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Sammanfattning 

Matematiklyftet är en statligt finansierad kompetensutveckling för matematiklärare. Jag har 

undersökt hur några av lärarna i en kommun har upplevt matematiklyftet och om det har fått nå

gra effekter på deras undervisning. Har lärarna blivit bättre på att undervisa alla elever så att de 

når målen? Jag har undersökt det här genom att jag har intervjuat tre stycken lärare som har gått 

matematiklyftet och de arbetar på olika skolor i kommunen. De har berättat om hur de upplevde 

matematiklyftet.  

Studien består av tre delar: Den första är vad det är för faktorer som påverkar 

kompetensutveckling, den andra är hur kompetensutvecklingen matematiklyftet har påverkat 

undervisningen och den tredje är hur undervisningen har påverkat elever i behov av stöd i 

matematik. De faktorer som jag i min undersökning kom fram till påverkade matematiklyftet var 

hur kommunen hade organiserat det hela. Faktorer som påverkade var bland annat 

skolledningen, lärargruppen, tiden och innehållet. Under matematiklyftet har jag sett att lärarna 

har gjort vissa förändringar i undervisningen, men alla dessa förändringar kom inte att bestå. En 

av de förändringar som alla lärarna gjorde var att de införde mer matematiska diskussioner i 

klassrummet. Den tredje delen handlar om elever i matematiksvårigheter. Lärarna tar upp att de 

som har koncentrationssvårigheter och ADHD fick svårt när lärarna gick matematiklyftet 

eftersom läraren genomförde aktiviteter som bröt mot det vanliga lektionsinnehållet. Lärarna tar 

samtidigt upp att alla elever hade nytta av att lärarna gick matematiklyftet, eftersom det gjorde 

att aktiviteterna som var med i matematiklyftet innehöll flera matematiska områden och tränade 

flera olika förmågor. Och det var bra även för elever med matematiksvårigheter. 
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Abstract 

Matematiklyftet is a government funded competence development programme for math teachers. 

I have examined how the teachers in one municipality have experienced matematiklyftet and its 

consequences in their teaching. Do the teachers become more skilled in teaching to get all the 

pupils to achieve a passing grade? I have done this by interviewing three teachers in different 

schools in the municipality who have taken this programme. They have given me their story of 

how they experienced matematiklyftet. 

I have examined three parts of the competence development programme. Number one: What are 

the elements that impact on the competence development programme. Number two: How does 

the competence development programme influence teaching. Number three: How does the 

competence development programme affect on pupils with special needs in mathematics. In my 

research I found that the elements that had an impact on matematiklyftet was how the 

municipality had organized matematiklyftet, the principal of the school, the teacher´s assembly 

and the programs contents. The second part was the consequences in teaching where I found out 

that all the changes in teaching procedure during matematiklyftet did not last afterwards, but one 

of the changes that all three teachers did and are still doing is that they are having mathematical 

discussions with the pupils. Finally the effect on pupils with special needs in mathematics where 

that the teachers noticed that pupils with ADHD or short span of focusing had difficulties since 

matematiklyftet made the teachers deviate from ordinary activities and content in math class. The 

teachers bring up that all students benefits from this programme because the activities within 

matematiklyftet contain several different areas in mathematics. And tests several different skills, 

which is beneficiary even for pupils with special needs in mathematics. 
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Inledning  

Från 1965-2000 har det funnits flera satsningar på matematiklärare på grundskolan. Inför infö

rande av Lgr69 fick 40 000 lärare vara med i Delta-projektet, som var en ämnesteoretisk 

satsning. Den följdes upp med MALM-fortbildningen. ”Erfarenheterna av Delta- och 

MALM-fortbildningen visar vikten av att inte ge ämnesmässig fördjupning utan koppling till 

ämnesdidaktisk kompetensutveckling.”1, det vill säga varken Delta-projektet eller MALM-

fortbildningen gav det resultat som förväntades. Inför Lgr80 gjordes det ingen 

kursplansfortbildning och inför ”Lpo94 påbörjades ett projekt för att ta fram stöd- och 

stimulansmaterial, men det avbröts eftersom ansvariga inom Skolverket ansåg att de 

framtagna texterna kunde uppfattas som central styrning.”2 Dock användes materialet i Nä

mnarpojektet som sedan gav ut fyra böcker som har mottagits väl av matematiklärarna. Till 

Lgr 80 och Lpo94 togs det fram kommentarsmaterial, men de kom först ut 1982 respektive 

1997, vilket är några år efter det att läroplanerna hade implementerats. Under åren 1986-1991 

gjordes en matematiksatsning som gjorde att 13-åringarnas resultat från SIMS (Second 

International Matematics Study) 1980 till TIMSS (Third International Matematics and 

Science Study) förbättrades, ”trots att endast en del av de som föreslogs i DsU 1986:5 kom att 

realiseras och att kompletteringsfortbildningen i stort sett avbröts efter två av de tio som 

planerats.”3 År 1991 fick kommunerna ta över ansvaret för lärarnas fortbildning och i och 

med att kommunerna under den här tiden behövde göra många nerskärningar prioriterades 

inte fortbildning för lärare under 1990-talet. Däremot har det genomförts en del 

kompetensutveckling för matematiklärare, men inte några som har varit lika stora som Delta-

projektet eller som Matematiklyftet i dag. Från 1980 och framåt har matematiklärarna 

vartannat år kunnat delta på en konferens kring matematiken som heter Matematikbiennalen, 

som har ägt rum runt om i Sverige.4 

 

I flera PISA undersökningar under de senaste åren har elevernas resultat i matematik sjunkit, 

men i PISA 2015 såg vi en förbättring av resultatet hos elever. Dock är det inte på samma 

nivå som elever presenterade i PISA 2003, men PISA 2009 års elever hade samma resultat 

som eleverna i PISA 2015. Även om vi studerar elevernas resultat från OECD-länderna har vi 

                                                
1 Emanuelsson, 2001 s. 3 
2 Emanuelsson, 2001 s. 3 
3 Emanuelsson, 2001 s. 4 
4 Emanuelsson, 2001 
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ett resultat som är nedåtgående. I PISA 2012 var det 27 % av eleverna som inte nådde den lä

gsta nivån som PISA anser är den nivå elever behöver vara på för att klara sig i samhället. I 

PISA 2015 hade resultatet förbättrats något, och det var 21 % som inte nådde lägsta nivån. 

Samtidigt kan vi även se att det inte är så stor andel av eleverna som presterar på den högsta 

nivån. Här har det gått från 8 % 2012 till 10 % 2015. Sveriges nivå i matematik ligger nu på 

den genomsnittliga nivån i OECD länderna.  

