på den dagliga matematikundervisningen före 

och efter fortbildningssatsningen.  Läroboken har efter projektet ett fortsatt starkt fäste och 

styrningen av Lgr11 är fortfarande svag, även om en viss ökning av hänvisningar till mål och 

styrdokument framträder.  

I studien undersöktes hur deltagarna bedömer elevernas kunskaper före och efter 

fortbildningsprojektet. Resultatet från både enkätfrågorna med fasta svarsalternativ och de 

öppna enkätfrågorna visar en förskjutning från summativ till en mer formativ bedömning av 

elevers kunskaper i matematik. Deltagarna använder i något högre grad kamratbedömning 

efter fortbildningssatsningen och värderar de nationella proven något högre än vid första 

datainsamlingen. Samtliga deltagare använder resultaten från bedömningen för att planera sin 

fortsatta undervisning. En större andel av deltagarna kopplar elevernas resultat till sin egen 

undervisning efter fortbildningssatsningen. Resultatet från de öppna enkätfrågorna visar att 

deltagarna använder betydligt fler verktyg för att bedöma eleverna kunskaper efter projektet. 

Från början fanns ett fokus på summativ bedömning såsom diagnoser, läxor och prov. Efter 

projektet ligger mer fokus på den formativa och fortlöpande bedömningsformen och 

kamratbedömningar används mer frekvent. 

 

Sammanfattningsvis kan sägas att studiens resultat visar att undervisningskulturen till viss del 

uppfattades ha förändrats enligt deltagarna avseende Skolverkets kriterier. Kollegialt lärande 

används i större utsträckning och kan möjliggöra en utveckling av matematikundervisningen. 

Studiens resultat visar att deltagarna genom fortbildningsprojektet anser att de fått möjligheter 

att utveckla sin undervisning i matematik. De har fått komma i kontakt med aktuell forskning 

och haft möjlighet att gemensamt diskutera beprövad erfarenhet. Deltagarnas svar i 

uppföljningen visar att de i högre utsträckning reflekterar över sin egen undervisning och sin 

roll. Resultatet visar även att deltagarna fått en ökad medvetenhet för elevers olika behov och 

emotionella aspekter i elevernas matematiska utveckling.  
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5. Diskussion 
I det här kapitlet gör vi en kort sammanfattning av vår studie. Därefter diskuteras metodvalet, 

resultatet vi fått fram kring våra fyra fokusområden utifrån teoretisk ansats och tidigare 

forskning samt den specialpedagogiska relevansen. Avslutningsvis ges en sammanfattning av 

de slutsatser som framkommit och förslag på vidare fortsatt forskning. 

Vi har undersökt hur en nationell fortbildningssatsning i matematik kan ha haft betydelse för 

lärares undervisning i matematik. Syftet var att få fördjupad kunskap om vilken betydelse 

faktorer som kollegialt lärande, lärares syn på god undervisning i matematik, arbetssätt och 

metoder i matematikundervisning samt bedömning av elevers kunskaper har för den 

undervisning som bedrivs i matematik. Studien har utgått från ett specialpedagogiska synsätt 

och undersökt hur deltagarna förändrat sitt arbete kring barn i behov av särskilt stöd.  

Vi har använt oss av en enkät som genomfördes vid två tillfällen för att kunna få en 

jämförelse mellan före och efter deltagandet i fortbildningsprojektet.  

I resultatet synliggörs att deltagarna anser att de genom kollegialt lärande fått nya perspektiv 

på sin undervisning. Studien visar att deltagarna fått en större verktygslåda bestående av olika 

metoder och arbetssätt, men att de inte i hög utsträckning använder sig av dessa nya metoder i 

sin dagliga undervisning. Deltagarna uppger att de under projektet har gått från en mer 

summativ bedömning till att göra fler formativa bedömningar. 

Ett viktigt resultat ur ett specialpedagogiskt perspektiv är att deltagarna uppger att de ökat sin 

medvetenhet om hur de i sin matematikundervisning kan arbeta med elever i behov av särskilt 

stöd.  

5.1 Metoddiskussion    

Vårt urval är relativt litet i storlek och därför kan inte några generella slutsatser dras utifrån 

vårt relativt begränsade urval. Vi har inte kunna påverka urvalet i vår studie eftersom 

Skolverket redan bestämt ramarna för utbildningssatsningen. Något bortfall är inte redovisat, 

då vi endast haft ett fåtal informanter frånvarande vid våra två undersökningstillfällen. Vi 

hade dock helst genomfört den uppföljande datainsamlingen i slutet av läsåret då två hela 

moduler genomförts. Detta kan ha påverka vårt resultat eftersom Matematiklyftet är upplagt 

som en långvarig process där modulernas olika delar bygger på varandra.  

Vi hade tidigt bestämt att vi ville belysa undervisningens eventuella brister och lärarens roll. 

Att använda enkäter som en metod passade studien syfte då vi ville ha en jämförelse före och 

efter fortbildningen. En fördel med enkät i pappersform var att deltagarna skrev alla svar 
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samtidigt och vi kunde ha kontroll över processen. Det kunde ha blivit ett större bortfall om vi 

i stället hade valt enkäter över mail. Esaiasson m.fl. (2012) menar att det finns flera aspekter 

som man bör ta hänsyn till vid enkätfrågor; kostnader, antal respondenter, svarsfrekvens, antal 

frågor, komplexiteten i frågor och svar, konsten att formulera frågor samt 

frågeundersökningens genomförande. Författarna skriver att det finns både för- och nackdelar 

med enkäter. Fördelarna är att det är billigt och går snabbt. Nackdelar är bland annat att 

sonderings- och uppföljningsfrågor är uteslutna, man måste ställa frågor som är relevanta för 

frågeställningen, det finns risk för att man inte får med all information (internt bortfall) och 

större bortfall (externt bortfall). Vi valde att redovisa de öppna frågorna kvalitativt för att 

kunna visa en variation, något som är synligt i resultatdelen. Syfte med studien var att göra en 

jämförelse före och efter projektet och om vi hade intervjuat samtliga 58 deltagare vid två 

tillfällen, skulle det sannolikt ha fördjupat resultatet ytterligare, men vi ansåg att tidsaspekten 

var ett hinder. Studiens resultat hade troligtvis inte blivit detsamma om vi enbart använt oss 

av enkätfrågor med färdiga svarsalternativ. De öppna frågorna har berikat och fördjupat vårt 

resultat. Att alla deltagare genomförde enkäten samtidigt i samma rum och vid samma 

tidpunkt för att inte kunna prata ihop sig eller ha möjlighet att hämta formuleringar från Lgr11 

ser vi som en kvalitetsaspekt i resultatet.   

Vetenskapsrådets (2011) generella etiska regler har följts under hela arbetets gång. Att 

deltagarna, genom missivbrevet, fått vetat studiens syfte kan medföra risken att de svarat vad 

de trodde vi förväntade oss. Det kan också ha påverkat sanningsenligheten om deltagarna haft 

en oro för om det gått att härleda deras svar i de öppna frågorna. Svaren har behandlats 

konfidentiellt, men viss risk för igenkännande går inte att komma ifrån. En stor mängd data 

har på ett medvetet, tematiskt och systematiskt sätt samlats in, vilket har varit tidskrävande. 

Kvale och Brinkmann (2009) menar att resultatet ofta återspeglar forskarens intresse och det 

kan finnas en möjlighet att resultatet blivit annorlunda om en person med annan förförståelse 

bearbetat materialet. Alla enkätfrågor har utgått från studiens syfte, men det har visat sig att 

flera aspekter tagits med, för att säkerställa att tillräckligt mycket data funnits för att 

analysera. Alla enkätfrågor har inte använts i resultatbearbetningen, utan endast frågor utifrån 

studiens syfte. 

Vårt engagemang för Matematiklyftet kan ha påverkat studien resultat, även om vi medvetet 

försökt bortse vår egen roll i sammanhanget. Vi har undersökt det vi från början hade för 

avsikt att undersöka, vilket ger studien en hög validitet. Mot denna bakgrund bedömer vi ha 
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god reliabilitet i vårt arbete och att resultatet skulle bli likvärdigt om någon annan gjorde om 

samma studie.  

Forskare bör vara perspektivmedvetna, hålla sig till ämnet och veta vilka avstick man kan 

göra. Larsson (2005) säger att det måste finnas ett gehör från vetenskapssamhället och 

analysen ska visa något nytt för empirin. Eftersom Matematiklyftet är en pågående nationell 

fortbildningssatsning anser vi att vår studie har ett stort värde för empirin. Det ska finnas en 

intern logik, med det menar Larsson en harmoni mellan forskningsfrågor, datainsamling och 

analysteknik. Vi har början varit tydlig med vad vi vill undersöka, på vilket sätt och hur 

analysen ska göras.  

Vidare menar Larsson (2005) att konsistensen, delar och helheter måste stämma överens och 

en röd tråd framstå, så att den empiriska förankringen stämmer med rådata. Vi har under 

arbetets gång kategoriserat och delat in all data i teman för att lättare kunna sammanställa och 

analysera resultaten. Vi har försökt hålla en struktur och röd tråd med tydliga beskrivningar 

där delar blir till en helhet och att teoritillskottet ska få ett värde för empirin.  