 

För att nå målen bättre kan man läsa i Skolverkets lägesbedömning 20155 att ett sätt att nå dit 

är genom kompetensutveckling av lärarna. En kompetensutveckling som gynnar alla elever 

består av två delar. Den ena delen är att det finns en vetenskaplig grund och den andra delen ä

r att den bygger på beprövade erfarenheter. För att erfarenheter ska anses vara beprövade må

ste de använts av flera lärare och det ska vara dokumenterat. Det som lärare gör på en skola är 

inte samma sak som att det är en beprövad erfarenhet.6 

 

Matematiklyftet har i dag nått cirka 76 procent av alla matematiklärare i landet, i det projektet 

utvecklar läraren sin undervisning tillsammans med sina kollegor. Enligt Skolverket är 

matematiklyftet den enskilt största statliga satsning som gjorts på ett enskilt skolämne.7 

Matematiklyftet går ut på att lärarna tillsammans diskuterar utifrån ett material som finns att 

tillgå på en lärportal. Efter det planerar lärarna tillsammans en aktivitet som de därefter 

genomför i den egna undervisningen. Materialet på lärportalen är indelat i moduler och dessa 

är framtagna i samarbete med forskare i hela Sverige. Modulerna innehåller texter, 

vetenskapliga artiklar, filmer och frågor för att lärarna ska börja diskutera och reflektera. Det 

mål som Skolverket har med matematiklyftet är att lärarna, med stöd av innehållet i 

modulerna ska ”få[r] möjlighet att reflektera över vad de gör och tillsammans utveckla 

undervisningen, med tydlig koppling till vad eleverna lärt sig.”8 Modulerna består av åtta 

delar som alla är indelade i fyra moment. Tiden för att genomföra en modul med statsbidrag 

var en termin, under det året som lärarna gick matematiklyftet kunde de välja att genomföra 

två moduler. Det riktmärke som Skolverket har satt upp är cirka 30 timmars arbete per 

modul.9 Nedan följer modulen för taluppfattning i åk 7-9: 

1. Att undervisa i matematik och att notera 

                                                
5 Skolverket, 2015 
6 Skolverket, 2016b 
7 Skolverket 
8 Skolverket 
9 Skolverket 
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2. Problemlösning 

3. Elevers uppfattningar om tal i bråkform 

4. Formativ bedömning 

5. Didaktiskt kontrakt 

6. Representationer och uttrycksformer 

7. Resonemang och kommunikation 

8. Sammanfattning och fortsättning10 

Varje del är sedan indelad i fyra moment från A till D, där lärarna i moment A förbereder sig 

genom att läsa det material som finns på lärportalen under det momentet. Sedan träffas lä

rarna i moment B och diskuterar materialet och utifrån det planeras en aktivitet som de sedan 

ska genomföra i moment C. I moment D diskuterar sedan lärarna hur det har gått när de 

genomfört aktiviteten, vad läraren kunde ha gjort bättre, hur läraren kan förbättra 

aktiviteten?11  

 

Matematiklyftet är en kompetensutvecklingsinsats i didaktik för lärare som undervisar i 

matematik. Satsningen leds av handledaren som har fått utbildning i att leda just 

matematiklyftet. Matematiklyftet är till för att öka elevernas måluppfyllelse. Ett av målen för 

matematiklyftet är att få undervisningen att utgå från forskning och beprövade erfarenheter.12 

Detta för att flera elever i skolan ska kunna nå målen i matematik och att lärarna bättre ska 

kunna ta hand om elever som är i behov av särskilt stöd. Tanken är att undervisningen ska bli 

mer inkluderade och att även elever i behov av stöd ska kunna delta i den ordinarie 

undervisningen. 

Syfte 

Matematiklyftet är en stor nationell fråga. Och jag vill studera vilken effekt en statlig satsning 

av miljardstorlek på undervisning och måluppfyllelse har. Därför kommer min undersökning 

att fokusera på vad som verkligen hände efter matematiklyftet, blev det någon förändring hos 

lärarna och känner de att de har blivit bättre på att undervisa elever i matematiksvårigheter?13 

Jag vill studera om det har skett någon förändring i skolan efter det att lärarna har gått 

matematiklyftet. Har de ändrat något i sin undervisning så att de kan hjälpa elever i behov av 

särskilt stöd i matematiken?  

                                                
10 Skolverket 
11 Skolverket 
12 Skolverket, 2016b 
13 Carlstén & Mann, 2015 
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De lärare som jag intervjuat arbetar alla med elever i årskurs 7-9 i grundskolorna i samma 

kommun och de flesta gick matematiklyftet läsåret 2013/14, men en av lärarna gick det läså

ret 2014/15. Jag vill veta om lärarna har förändrat sin undervisning så att ”alla barn och elever 

ges förutsättningar att utvecklas mot de nationella mål som anges i skolans och förskolans 

styrdokument”.14 Därför är syftet med den här studien att ta reda på hur en statlig satsning på 

kompetensutvecklingen av matematiklärare har genomförts i en kommun och om den har fått 

några långsiktiga effekter på undervisningen och elevernas måluppfyllelse.  

Frågeställningar 

1. Vilka faktorer menar lärarna har påverkat kompetensutvecklingsprogrammet, 

matematiklyftet? 

2. Hur har lärarnas undervisning påverkats av kompetensutvecklingsprogrammet, 

matematiklyftet? 

3. Hur anser lärarna att elever i behov av särskilt stöd påverkats av att lärarna har deltagit 

i kompetensutvecklingsprogrammet, matematiklyftet? 

 

                                                
14 Skolverket, 2016b s. 5 
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Tidigare forskning 

I den tidigare forskningen kommer jag att skriva om tre olika delar, den första delen är 

kompetensutveckling, den andra lärarnas undervisningen och kompetens och den tredje är lä

randeteori och undervisning. Här kommer jag att ta upp vad det finns för forskning kring 

dessa olika delar.  

Faktorer som enligt forskning påverkar kompetensutveckling? 

Vad ska en kompetensutveckling innehålla för att den ska bli bestående? Enligt Mouwitz15 

finns det tio råd som förvandlar principer till handlingar och de är följande: 

1. Låt lärarna välja vad de vill ha för frågeställning besvarad. 

2. Involvera en grupp av lärare, istället för enstaka individer.  

3. Ta itu med de hinder som kan finnas för lärarnas utveckling, på alla nivåer det vill sä

ga individ-, skol- och distriktsnivå.  

4. Låt lärarna få delta i klassrumsaktiviteter eller med elever i verkliga situationer. Detta 

för att kunna visa på den förändringen som har skett. 

5. Lärarna behöver kunna få professionell kompetensutveckling och även kunna 

genomföra studier och klassrumsuppgifter i sina egna klassrum. 

6. Se till att lärarna blir uppmärksamma på den förändring som har skett och att eleverna 

har blivit bättre. 

7. Tid för planering, reflektion och feedback behöver lärarna få för att kunna se sina 

framgångar och utveckla sina misslyckanden. Detta för att även kunna delge de andra 

i gruppen sina erfarenheter och diskutera sina problem och komma fram till lösningar 

både avseende elever och undervisningen.  

8. Lärarna behöver känna att de har inflytande och att de är involverade i 

beslutsprocessen. Detta för att de ska känna sig som en del av projektet. 

9. Förändringen kommer att ske gradvis och processen kommer inte att vara smärtfri. Lä

rarna kommer att behöva ha fortlöpande ha stöd från kollegor eller kritiska vänner. 