5.2 Resultatdiskussion 

5.2.1 Kollegialt lärande 

Studiens data visar hur deltagarna använder sig av kollegialt lärande i större utsträckning efter 

fortbildningsprojektet. Detta beror sannolikt till stor del på fortbildningens upplägg som 

innebär att deltagarna träffas en och en halv timme varje vecka under hela läsåret. Flera 

deltagare anser att det är Matematiklyftet som möjliggör att kontinuerligt få diskutera med 

sina kollegor. Liksom Mouwitz (2001) har sett i sin forskning framkommer i studien hur 

deltagarna i sin vardag har svårt att hitta tid för kollegialt lärande och att det innan projektet 

främst skedde spontant i korridorer och i kafferum. Samtliga deltagare ser stora vinster med 

kollegialt lärande och möjligheten till regelbundna diskussioner kring 

matematikundervisningen har bl.a. lett till ökad förståelse för elevers olika behov och att nya 

arbetssätt och metoder har prövats. Fenstermacher (1986) menar att lärarna måste bli bättre på 

att använda beprövad kunskap som grund för val och handlingar och då krävs ett forum där 

lärarna har möjlighet att diskutera med varandra. Flera deltagare är ensamma om att undervisa 

i matematik på sina skolor och de saknar då den naturliga möjligheten till kollegialt lärande. 

Niss (2003) tar upp att det är viktigt att lärare på olika stadier samarbetar och ser varandra 

som viktiga aktörer på olika nivåer i utbildningssystemet som ska arbeta mot samma slutmål. 

För att kunna göra detta krävs en insyn i hur man arbetar på olika stadier och genom att träffas 

regelbundet och genomföra liknande uppgifter i olika åldersgrupper har deltagarna fått ökad 
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kunskap om elevens hela matematiska utveckling. Projektets styrning har gett deltagarna 

gemensamma mål och detta är något som Eun (2010) menar är av avgörande betydelse för 

lärares professionella utveckling. Håkansson & Sundberg (2012) påstår att lärares uppfattning 

kan förändras genom deltagande i grupper där deltagarna uppmanas att reflektera.  

Flera deltagare anser att de har blivit mer medvetna om sin egen roll och att de reflekterar i 

större utsträckning kring sin egen praktik. På detta sätt utvecklas deltagarnas eget 

yrkeskunnande. Också Wernberg (2009) lyfter att kollegialt lärande är en viktig del i lärares 

möjlighet till eget lärande. Projektet har ett tydligt sociokulturellt perspektiv på lärande som 

enligt Vygotskij (1978) sker genom deltagande i grupp med språket som central betydelse och 

i ett samspel mellan kollegor. I Lövlies praxistriangel (Handal & Lauvås, 2008) ligger 

träffarna i Matematiklyftet på nivån som innefattar den teoretiska kunskapssfären där 

erfarenheter delges och aktuell forskning lyfts. Deltagarna har möjlighet att lära av varandra 

och utveckla gemensamma strategier för hur de sedan ska handla i praktiken.  

Anmärkningsvärt i studiens resultat är att en stor andel av deltagarna anser att de aldrig eller 

nästan aldrig samarbetar kring bl.a. hur man kan undervisa inom ett område i matematik eller 

att pröva ut nya idéer även i den uppföljande datainsamlingen. Detta trots att hela 

Matematiklyftets upplägg går ut på att deltagarna träffas varje vecka och diskuterar just dessa 

frågor. Utifrån studiens data kan inga slutsatser dras om varför detta föreligger. Det kan dock 

tolkas som att deltagarna ser Matematiklyftet som skiljt från den vanliga undervisningen, 

vilket kan tyda på svårigheter att ändra enskilda lärares sätt att bedriva sin 

matematikundervisning. Detta kan visa på komplexiteten i att förändra undervisningskulturen 

i matematik samt kan problematisera fortbildningssatsningars värde på längre sikt. 

5.2.2 God undervisning i matematik 

Skolinspektionen (2009) har sett att styrdokumenten verkar ha en svag eller obetydlig 

styrning för lärarna. Detta visar även denna studie. I studiens första datainsamling var det 

endast en deltagare som nämnde styrdokumenten och även efter en tid med Matematiklyftet 

var inte styrdokumenten en framträdande kategori. Eftersom ingen direkt fråga fanns i studien 

om hur och i vilken omfattning deltagarna använder sig av de styrdokument som finns kan 

inga slutsatser dras om att deltagarna inte utgår från dem i sin undervisning. Liksom Hattie 

(2009) tar upp är det viktigt att lärare och elever ska kunna lärandemål och kriterier för 

måluppfyllelse. 
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Flera deltagare nämner vikten av en varierad undervisning. Det här kan också kopplas till de 

olika förmågorna i matematik (Lgr11). Bergqvist m.fl. (2010), Noren (2006) och Mercer & 

Sams (2006) tar upp att elev måste få möjlighet att arbeta med kompetensrelaterade aktiviteter 

för att utveckla motsvarande kompetenser och flera deltagare tar i uppföljningsenkäten upp 

hur de blivit mer medvetna om språket och kommunikationens betydelse i 

matematikundervisningen. Här är studiens resultat motsägelsefulla eftersom det visar att 

undervisningen fortfarande präglas av enskilt räknande i läroböckerna. För att kunna dra 

slutsatser kring hur deltagarna i praktiken låter eleverna träna de olika matematiska 

förmågorna behövs komplettering av klassrumsobservationer.  

Resultatet visar, liksom Timperley & Alton-Lee (2008) sett i sina studier, att deltagarna i 

uppföljningen i större utsträckning tar upp olika elevers behov. Nästan samtliga deltagare tar 

upp vikten av ett positivt klassrumsklimat där det är tillåtet att göra misstag. Wadlington & 

Wadlington (2008), Hattie (2009) och Ahlberg (2001) menar att en trygg klassrumsmiljö är 

primärt för att uppnå lärande. Det syns en stor skillnad i hur deltagarna resonerar efter en tid i 

projektet. De har blivit mer medvetna om de emotionella aspekterna i elevers matematiska 

utveckling. Ur ett specialpedagogiskt perspektiv är det här ett av de viktigaste resultaten i vår 

studie. Detta förhållningssätt gynnar elever i behov av särskilt stöd och deltagarna anser att de 

har blivit bättre på att anpassa sin undervisning utifrån alla elevers behov. Om enkäten haft ett 

ännu större fokus på elever i behov av särskilt stöd kunde studien tydligare visat hur villkoren 

för dessa elever förändrats efter fortbildningsprojektet.  

Trots att deltagarna visar på mer reflekterande svar kring begreppet god undervisning och en 

utvecklad teoretisk nivå (Handal & Lauvås, 2008) framkommer att det fortfarande finns 

många hinder för att de ska bedriva denna goda undervisning. I verkligheten blir kollegor 

sjuka och ingen vikarie sätts in, kopieringsmaskinen går sönder, brandlarmet går, det är 

friluftsdag inplanerad på den dag där de brukar ha praktisk matte o.s.v. Detta skapar en stress 

hos lärarna och skolledare måste ta i beaktning hur organisatoriska frågor påverkar lärarnas 

möjlighet att bedriva god undervisning.  

En deltagare uttryckte att hon blir mer stressad nu när hon blivit mer medveten om hur hon 

borde undervisa. Det här kan vara en förklaring till att andelen deltagare som känner sig 

osäkra när de ska anpassa sin undervisning utifrån elevernas olika behov hade ökat efter 

fortbildningsprojektet.  
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5.2.3 Arbetssätt och metoder 

Studiens resultat bekräftar den bild som Skolinspektionen (2009) och Skolverket (2011a) ger 

av att undervisningen i svensk skola är starkt styrd av läroboken. Även Löwing (2006) och 

Kling Sackerud (2009) har i sin forskning sett hur lektionerna präglas av genomgång och 

enskilt arbete i läromedlet. Studien visar att ett fåtal deltagare har släppt läroboken som 

basmaterial, men flertalet lyfter fortfarande hur läroboken styr vilka arbetssätt och metoder de 

väljer. Matematiklyftets aktiviteter är tänkta att ingå som en naturlig del av undervisningen 

och bryta det traditionella undervisningsmönstret. Flera deltagare har dock sett uppgifterna 

som separerade från den ordinarie undervisningen. 

Studien visar att deltagarna anser att de fått en större verktygslåda bestående av nya arbetssätt 

och metoder att använda i sin matematikundervisning. Deltagarna har fått läsa om nya 

arbetssätt och sett på filmer för att sedan pröva i sina egna elevgrupper. Hord et.al (1987) tar 

upp hur en lärare i sin fortbildning behöver relatera nya idéer till sin egen undervisning. Även 

Handal & Lauvås (2008) tar upp att en person måste omsätta en teori i en praktisk situation 

för att utveckla sin yrkesteori.  

Deltagarna har blivit mer medvetna om hur de kan göra lämpliga gruppindelningar och hur de 

kan anpassa uppgifter och arbetssätt utifrån olika elevers behov. Detta kan gynna elever i 

behov av särskilt stöd.  

Även om deltagarna använder vissa nya arbetssätt och metoder visar studiens enkätsvar inga 

stora skillnader på vilka arbetssätt och metoder de använder i sin undervisning. Vissa svar kan 

förklaras av vilka olika arbetsområden de arbetat med vid de båda datainsamlingarna. Studien 

visar att deltagarna fått ny teoretisk kunskap, men att den praktiska handlingsnivån inte 

markant förändrats. Det är främst när deltagarna gör uppgifter direkt kopplade till projektet 

som de använder nya arbetssätt och metoder.  

5.2.4 Bedömning av elevers kunskaper 

Studien visar en förskjutning från summativa till formativa bedömningsformer. Deltagarna 

fokuserar på den kontinuerliga återkopplingen som ges i det dagliga arbetet. Hattie (2009) 

menar att det är av största vikt att eleverna får återkoppling under arbetet för att inlärningen 

ska gå framåt mot kriterierna för måluppfyllelse. Enligt det sociokulturella perspektivet 

(Vygotskij, 1978) innefattar en god bedömning av elevers kunskaper inte bara den faktiska 

kunskapen utan också den potentiella utvecklingen eleven kan göra med rätt hjälp. 