10. Låt lärarna sätta mål för sin professionella tillväxt. 

Dessa principer kan användas för att få ett double-looplärande som Granberg16 menar att hä

nder då lärarna får möjlighet att reflektera över sina misstag och sedan diskutera tillsammans 

                                                
15 Mouwitz, 2001 s. 29 
16 Granberg, 1996 
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hur de kan lösa problemen och utveckla sin undervisning tillsammans. Granberg17 tar även 

upp att det finns två sorters lärande, Singleloop-lärande som bara löser problemet just nu, 

men inte på lång sikt, då man inte löser det grundläggande problemet, alltså varför problemet 

har uppstått.18 

 

Gunilla E Magnusson19 har gjort en sammanställning av nio stycken doktorsavhandlingar som 

handlar om kompetensutveckling och lärande i olika organisationer. I alla organisationer 

finns det krafter som kan hindra lärande, här tas bland annat upp bristande ekonomiska 

resurser, ledningens syn på behovet av kompetens och hög personalomsättning. Dessa gäller 

oavsett om det är ett företag eller om det är en skola.20 Ska en utveckling av en kompetens ske 

så måste det finnas en balans mellan vad individen vill lära sig och utbudet av 

kompetensutveckling. Därför är det bra om organisationen gör en inventering och analyserar 

vad för kompetensutveckling som företaget behöver och sedan skräddarsyr den för 

organisationen.21 Det är också viktigt att det i organisationen finns tid och möjlighet för 

kommunikation och reflektion.22 I reflektion förväntas att medlemmarna ”delger varandra 

sina upplevelser och erfarenheter kring situationer som uppstått och som har att göra med 

kollektivets mål och uppgifter.”23 Vill organisationen ha ett bestående lärande behöver den 

alltså satsa både tid och pengar. Det är också viktigt att deltagarna vet vad det finns för 

forskning kring det som de vill utveckla, men det är också viktigt att de känner sig motiverade 

för att lära sig nya saker.24 För att få lärare som blir bättre på att lära ut till elever krävs ett lå

ngsiktigt tänkande och ett systematiskt arbete med kompetensutveckling av lärare.25 Hå

kansson & Sundberg26  skriver att ”Det finns också mycket som talar för att utvecklingen av 

undervisning på vetenskaplig grund kräver långsiktigt engagemang, systematik och tålamod.” 

Mouwitz27 tar också upp att ett kompetensutvecklingsprojekt inte ska vara tidsbegränsat, han 

tar även upp att utformningen och innehåll av ett projekt påverkar projektets utveckling.  

 

                                                
17 Granberg, 1996 
18 Granberg, 1996 
19 Magnusson, 2007 
20 Magnusson, 2007 
21 Magnusson, 2007 s. 35 
22 Magnusson, 2007 
23 Granberg, 1996 s. 95 
24 Stendøy, 2007 
25 Mouwitz, 2001 
26 Håkansson & Sundberg, 2012 s. 275 
27 Mouwitz, 2001 
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I Larssons28 avhandling tar han upp ett projekt där IT skulle införas i skolan. Projektet fick 

helt olika genomslag på fyra olika skolor i samma kommun där skolorna hade samma 

resurser. Det visade sig att på den skolan som de lyckades bäst hade skolan samordnat sina 

erfarenheter för att hela skolan skulle gynnas, istället för att varje lärare var och en för sig 

skulle lösa uppdraget att integrera IT i undervisningen. Detta anser Larsson är en viktig del 

som behövs för att få till stånd att lärare kan se varandras kompetenser och erfarenheter, men 

det är också viktigt att dessa kunskaper och erfarenheter är tillgängliga för spridning. 29  

 

Lärarens kompetens och undervisning 

Det viktigaste didaktiska och pedagogiska kompetenser är följande, enligt Shulman30: 

1. Ämneskunskaper, vad är viktigt i mitt ämne med vetenskaplig förankring. 

2. Allmän didaktiska kunskaper, hur lär man ut ämnet. 

3. Läro- och ämnesplaner, där det inte bara är ens eget ämne som man behöver vara 

insatt i utan även andra ämnen som eleverna som man undervisar läser. 

4. Ramar, hur stor är klassen, undervisningstiden och annat? 

5. Läromedel, hur är boken upplagd och vad tar boken upp? 

6. Vad har eleverna för förutsättningar? Vad kan eleverna ha svårt med, vad finns det för 

missförstånd som kan uppkomma? 

7. Undervisningsstrategier, hur kan man göra med det innehåll som läraren ska fö

rmedla? Olika pedagogiska strategier. 

8. Utvärdering, vad har eleverna lärt sig? Reflektera över vad man kunde ha gjort 

annorlunda. 

I boken ”Utmärkt undervisning” tar Håkansson & Sundberg även upp samma sak: ”Kvalitativ 

god undervisning kännetecknas av hög kontextmedvetenhet, det vill säga att den hela tiden 

anpassas till de villkor som råder med tanke på exempelvis elever, personal, lärandemiljö och 

de kunskapsområden som behandlas.”31 Håkansson & Sundberg32 tar också upp att det finns 

olika kategorier av lärare beroende på i vilket skede i sin lärarkarriär som läraren befinner sig. 

I ett lärarkollegium finns det olika typer av lärare från expertlärare till noviser där ”Expertlä

rare skiljer sig från noviser framför allt genom att de utgår från omfattande reserver av tyst 

                                                
28 Larsson, 2004 
29 Larsson, 2004 
30 Shulman , 2004 s. 227 
31 Håkansson & Sundberg, 2012 s. 267 
32 Håkansson & Sundberg, 2012 
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kunskap snarare än formulerade regler eller procedurer.”33 Här har organisationen en stor 

kompetensbank som den kan utnyttjas för ett kollegialt lärande.  

 

Ett exempel på en skola som har genomfört en lyckad satsning på lärare är den finns i Norge. 

Där genomfördes ett projekt där två lärare tillsammans med forskare skulle utveckla sin 

undervisning för att eleverna skulle kunna lära sig mer matematik. Genom att arbeta 

tillsammans med forskare kunde lärare utveckla sin undervisning, enligt forskning höjer detta 

kvaliteten på undervisningen.34 Däremot finns det vissa förutsättningar som måste till för att 

ett sådan här projekt ska kunna genomföras. Enligt Håkansson & Sundberg var följande fö

rutsättningar viktiga för att kunna genomföra förändringen i undervisningen. Dessa är  

att 

a. skolans rektor är involverad i projektet, 

b. lärarna är motiverade, tror på projektet och är villiga att arbeta hårt för att förändra sin egen 

praktik,  

c. lärarna har tillgång till undervisningsmaterial, 

d. läraren får tid och plats för reflektion och diskussion, 

e. en resurslärare kan tjänstgöra som rådgivare, komma med nya idéer, vara diskussionspartner och 

stödja lärare i deras ansträngningar och förbättra sin praktik.35  

 

Alla dessa åtgärder kommer även fram i de doktorsavhandlingar som Magnusson36  har 

sammanställt. Forskarna gav till en början lärarna idéer om hur de kunde förändra sin 

undervisning för att eleverna skulle vara mer delaktiga i sitt lärande, vilket under projektets 

gång ledde till att lärarna blev mer aktiva i att hitta nya sätt att undervisa eleverna och 

forskarna blev mer som ett bollplank.37 Även Mouwitz tar upp att för att få en bättre 

undervisning så behöver skolan tänka långsiktigt och inte göra enstaka ”interventioner”.38 

Och efter att de har lärt sig nya metoder behöver lärarna få möjlighet i organisationen att 

omsätta de nya kunskaperna i praktiken så fort som möjligt.39 

 

Ur denna forskning kring barns och elevers lärande och villkoren för kvalitativt god undervisning framträ

der då: 

                                                
33 Håkansson & Sundberg, 2012 s.181 
34 Håkansson & Sundberg, 2012 s. 271 
35 Håkansson & Sundberg, 2012 s. 250 
36 Magnusson, 2007 
37 Stendøy, 2007 
38 Mouwitz, 2001 
39 Stendøy, 2007 
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1. en kollektiv dimension, där lärare och elever hanterar lärande uppgifter tillsammans, i en grupp 

eller en klass. 