Matematiklyftet har bl.a. behandlat hur man kan analysera en elevs felsvar och detta märks i 

studien då flera deltagare lyfter hur de ger återkoppling direkt vid elevens bänk och ställer 
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frågor kring hur eleven tänkt. Emanuelsson (2001) och Pettersson (2010) tar upp hur en 

medveten användning av frågor i undervisningen kan leda till ett lärande och Bennett (2011) 

lyfter just hur en elevs felsvar kan användas i den formativa bedömningen.   

Studien visar att många deltagare fortfarande efter fortbildningssatsningen ser resultatet av en 

bedömning som brister hos eleven, men flera deltagare lyfter nu blicken mot 

undervisningsnivån och reflekterar över vad läraren kunde ha gjort annorlunda. Det senare 

kan vara av stor vikt för elever i behov av särskilt stöd. Dessa elever behöver mötas av lärare 

som prövar olika vägar för att eleverna ska utvecklas så långt som möjligt. Studien visar 

också hur deltagarna i större utsträckning diskuterat de nationella proven i matematik och hur 

de kan anpassas efter elevernas särskilda behov för att inte förstöra deras självkänsla och ge 

en rättvisande bedömning av deras matematikkunskaper.  

5.3 Avslutande reflektion 

Studien visar hur deltagarna genom fortbildningsprojektet fått möjligheter att utveckla sin 

yrkesteori (Handal & Lauvås, 2008). De har fått komma i kontakt med aktuell forskning och 

haft möjlighet att gemensamt diskutera beprövad erfarenhet. På detta sätt har deras teoretiska 

nivå i Lövlies praxistriangel utvecklats. En markant skillnad i deltagarnas praktiska 

handlingsnivå och etiska nivå kan dock inte påvisas. De undervisar till stor del på samma sätt 

som de gjorde innan projektstart och har svag styrning av styrdokumenten. För att ändra även 

handlingsnivån och den etiska nivån behövs fortsatt kollegialt lärande och en styrning från 

t.ex. en handledare för att fortsätta pröva nya metoder och arbetssätt i klassrummet. Studien 

visar att fortbildningsprojektet lyft fram samtliga tre delar i den didaktiska triangeln; lärare, 

elev samt undervisningens innehåll (Håkansson & Sundberg, 2012) och detta är av stor vikt 

för att få till en bestående förändring av en undervisningskultur. Det är viktigt att skolledare är 

medvetna om hur olika aspekter påverkar möjligheterna för eleverna att nå ökad 

måluppfyllelse och att detta ständigt lyfts i diskussioner ute på skolorna.  

Lövlies praxistriangel (Handahl & Lauvås, 2008) bör användas stående på sin spets där etiska 

skäl och teoretisk skäl, med bl.a. Lgr11, beprövad kunskap och aktuell forskning, utgör 

underliggande skäl för handling i praktiken. Fortbildningsprojektet och det kollegiala lärandet 

kan ha bidragit till att fler lärare fått en ökad medvetenhet och att diskussioner nu förs i större 

utsträckning på alla tre nivåerna i praxistriangeln. Matematiklyftet uppfyller de kriterier 

Cordingley et al. (2004) satt upp för kollegialt lärande. Fortbildningar som bygger på 

kollegialt lärande leder i högre grad till att lärarna förändrar sina attityder, sitt sätt att 

undervisa samt leder till högre måluppfyllelse. Studien visar att deltagarna förändrat sina 
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attityder, men inte i hög grad förändrat sitt sätt att undervisa. Måluppfyllelsen för eleverna 

vars lärare deltagit i Matematiklyftet återstår att undersökas. Eftersom studien inte omfattar 

Matematiklyftets alla delar kan inga slutsatser dras om i vilken omfattning just 

Matematiklyftet är anledningen till de skillnader studien visar. 

Det finns en fara i vad som händer när en kommun avslutar ett fortbildningsprojekt som t.ex. 

Matematiklyftet. Detta kan i många fall leda till att diskussionerna minskar och återgår till de 

spontana samtalen i korridorer och kafferum. Mouwitz (2001) och Timperley (2007) har sett 

att kompetensutvecklingsprojekt som består av enstaka interventioner i ett skolsystem 

tenderar att ofta återgå till det traditionella efter projektets slut. Det är också viktigt att liksom 

Timperley (2007) betonar hela tiden ha fokus på relationen mellan det som tas upp i det 

kollegiala lärandet och utfallet för eleverna. Eftersom studien inte gått in på handledarens roll 

i fortbildningen och undersökt i vilken utsträckning deltagarna utmanats till förändring kan vi 

inte dra slutsatser om huruvida fortbildningsprojektet i sig kan bidra till en förändring av 

undervisningskulturen i matematik eller om det är avgörande hur handledaren och grupperna 

använder sig av det kollegiala lärandet för att i slutändan få en påverkan av måluppfyllelsen. 