2. en ömsesidig dimension, delar idéer och överväger olika synpunkter. 

3. en stödjande dimension, där eleverna artikulerar idéer fritt utan att vara rädda för att svara fel, eller 

berätta vad de inte förstår, och där de även hjälper varandra att nå en gemensam förståelse.  

4. en målinriktad dimension, där lärare planerar och styr klassrumskommunikationen med vissa 

pedagogiska målsättningar i sikte. 

5. en kumulativ dimension, som handlar om att lärare och elever bygger sin egna och varandras idéer 

och länkar samman dem till sammanhängande tankelinjer och lärande.40 

 

Lärandeteori och undervisning 

Det är viktigt för lärare att ha kunskaper om hur elever lär sig. Alla elever lär sig inte på 

samma sätt, därför är det viktigt att reflektera över vilka olika lärandeteorier som används i 

ens undervisning. För om undervisningen är bra så har de yttre villkoren inte lika stor 

inverkan på undervisningen. Det som är bra för elever i behov av stöd är bra för alla elever. 

 

De böcker som matematiklärare använder sig av i undervisning är till stor del uppbyggda på 

avsnitt och kapitel, där uppgifter är liknande under varje avsnitt och att ett kapitel handlar om 

samma sak.41 Detta gör att elever vet att i det här avsnittet ska vi använda oss av den här 

metoden för att lösa sådana här uppgifter, när de däremot ska lösa uppgifter i slutet av kapitlet 

eller under nationella provet så vet de inte vad de ska använda sig av för metod för de vet inte 

under vilket avsnitt som uppgiften handlar om.42 Löwing säger i sin bok att: ”Det har under 

senare år funnits tendens till att i skolan undvika sådant ämnesinnehåll som leder till problem 

för eleverna. Detta förhållningsätt stöds av flera läromedel. En bättre strategi skulle vara att lä

rare och läromedelsförfattare försökte analysera dessa problem och försöka förstå hur de 

uppstår och söka lösning på dem.”43 Har elever svårt med att koppla ihop olika matematiska 

områden då finns det inte möjlighet för eleverna att öva det i matematikboken för att många 

av matematikböckerna är uppbyggda på att varje moment behandlas skilt för sig. 

 

Läromedelsförfattarnas kunskapssyn speglas av behaviorism, där kunskapen är given och 

absolut och där lärande sker under programatiska och upprepande former, eleven ses som en 

                                                
40 Håkansson & Sundberg, 2012 s. 76-77 
41 Wyndhamn, Riesbeck, & Schoultz, 2000 
42 Boaler, 1999 
43 Löwing, 2006 s. 164 
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passiv recipient och lärarens roll är auktoritativ, anvisande och kontrollerande.44 Däremot så 

undervisar många lärare enligt den konstruktivistiska teorin där man vill att eleverna ska vara 

aktiva i sitt lärande och där läraren anpassar sin undervisning och rättar till fel och 

missuppfattningar, men ger också sociala kontexter till exempel skillnaden mellan 

matematiken i och utanför skolan.45 

 

Det är inte bara läroboken som har inverkan på om elever lär sig eller inte, det är också 

undervisningen. ”I praktiken är inte undervisningen likadan i olika typer av grupperingar, så 

det är aldrig bara effekten av grupperingen som jämförs utan också påverkan av olika 

undervisningsmetoder, undervisningens kvalitet, lärarens förväntningar, elevernas förvä

ntningar och olika material.”46 Detta gör att det är svårt att veta vad det är som påverkar vad, 

är det gruppen som påverkar undervisningsmetoden eller är det lärarens förväntningar på 

eleverna som påverkar om eleverna lär sig eller inte. Har läraren rimliga förväntningar på 

eleverna så lär de sig bättre.  

 

I Jo Boalers47 studie visar hon att undervisning ger elever olika förutsättningar att lära sig. 

Hon visar på att arbete i övergripande projekt gör att eleverna får en större helhetssyn vilket 

gör att de skriver bättre på de nationella proven än de eleverna som har vanlig undervisning 

där läraren går igenom moment för moment. 

 

Undervisningsideologier inom matematikundervisning 

Ernest48 skriver att det finns fem olika ideologier inom matematikundervisning. Jag kommer 

här att beskriva dessa lite kort. Den första är Industrial Training, enligt den ideologin är det lä

raren som överför sin kunskap på eleverna och eleverna tar till sig kunskapen genom hårt 

arbete med individuella övningar. Technological Pragmatisk är den andra ideologin, den går 

ut på att ”Läraren instruerar eleverna i olika färdigheter, vilka eleverna sedan förvärvar 

genom praktisk övning.”49 Den tredje ideologin är Old Humanist, där fokus ligger på 

undervisning och matematisk förståelse. Den fjärde ideologin är Progressive Educator, där 

                                                
44 Wyndhamn, Riesbeck, & Schoultz, 2000 
45 Wyndhamn, Riesbeck, & Schoultz, 2000 
46 Wallby, Carlsson, & Nyström, 2001 s. 93 
47 Boaler, 1999 
48 Ernest, 2007 s. 168 
49 Samuelsson & Hallström, 2016 s. 56 



 11 

den främsta inom den här ideologin är Piaget, som förespråkar att eleverna skapar sina egna 

kunskaper. Den sista är Public Educator, det är den ideologin som bygger på att eleverna ska 

bli goda samhällsmedborgare och kunna hantera och lösa problem. Detta görs genom att 

elever och lärare tillsammans diskuterar olika problem och hur man kan lösa dessa.50 De här 

ideologierna kan betraktas som faser i och med att undervisningen tidigare i matematik ofta 

byggde på Industrial Training, där läraren var den som undervisade vid katedern och eleverna 

skrev av vad läraren gjorde. Medan det numera påminner mer om Public Educator där läraren 

vill att eleverna tar ansvar för sitt lärande. 

 

I Skolverkets utvärdering av grundskolan våren 199251 tar de upp att matematikundervisning 

har under det senaste århundradet ändrat inriktning. Förr var det viktigt att läraren behärskade 

sitt ämne och genom detta skulle läraren göra klara och precisa genomgångar som eleverna 

skulle förstå.52 Numera är det viktigare med diskussioner och elevinflytande. I tabell 1 ser 

man att den vänstra kolumnen speglar tankesättet Industrial Training medan den högra sidan 

speglar Public Educator. 