Studien är relevant ur ett specialpedagogiskt perspektiv genom att fortbildningsprojektet 

uppfattas ha ökat deltagarnas medvetenhet om olika elevers behov och betydelsen av 

emotionella aspekter i elevernas matematiska utveckling. Genom denna medvetenhet och 

anpassning kan en förändrad undervisningskultur i matematik bidra till att det i förlängningen 

blir färre elever i behov av särskilt stöd. Studien visar att många deltagare fortfarande känner 

en osäkerhet kring arbetet med barn i behov av särskilt stöd i matematik. Det är därför viktigt 

att nationella fortbildningsprojekt även fokuserar just på dessa elever.  

5.4 Fortsatt forskning 

Förslag till fortsatt forskning är att undersöka effekterna av fortbildningsprojektet på längre 

sikt för att se om måluppfyllelsen blir högre. Det hade också varit ett värde för empirin att 

undersöka projektet utifrån ett elevperspektiv, t.ex. om eleverna upplever någon skillnad på 

matematikundervisningen före och efter projektet samt hur eleverna ser på god undervisning. 

En annan intressant studie är att undersöka om lärarna faktiskt fortsätter det kollegiala 

lärandet, om de använder de arbetssätt och metoder de praktiserat i projektet även i framtiden 

och om projektet på längre sikt bidrar till att det blir färre elever i behov av stöd.  
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Bilaga 1 
 

Missivbrev till deltagarna i Matematiklyftet. 

 

Hej! 

 

Vi är två studenter från Speciallärarprogrammet på Mälardalens Högskola som går sista året och 

planerar ett examensarbete på 15hp. Vi är intresserade av pedagogens betydelse i skolan och vill knyta 

an vårt intresseområde till Skolverkets nationella satsning på Matematiklyftet. 

Vårt syfte med detta arbete är att ta reda på om ”undervisningskulturen” i matematik kan förändras 

efter ett nationellt fortbildningsprojekt. 

Vi har fördjupat oss i forskning och litteratur kring det aktuella området och har för avsikt att göra en 

enkätundersökning vid två tillfällen, före och efter fortbildningen. 

Vi kommer att ta hänsyn till Vetenskapsrådets forskningsetiska principer (www.vr.se). Detta innebär 

att deltagandet är frivilligt, behandlas konfidentiellt och resultatet kommer enbart att användas i 

forskningsändamål. 

Om ni har några frågor eller funderingar är ni välkomna att kontakta oss eller vår handledare för mer 

information. 

Tack för att du tar dig tid och hjälper oss med detta arbete! 

 

Med Vänliga Hälsningar 

Helena Vennerström  ivm11001@student.mdh.se  0702498398 

Åsa Thåg   atg12006@student.mdh.se  0703794353 

Handledare: Tina Hellblom- Thibblin tina.hellblom-thibblin@mdh.se 021-101398 

  

 

 

http://www.vr.se/
mailto:ivm11001@student.mdh.se
mailto:atg12006@student.mdh.se
mailto:tina.hellblom-thibblin@mdh.se


50 
 

Bilaga 2 
Enkäten 

Planering av undervisningen: 

 

1. Hur ofta samarbetar du med andra lärare på följande sätt? Kryssa i ett alternativ: 

 

a) Diskuterar hur man kan undervisa i ett ämnesområde inom matematiken  

 

☐ Aldrig eller nästan aldrig 

☐ 2-3 gånger i månaden 

☐ 1-2 gånger i veckan 

☐ Varje dag eller nästan varje dag 

 

b) Samarbetar vid planering och framtagande av undervisningsmaterial 

 

☐ Aldrig eller nästan aldrig 

☐ 2-3 gånger i månaden 

☐ 1-2 gånger i veckan 

☐ Varje dag eller nästan varje dag 

 

c) Delar med mig av mina undervisningsidéer 

 

☐ Aldrig eller nästan aldrig 

☐ 2-3 gånger i månaden 

☐ 1-2 gånger i veckan 

☐ Varje dag eller nästan varje dag 

 

d) Besöker andra klassrum för att lära mig mer om hur undervisning kan gå till 

 

☐ Aldrig eller nästan aldrig 

☐ 2-3 gånger i månaden 

☐ 1-2 gånger i veckan 

☐ Varje dag eller nästan varje dag 

 

e) Samarbetar för att pröva ut nya idéer 

 

☐ Aldrig eller nästan aldrig 

☐ 2-3 gånger i månaden 

☐ 1-2 gånger i veckan 

☐ Varje dag eller nästan varje dag 

 

2. På vilket sätt kan diskussioner och samarbete med kollegor vara stöd i planeringen 

och arbete med undervisningen? 
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Undervisningens genomförande: 

 

3. Hur säker känner du dig på följande när du undervisar i matematik i din grupp? 

 

a) Besvara elevernas frågor om matematik 

 