 

                                                
50 Samuelsson & Hallström, 2016 
51 Skolverket, 1993 
52 Mouwitz, 2001 s. 20 
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Tabell 1 Skolmatematikens riktning53 

Från Till 

Innehållet 
 Lärar-/läromedelstyrt Elevmedverkan 

Färdig matematik 
Ett språk som eleven ska upptäcka och erö
vra 

Isolerade uppgifter Tema, integration 
Regler Insikt 
Formell matematik Funktionell matematik 

Problemlösning 
 Tillämpning Del i lärandet 

Sista led i lärande Första led i lärandet 
Modell-/typuppgifter Kreativa uppgifter 
Vertygsbestämt Val av "verktyg" 
Förproducerade uppgifter Elevproducerade uppgifter 
Slutna uppgifter Öppna uppgifter 
Resultat Process 

Diagnosering 
 Enbart läraransvar Elevansvar (prova själv) 

Svar (rätt/fel) Process (olika angreppssätt) 
Ställa upp, räkna ut Hur tänker du? 
Repetera, repetera Utveckla 

Arbetsformer 
 Läraren lär (visar) eleven Eleven lär sig själv 

Förmedlande Tar allt större ansvar 

 
Undersökande 

Tyst individuellt räknade Tala matematik 
Individuellt arbete Gruppverksamhet 

 

Dagens matematikundervisning är ännu inte framme vid ”till”, men jag kan se i den forskning 

som jag har läst om undervisningen att den går mer mot det som står i till-kolumnen, där 

eleven själv ska ta ansvar för sitt lärande. Eleven behöver vara mer aktiv i sitt sökande efter 

kunskaper jämfört med tidigare då det var läraren som stod framme vid katedern och 

undervisade och eleven härmade läraren.  

 

Mouwitz tar upp att det finns tre typer av kunskap som är avgörande för undervisningen i 

matematik, Matematiskt kunskap, Kunskap om eleverna, Kunskap om 

undervisningspraktiken.
54 Där den matematiska kunskapen handlar om att ha kunskap om 

fakta, begrepp, procedurer och relationer mellan dessa inom matematiken. Kunskap om 

                                                
53 Skolverket, 1993 s. 14 
54 Mouwitz, 2001 s. 41 
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eleverna handlar bland annat om att veta vad eleverna har svårt med, hur eleverna tänker och 

hur de lär sig. Den tredje kunskapen om undervisningspraktiken handlar om att kunskaper om 

matematikkursens i vid mening, och att ha kunskap om vilka olika uppgifter och verktyg som 

är bra att använda för att eleverna ska kunna nå målen i kursen.  De kunskaper som diskuteras 

kring utgår från två perspektiv. De förmågor som eleverna ska utveckla och det matematiska 

innehåll som eleverna ska behärska.55 Detta kan vi se i hur läroplanen56 för grundskolan är 

uppbygg där det finns ett centralt innehåll som eleverna ska behärska i matematikkursen och 

sedan har vi kunskapskraven. Kunskapskraven utgår från de förmågor som eleverna ska visa 

för att få olika betyg. 

 

Elever i behov av särskilt stöd i matematik 

För elever med ADHD är det viktigt att de vet vad som ska hända under en skoldag och att de 

får veta eventuella förändringar som ska ske under deras skoldag.57 Detta gör att eleverna vill 

bli sedda för den ”person de är och de vill att de vuxna förstår hur deras funktionsnedsättning 

påverkar dem.”58 Det betyder att det är viktigt att eleverna har fått en kartläggning över vad 

just den här eleven behöver för åtgärder i undervisningen för att kunna ta till sig den kunskap 

som förmedlas i skolan. Alla elever med ADHD har inte samma behov och behoven skiljer 

sig mellan pojkar och flickor.59 

 

Elever som har svårt med matematik måste få känna att de lyckas för att behålla lusten att lära 

sig mer matematik. Om de har lust och motivation har de större chans att lyckas i 

matematiken.60 Adler tar upp att elever med allmänna matematiksvårigheter generellt sett lär 

sig långsammare än andra elever, men de är jämna i sin prestation: ”Eleven hjälps vanligen bä

st genom att man arbetar i ett långsamt tempo och eventuellt även med ett förenklat 

undervisningsmaterial.”61 Elever som har matematiksvårigheter har i allmänhet även 

kognitiva svårigheter. De har då inte enbart svårt med en del i matematiken utan de har 

bekymmer med flera delar. Eleven har problem med att tänka snabbt, effektivt och flexibelt. 

                                                
55 Samuelsson & Hallström, 2016 s. 53 
56 Skolverket, 2016a 
57 Ågerbrant, 2016 
58 Ågerbrant, 2016 s. 33 
59 Ågerbrant, 2016 
60 Adler, 2007 
61 Adler, 2007 s. 82 
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Det största problemet är att elever i matematiksvårigheter behöver ha mer tid att tänka och 

arbeta med komplexa uppgifter enligt Adler. 62  

 

Sammanfattning av tidigare forskning 

I den tidigare forskningen kan vi se att det finns faktorer (yttre faktorer) runt 

kompetensutveckling som kommer att påverka resultatet. Är dessa faktorer uppfyllda kommer 

kompetensutvecklingen att få större genomslag än om dessa faktorer inte är uppfyllda. En av 

de viktigaste faktorerna är att lärarna får möjlighet att diskutera tillsammans och att det finns 

tid avsatt för detta.  

 

Lärarnas kompetens och undervisning kommer att kunna utvecklas om det hos lärarna finns 

den rätta kompetensen, där det inte bara handlar om att de ska ha ämneskunskaperna utan de 

behöver även veta hur de ska kunna undervisa och vad gynnar eleverna för att de ska lära sig 

bättre. Sedan har vi den tredje delen och det är elever och de som har behov av extra stöd. 

Vad är det som är bra att beakta när de gäller dessa elever? 

 

Bilden nedan visar hur de yttre faktorerna kommer att påverka lärarnas kompetens och hur lä

rarna bedriver sin undervisning. Detta i sin tur kommer att påverka elever och elever i behov 

av stöd och hur de lär sig matematik.  

 

Bild 1 Faktorer som påverkar elever 

 

                                                
62 Adler, 2007 

Yttre faktorer 
Lärares 

kompetens/undervisning 
Elever/elever i behov av 

särskilt stöd 
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Metod 

Val av metod 

Beroende på vad jag har för mål med min studie kommer det att leda till en kvalitativ eller 

kvantitativ undersökning. Vill jag förstå fenomenets mening eller vill jag förklara orsakerna 

till fenomenet? Om jag vill studera det första blir det en kvalitativ studie jag ska göra, men 

om det är det enda jag vill studera blir det en kvantitativ studie.63 I en kvalitativ studie vill 

forskaren ha fylliga och detaljerade svar, medan i en kvantitativ studie vill forskaren ha svar 

som snabbt kan kodas och bearbetas. 64 Fokuset i intervjuerna är att jag vill få fram en må

ngfald i deras upplevelser kring matematiklyftet, inte att få fram fasta kategorier. Därför 

kommer min studie vara en kvalitativ undersökning, vilket ger en öppen intervjuform, istället 

för en strukturerad intervju.  

 

När man börjar med en kvalitativ undersökning är det viktigt att tänka igenom hur 

intervjuerna ska genomföras för att det ska ge ett tillförlitligt resultat. ”[D]et ska också vara 

möjligt för andra att kritiskt granska slutsatsen.”65 Syftet med att ha en kvalitativ 

forskningsintervju är att skaffa sig förståelse för hur informanten har upplevt matematiklyftet. 