☐ Mycket säker 

☐ Något säker 

☐ Inte säker 

 

b) Visa eleverna olika strategier för att lösa problem 

 

☐ Mycket säker 

☐ Något säker 

☐ Inte säker 

 

c) Ge utmanande uppgifter till duktiga elever 

 

☐ Mycket säker 

☐ Något säker 

☐ Inte säker 

 

d) Anpassa min undervisning för att väcka elevernas intresse 

 

☐ Mycket säker 

☐ Något säker 

☐ Inte säker 

 

e) Tillämpa en rad olika undervisningsstrategier 

 

☐ Mycket säker 

☐ Något säker 

☐ Inte säker 

 

f) Anpassa min undervisning efter elevernas behov 

 

☐ Mycket säker 

☐ Något säker 

☐ Inte säker 

 

g) Motivera elever med lågt intresse för matematik 

 

☐ Mycket säker 

☐ Något säker 

☐ Inte säker 
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4. Hur ofta ber du eleverna i din grupp att göra följande när du undervisar dem i 

matematik? 

 

a) Lyssna på mig när jag förklarar för dem hur man löser problem (genomgång) 

 

☐ Varje eller nästan varje lektion 

☐ Ungefär hälften av lektionerna 

☐ Vissa lektioner 

☐ Aldrig 

 

b) Memorera regler, procedurer och fakta 

 

☐ Varje eller nästan varje lektion 

☐ Ungefär hälften av lektionerna 

☐ Vissa lektioner 

☐ Aldrig 

 

c) Lösa problem (enskilt eller i grupp) under min handledning 

 

☐ Varje eller nästan varje lektion 

☐ Ungefär hälften av lektionerna 

☐ Vissa lektioner 

☐ Aldrig 

 

d) Lösa problem tillsammans i hela gruppen under min ledning 

 

☐ Varje eller nästan varje lektion 

☐ Ungefär hälften av lektionerna 

☐ Vissa lektioner 

☐ Aldrig 

 

e) Tillämpa fakta, begrepp och procedurer för att lösa rutinproblem 

 

☐ Varje eller nästan varje lektion 

☐ Ungefär hälften av lektionerna 

☐ Vissa lektioner 

☐ Aldrig 

 

f) Förklara sina svar 

 

☐ Varje eller nästan varje lektion 

☐ Ungefär hälften av lektionerna 

☐ Vissa lektioner 

☐ Aldrig 
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g) Koppla det de lär sig i matematik till sin vardag 

 

☐ Varje eller nästan varje lektion 

☐ Ungefär hälften av lektionerna 

☐ Vissa lektioner 

☐ Aldrig 

 

h) Själva bestämma hur de ska gå tillväga för att lösa komplexa problem 

 

☐ Varje eller nästan varje lektion 

☐ Ungefär hälften av lektionerna 

☐ Vissa lektioner 

☐ Aldrig 

 

i) Arbeta med problem som inte har någon självklar lösningsmetod 

 

☐ Varje eller nästan varje lektion 

☐ Ungefär hälften av lektionerna 

☐ Vissa lektioner 

☐ Aldrig 

 

j) Delta i skriftliga prov eller läxförhör 

 

☐ Varje eller nästan varje lektion 

☐ Ungefär hälften av lektionerna 

☐ Vissa lektioner 

☐ Aldrig 

 

k) Argumentera för rimligheten i sina slutsatser 

 

☐ Varje eller nästan varje lektion 

☐ Ungefär hälften av lektionerna 

☐ Vissa lektioner 

☐ Aldrig 

 

l) Förbättra sitt arbete utifrån den feedback (återkoppling) jag har givit dem 

 

☐ Varje eller nästan varje lektion 

☐ Ungefär hälften av lektionerna 

☐ Vissa lektioner 

☐ Aldrig 
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m) Låta eleverna ge feedback (återkoppling) på varandras arbeten 

 

☐ Varje eller nästan varje lektion 

☐ Ungefär hälften av lektionerna 

☐ Vissa lektioner 

☐ Aldrig 

 

5. Hur använder du följande resurser i matematikundervisningen i din grupp? 

 

a) Läroböcker  

 

☐ Som basmaterial 

☐ Som komplement 

☐ Används aldrig 

 

b) Övningsböcker eller arbetsblad 

 

☐ Ungefär hälften av lektionerna 

☐ Vissa lektioner 

☐ Aldrig 

 

c) Konkreta föremål eller material som hjälper eleverna att se storheter eller procedurer 

 

☐ Ungefär hälften av lektionerna 

☐ Vissa lektioner 

☐ Aldrig 

 

d) Programvara (IKT) till matematikundervisningen 

 

☐ Ungefär hälften av lektionerna 

☐ Vissa lektioner 

☐ Aldrig 

 

6. Beskriv vad som styr valet av olika arbetsformer och arbetssätt?  

 

 

 

7. Hur skulle du vilja beskriva god undervisning i matematik?  

 

 

 

8. Hur hanterar du elevers olikheter i din undervisning? 
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Bedömning och betygssättning: 

 

9. Hur stor vikt lägger du vid följande för att följa elevers utveckling i matematik? 

 

a) Bedömning av elevernas fortlöpande arbete 

 

☐ Stor vikt 

☐ Viss vikt 

☐ Liten eller ingen vikt 

 

b) Prov (t.ex. lärartillverkade eller från läromedel) 

 

☐ Stor vikt 

☐ Viss vikt 

☐ Liten eller ingen vikt 

 

c) Nationella diagnostiska material 

 

☐ Stor vikt 

☐ Viss vikt 

☐ Liten eller ingen vikt 

 

10. Vilka verktyg använder du för att bedöma dina elevers matematikkunskaper? 

 

 

 

 

 

11. Hur använder du resultatet från t.ex. diagnoser eller prov i din fortsatta 

undervisning? 

 

 

 

 

12. Beskriv hur feedback ges till elever på det arbete som görs i klassrummet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



56 
 

Uppföljning av undervisningen:  

 

13. Beskriv hur lärarlaget delar med sig av olika erfarenheter från 

matematikundervisningen.  

 

 

 

 

 

 

Dokumentation av undervisningen och elevernas kunskaper:  

 
14. Beskriv hur elevers lärande och kunskapsutveckling synliggörs och hur återkoppling 

ges till eleverna.  
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Bilaga 3                                                           

Matematiklyftets struktur 

 

 

De fyra momenten i varje del kan beskrivas på följande sätt: 

 

Moment A      Individuell förberedelse/instudering      45 - 60 minuter 

 

Moment B      Kollegialt samtal/arbete/planering         90 – 120 minuter 

 

Moment C      Genomförande av lektion/aktivitet        (1 lektion) 

 

Moment D      Kollegial uppföljning/reflektion            45 – 60 minuter 

 

                                                                                                                         (Skolverket, 2012) 

 

Stödmaterial har tagits fram av olika universitet och högskolor och är indelat i s.k. moduler. 

Modulerna utgår från det centrala innehållet i Lgr11 och en modul tar en termin att 

genomföra. En modul innebär att ett begränsat matematiskt innehåll behandlas och att ett 

antal didaktiska perspektiv läggs på detta innehåll. 

Varje modul är indelad i åtta olika delar, där delarna synliggör ett eller flera olika didaktiska 

perspektiv. Varje del är sedan indelad i fyra moment (A-D) som lärarna arbetar sig igenom. 

Lärargruppen arbetar kollegialt med en modul minst 30 timmar. Utöver detta kommer tid till 

genomförande av aktiviteter i den ordinarie undervisningen. Lärargruppen träffas vid ett 

tillfälle varje vecka (Skolverket, 2012). 
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De undersökta kommunerna har arbetat med modulerna ”Taluppfattning och tals användning 

samt ”Problemlösning”. Här följer en kort presentation av modulernas innehåll: 

Ingående delar i Taluppfattning och tals 

användning 

Ingående delar i Problemlösning 

Att undervisa i matematik Att arbeta med matematiska problem 

Problemlösning Undervisning och matematisk 

problemlösning 

Det didaktiska kontraktet Strategier och uttrycksformer i 

problemlösning 

Resonemang Bedömning i problemlösning 

Representationer Kommunikation i problemlösning 

Förmågor Anpassning av problem 

Formativ bedömning Lektionsutveckling via problemlösning 

 

                                                                (http://matematiklyftet.skolverket.se, hämtat 140404) 

 

En utprövningsomgång av Matematiklyftet genomfördes under läsåret 2012/2013 på 33 

grundskolor. Denna utprövningsomgång har utvärderats av Ramböll (2013). Rambölls 

samlade bedömning är att Matematiklyftet har bidragit till att lärare i högre grad reflekterar 

över sina undervisningsbeslut samt har breddat lärarnas palett av matematikdidaktiska 

metoder. 

 

  

http://matematiklyftet.skolverket.se/
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Bilaga 4 
 

Vi har följt de generella etiska regler som forskare bör svara mot enligt Vetenskapsrådet. 

1. Du ska tala sanning, 

2. Du ska medvetet granska och redovisa utgångspunkterna för dina studier 

3. Du ska öppet redovisa metoder och resultat. 

4. Du ska öppet redovisa kommersiella intressen och andra bindningar. 

5. Du ska inte stjäla forskningsresultat från andra. 

6. Du ska hålla god ordning i din forskning, genom dokumentation och arkivering. 

7. Du ska sträva efter att bedriva din forskning utan att skada människor, djur eller miljö. 

8. Du ska vara rättvis i din bedömning av andras forskning. 

(Vetenskapsrådet 2011, sid. 12). 

 

Under hela forskningsprocessen har vi haft dessa regler i åtanke. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