Alltså informanten får ge sitt egna perspektiv på matematiklyftet. 66 Genom att jag intresserar 

mig för att förstå ett socialt fenomen utgående från informantens perspektiv har jag valt att gö

ra semistrukturerade intervjuer, där jag har några teman som jag vill få deras åsikt kring. 

Intervjun är semistrukurerad eftersom jag vill ha informanternas ståndpunkt kring frågorna, 

men jag vill inte leda informaterna för mycket utan att det deras verklighet som ska komma 

fram. 67 I en semistrukturerad intervju ger det intervjuaren möjlighet att ställa följdfrågor som 

gör att informanten kan utveckla sina svar.  

 

Den fenomenografiska forskningsansatsen används mest inom didaktisk och pedagogisk 

forskning.68 Den intresserar sig för att ta reda på hur människor uppfattar ett ”fenomen i den 

levda världen.”69 Det är en ”kvalitativ analys som undersöker och beskriver den uppfattade vä

                                                
63 Lantz, 2007 
64 Bryman, 2011 
65 Lantz, 2007 s.10 
66 Kvale & Brinkmann, 2014 
67 Bryman, 2011 
68 Kroksmark, 2007 s. 4 
69 Kroksmark, 2007 s. 6 
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rlden.”70 Inom fenomenografi vill man göra de osynliga komponenterna i undervisningen 

synliga och det är skillnad mellan ”undervisningens mål uttryckt som vad eleverna ska göra, å

terge eller lösa och vad eleverna skall vara kapabel att förstå, tänka eller uppfatta…”71.  

 

Jag kom fram till att jag vill genomföra en kvalitativ studie med fallstudier som ansats och 

inspirerad av fenomenografisk metodansats eftersom jag vill studera matematiklyftets effekter 

på undervisningen. Eftersom ”syftet med studien är att få tillgång till informanternas egna 

upplevelser av fenomenen samt när informanterna ska ges ett stort utrymme att själva välja 

vad de vill tala eller skriva om.”72  

 

Genomförande 

Lantz tar upp att det är viktigt med förarbete för att få bra intervjuer. Att påbörja 

datainsamlingen för tidigt är ett av de vanligaste misstagen, ”att intervjuarbetet påbörjas innan 

det är helt klart hur syftet, teoretiska utgångspunkter, frågeställningar och metod hänger 

ihop.”73 något som Lantz poängterar i sin bok ”Intervjumetodik” som jag också har tagit i 

beaktande vid genomförandet av mina intervjuer. Eftersom jag vänta med att intervjua tills 

jag hade klart för mig vad jag hade för syfte med undersökningen och att alla delarna hängde 

ihop med varandra.  

 

Under de två första intervjuerna som jag gjorde samma dag hade jag ordnat med att vi satt i 

ett enskilt rum där ingen kunde komma in och störa oss under intervjun. Personerna jag 

intervjuade kunde koncentrera sig på att svara på mina frågor och jag hade även ordnat att det 

fanns vatten ifall de skulle behöva det. Den tredje intervjun gjorde jag på den skolan där lä

raren arbetade, vilket gjorde att det var läraren som hade ordnat med var vi skulle sitta, det 

gjorde att vi satt i personalrummet först, men eftersom det visade sig att personal på skolan 

kom och gick, behövde vi byta plats för att kunna fortsätta intervjun ostört. Detta gjorde vi i 

samband med att hon hade svarat klart på en av frågorna och därför kunde vi byta plats på ett 

bra sätt utan att intervjun blev förstörd. När vi hade bytt plats var vi på ett ställe där vi inte lä

ngre blev störda av varken elever eller lärare. Det är viktigt att tänka på var intervjun 

                                                
70 Kroksmark, 1989 s. 285 
71 Kroksmark, 1989 s. 298 
72 Westlund, 2015 s. 71 
73 Lantz, 2007 s. 17 
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genomförs och att de personer som ska intervjuas ska känna sig trygga.74 Intervjuerna tog 

ungefär 30 minuter per lärare och genomfördes under våren 2017. 

Urval av informanter 

Jag har valt att studera hur matematiklyftet har fungerat i en liten kommun där det finns fyra 

kommunala grundskolor och ett gymnasium. Eftersom gymnasiet bara är en skola och det inte 

är många lärare på den skolan som har gått matematiklyftet, har jag valt bort gymnasiet. På 

grundskolan finns det 62 lärare som har gått matematiklyftet, av dessa är det några som har 

slutat och dessa lärare valde jag att inte kontakta eftersom jag vill veta hur det långsiktiga 

arbetet med matematiklyftet har fortgått i kommunen, det vill säga vad som hände efter att 

matematiklyftet var klart.  

 

Urvalet från de lärare som är kvar i kommunen vara ett bekvämlighetsurval75 där jag 

kontaktade alla och sedan intervjuade jag dem som går med på att bli intervjuade. Jag hade tä

nkt att jag skulle ha en representant från varje skola, men det var bara tre lärare som gick med 

på att bli intervjuade. Dessa tre lärare var från tre olika skolor. I en kvalitativ studie är antalet 

informanter beroende av tid och vad man vill undersöka, men generellt sett ska man begränsa 

sig till ett litet antal intervjuer.76 Har man för många intervjuer blir materialet ohanterligt, 

vilket gör att man inte får någon överblick eller kan urskilja vad som är viktigt.77 Därför försö

kte jag att intervjua en person från varje grundskola.  

Etiska överväganden 

De etiska överväganden jag gjorde är att jag såg till att de som jag ska intervjuade gav sitt 

samtycke till att bli intervjuade. Jag såg även till att informera de om vad min forskning 

kommer att handla om och alla ”ingående personer skall ges största möjliga konfidentialitet 

och personuppgifterna skall förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte kan ta del av dem.”78  

Informationen om forskningsprojektet har de fått via e-post och muntligen innan intervjun. 

Detta för att informanterna skulle kunna känna trygga och fick en möjlighet att berätta för 

mig hur de verkligen upplevde matematiklyftet. Deltagarna var också medvetna om att deras 

                                                
74 Lantz, 2007, Dalen, 2004, Trost, 2010 
75 Trost, 2012 
76 Trost, 2010 
77 Trost, 2010 
78 Dalen, 2004 s. 23 
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deltagande var frivilligt och att de när som helst kunde avbryta sitt deltagande. De var också 

informerade om att intervjumaterialet endast användes för forskningsändamålet.79 

Analys 

Vid en kvalitativ ansats finns det några olika vägar att gå när man ska analysera material. De 

flesta har ganska mycket gemensamt. Till min analys har jag tagit inspiration från en 

fenomenografisk analysmodell som består av sju steg, där det första var att bekanta sig med 

materialet. Det har jag gjort genom att jag har lyssnat flera gånger på intervjuerna och läst 

genom transkriptionen flera gånger.80 Efter det var det dags att börja hitta kategorier till 

materialet.81 Detta gjorde jag genom att göra sidnumrering av de transkriberade intervjuerna 

och sedan numrerade jag varje rad på sidan, för att sedan i steg två ta ut viktiga meningar eller 

till och med stycken. Därefter gjorde jag en tabell där jag tog ut de citat som jag sedan 

placerade in under den kategorin där de passade. Sedan i steg tre gjorde jag en jämförelse 

mellan de olika passagerna som jag har tagit ut. I steg fyra grupperade jag sedan passagerna, 

vilket gör att jag kunde se likheter och skillnader mellan dessa och hur de står i relation till 

varandra. I följande fas tog jag sedan ut det som är det viktigaste, alltså essensen, för att sedan 

i steg sex namngav de olika kategorierna som jag har fått fram.82 Det sjunde steget var att 

kontrastera citaten med varandra och studera om de kan läggas under flera kategorier. 

Kategorierna blev genom detta bli exklusiva.83. I mitt material valde jag att inte göra den här 

delen, eftersom jag inte fick så många olika kategorier. Efter det här kunde jag sedan se vilka 

de olika kategorierna var och vad det var som lärarna har för uppfattning kring effekterna av 

matematiklyftet. Har det lett till att alla elever lärde sig mer matematik enligt lärarna och har 

matematiklyftet fått några långsiktiga effekter på undervisningen?  

 

                                                
79 Vetenskapsrådet 
80 Dahlgren & Johansson, 2015 s. 167-171 
81 Kvale & Brinkmann, 2014 
82 Dahlgren & Johansson, 2015 s. 167-171 
83 Dahlgren & Johansson, 2015 s. 170 
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Metoddiskussion 

Den metod som jag använde var en kvalitativ metod med semistrukturerade intervjuer, vilken 

var bra för då kunde jag komma åt informanternas egna berättelser om hur de hade upplevt 

matematiklyftet.84 Då intervjuerna var semistrukturerad hade jag möjlighet att ställa följdfrå

gor och på det sättet fick jag en djupare förståelse för lärarnas upplevelse av matematiklyftet 

och hur det hade påverkat lärarna och eleverna. Jag kunde även ha gjort fokusgrupp intervjuer 

för att få ett större material, men faran med att ha en fokusgruppintervju är att gruppen kan 

komma till en samsyn som kanske inte riktigt stämmer överens med alla i gruppens olika å

sikter. 85 Vilket gör att jag inte får samma mångfald i berättelserna som jag fick när jag gjorde 

intervjuer. Däremot hade fokusdiskussionen kunnat hjälpa till för att lärarna skulle minnas 

hur det var när de gick matematiklyftet, eftersom alla inte kommer ihåg allt som gjordes 

under matematiklyftet.  

                                                
84 Kvale & Brinkmann, 2014 
85 Bryman, 2011 
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Resultat 

Mitt resultat har jag delat in i tre olika områden, där jag först kommer att diskutera lärarnas 

erfarenheter kring vilka faktorer som har påverkat kompetensutvecklingen, för att sedan gå in 

på hur matematiklyftet har påverkat lärarna och deras undervisning. I den sista delen tar jag 

upp hur matematiklyftet har påverkat elever i behov av särskilt stöd. 

Erfarenheter av faktorer som påverkar kompetensutvecklingen 

Organisation 

Matematiklyftets genomförande var på de olika skolorna ungefär på samma sätt. Lärarna blev 

indelade i olika grupper utgående från de stadier de arbetade på. I dessa grupper diskuterade 

de materialet enligt den plan som Skolverket utarbetat.  

 

vi var uppdelade i tre grupper en för år 1-3, en för 4-6 och en 7-9. Det var väldigt olika i de här tre 

grupperna hur det fungerade. I år 1-3 så var det inte bara utbildade mattelärare utan även de som 

undervisade i matematik som lågstadielärare som inte har liksom enbart matteinriktning. Och på 

mellanstadiet 4-6 och 4-9 var det matte/NO lärare. Lärare 1 

 

då delade vi upp oss så dom som jobbade på låg var en grupp och de som jobbade på hög var en annan 

grupp. Lärare 3 

 

Den tid som lärarna fick att genomföra matematiklyftets aktiviteter var på konferenstid varje 

vecka. De är inte alla säkra på hur lång konferenstiden var men den låg på eftermiddagen, 

efter det att lärarna hade undervisat innan.  

 

konferenstiden en och en halv timme.  Lärare 1 

 

Vi träffades varje vecka, men hur många timmar det var vete fasen Lärare 2 

 

Men när vi i själva när vi jobbade med det var det ju bara den tiden som var utlagd på schemat 

när vi hade liksom träffarna det var bara den som fanns där helt enkelt. Lärare 3 

 

Lärarna tar upp att de inte tyckte att den tid de fick till att genomföra matematiklyftet var 

tillräcklig. Då konferenstiden låg på eftermiddagen, hade lärarna haft lektioner innan och 

kanske inte var lika klartänkta som de kunde ha varit om tiden hade varit lagd någon 
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annanstans på schemat. Lärarna tyckte att det var bra att de var indelade i stadier, men de fick 

problem när de skulle genomföra vissa aktiviteter eftersom lärare inte gör samma sak i sjuan 

som i nian. 

 

Innehållet  

Alla de som jag intervjuade har börjat med modulen Taluppfattning åk 7-9 och sedan var den 

andra modulen lite olika från skola till skola.  

 

vi körde den som handlade om tal på hösten, det är som den mest grundläggande, det var bråk i 

den, väldigt mycke bråk. Vad sjutton körde vi på våren? Det kommer jag inte ihåg, kan ha vart 

ekvationerna, åtminstone på 7-9, Lärare 1 

 

det kommer jag faktiskt inte ihåg, men det borde ha varit taluppfattning. Lärare 2 

 

Då jobbade vi med tal och taluppfattning först och så jobbade vi med algebra  Lärare 3 

 

Under första terminen arbetade alla skolorna med taluppfattning, eftersom lärarna upplevde 

att det är ett viktigt område. Under intervjuer berättar lärarna att de upplevde att de inte hade 

tiden att anpassa aktiviteterna till att passa in på de lektionspass som de skulle genomföra det 

på. Den tid de hade tillsammans för att genomföra planeringen av aktivitet och diskussion av 

litteratur var bara cirka 90 minuter i veckan. Där skulle de även komma överens om vilken 

aktivitet som de skulle genomföra och hur de skulle göra detta. 

 

Lärarna upplevde också att aktiviteterna som fanns i lärportalen behövde göras om för att 

passa de eleverna som de undervisade. Och att det blev olika uppgifter som de gjorde för att 

de inte undervisade i samma årskurs. Detta gjorde att när de sedan skulle diskutera 

aktiviteterna hade de inte gjort samma aktivitet och därför blev inte diskussionerna 

nyanserade på samma sätt som de hade kunnat bli om de hade gjort samma aktivitet.  

 

Och ibland anpassade vi så klart efter möjligaste mån, men då stoppade vi in ibland. Nu stopp 

frågor på det här. Lärare 2 

 

Ja det fanns strukturella problem som vi löste liksom, hur såg det ut, vilken årskurs hade man, 

vad är det här anpassat till dom, hur anpassar vi det.  Lärare 2 
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”vi kommer ofta fram till att vi inte kommer att göra på samma sätt för att det passar sig inte i 

liksom om man ska göra det i årskurs fyra eller om man ska göra det i årskurs åtta så behövs det 

lite olika sätt att göra det så då pratar man ju lite om hur man kan göra och så sen så tar man ju 

tips då utav varandra när men jag tänker göra så här ja men det där lät ju jättebra det kanske jag 

också ska göra” Lärare 3 

 

Lärarna jag intervjuat upplevde också att de, under läsåret med matematiklyftet, inte fick de 

tillräckligt med tid att bearbeta aktiviteterna och att det gjorde att undervisningen blev 

lidande. Detta eftersom aktiviteterna inte alltid var anpassade till den klass som läraren skulle 

genomföra uppgiften i. Och det var inte alltid som lärarna skulle undervisa det momentet som 

aktiviteterna i matematiklyftet förslog. Lärarna upplevde även en stress kring att de inte hann 

med alla de uppdrag som de skulle göra utöver att delta i matematiklyftet.  

 

Skolledningen 

Lärarna upplevde inte något stöd från skolledningen utan de lyste med sin frånvaro. På någon 

av skolorna var skolledningen med på ett av deras möten, men på de övriga skolorna deltog 

inte skolledningen på något av mötena.  

 

Intervjuaren: Hur mycket stöd hade ni från skolledningen?  

Lärare 1: Jag vill säga inget, det kanske inte riktigt sant. Schemat för det här lades för att vi 

skulle få konferens tiden och en kompdag men utöver det inget stöd, inte heller någon förståelse 

för att ökad arbetsbörda utan mer gnäll för att mattelärarna var upptagna under det här året vilket 

gjorde att arbetslagen och mentorslagen aldrig var fulltaliga när dom skulle ha möten. Mest gnä

ll.  

Intervjuaren: Var dom och besökte er någon gång under mattelyftet?  

Lärare 1: Nej, nix Lärare 1 

 

Intervjuaren: Var skolledningen och besökte er någon gång på diskussionerna?  

Lärare 2: En gång .Lärare 2 

 

Skolledningen kan vi ju säga att den var ju väldigt frånvarande, jag tror att dom skolledarna som 

var med dom eller om våran skolledare eller rektor har var med en gång tror jag på ett läsår, så 

att dom var ju inte med. Och liksom förövrigt stöd, ja stöd att vi skulle göra det här så klart, men 

inte på något annat sätt. Lärare 3 

 

Eftersom lärarna inte kände att de fick det stöd de hade velat från skolledningen och att 

skolledningen inte gav lärarna tillräckligt med tid för att genomföra matematiklyftet, kom lä
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rarna att känna sig stressade under det läsåret som matematiklyftet genomfördes. Det fanns 

liten förståelse för att matematiklärarna hade mycket att göra och att de inte kunde vara med 

på de andra mötena som ordnades på skolan samtidigt som matematiklyftet ägde rum.  

 

Schemat för det här lades för att vi skulle få konferenstiden och en kompdag men utöver det 

inget stöd, inte heller någon förståelse för att ökad arbetsbörda utan mer gnäll Lärare 1 

 

Gruppen 

I en av lärargrupperna hade deltagarna svårt att samarbeta och det ledde till att de skedde en 

del missförstånd mellan deltagarna, men lärare upplevde att det trots detta hade bra och 

givande diskussioner.  

 

Ibland kunde det kännas som de, som deltagare i gruppen valde att misstolka andra deltagare i 

gruppen och så där. Eller att man ibland liksom försökte ställa varandra lite på spets, liksom ifrå

gasätta en jag kan inte ge något bra exempel men det var mycket diskussioner. Lärare 3 

 

En av lärarna berättade att de hade haft problem i den gruppen läraren var med i och att lä

raren upplevde att deltagarna ifrågasatte varandra och att de inte alltid var konstruktiva i 

utvecklingen av lektionerna. Detta kan bero på att läraryrket till stor del är ett ensamyrke, där 

läraren går in i klassrummet och stänger dörren och gör det hon ska och sedan är det klart. 

Ingen vet vad hon har gjort i klassrummet. Matematiklyftet är tänkt att lärarna ska öppna sina 

klassrum och dela med sig av sin undervisning och se och lära av varandra. Det är inte alla 

som vill det. 

 

Vad anser lärarna är faktorer som påverkar kompetensutvecklingen?  

 Lärarna tar upp att det är viktigt att det finns ett stöd från skolledningen och att de schemalä

gger tid då lärarna kan diskutera tillsammans. Om diskuterandet ska ske på frivillig basis 

kommer att lärare prioritera annat som de upplever viktigare än pedagogiska diskussioner.   

  

Men under året efter mattelyftet så fanns hade vi princip inga ämnesträffa överhuvudtaget utan 

nu byggde allting på frivillighet och då föll den här kontakten. Lärare 1  
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Men som sagt om man inte har en skolledning som möjliggör dom möten då blir det svårt, så om 

jag vill är det inte sagt att mina ämneskollegor vill Lärare 1  

  

Kollegor måste även vilja fortbilda sig. En av skolorna fortsatte med att ha matematiklyftet 

efter året det gick. Dock var det inte lika regelbundet som det var när de gick det med statligt 

bidrag. De fick även problem med att alla lärare inte kunde vara med eftersom de arbetade på 

olika stadier. De gånger som de träffades utnyttjade de tiden de fick till att just ha 

pedagogiska diskussioner och de hade då läst in sig på forskning kring detta. Det material 

som de läste hade de tagit från matematiklyftets lärportal.  

  

Men vi har ju kört vidare med mattelyftet i egen regi här på skolan så vi har ju sen vi gjort det hä

r, jag kommer inte ihåg när det var så har vi haft träffar varannan var tredje eller var fjärde vecka 

så det ligger i vårt kalendarium så att då har iv valt ut olika moduler så vi gör ju vidare i en liten 

enklare tappning men när jag nu sitter och pratar om det är ju den här första omgången. Lärare 3  

  

Den här sista kanske halvåret så har det varit lite svajigt med så vi är kanske fyra deltagare i det 

här för vi kör läslyftet samtidigt så alla lågstadielärare är med i läslyftet då oavsett om man har 

matte eller inte också. Lärare 3  

  

Vi använder tiden till matematik och diskuterar matematik och även om vi inte alltid diskuterar 

just, vi diskuterar alltid texterna och det som vi har läst och grejerna vi har gjort, men vi kan 

också ta tiden till att diskutera andra saker som har jag gjort ett matteprov är dom här, är det här 

frågor på en bra nivå eller och här är en uppgift som jag inte hur ska jag visa den här på ett bra 

sätt och ja men vi diskuterar matte och vi pratar matte. Lärare 3  

  

Lärarna påpekar också att det är viktigt att skolledningen ger lärare möjligheter och tid till att 

ha just pedagogiska diskussioner och att de även ska ges möjlighet att kunna planera 

undervisning tillsammans. Annars kommer lärarna att köra fast i de hjulspår som de känner 

till och inte bli bättre på att undervisa. Diskussionsmöten ger även lärarna möjlighet att ge 

varandra nya infallsvinklar som de kanske inte skulle ha gjort om inte hade fått prata med 

kollegor. Om mötena inte är uppstyrda kan det leda till att lärare diskuterar mer praktiska 

saker och inte det som berör undervisningen direkt.  

  

Att fortsätta ha tid att utvecklas tillsammans alltså ett rullande matematiklyft eller vad man ska 

säga. Sen jag skulle eftersom jag är NO-lärare också kanske i ännu högre utsträckning än 

mattelärare skulle jag vilja ha, vi utvecklar oss som lärare inte bara mattelärare Lärare 2  
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för att i skolans i alla fall på den här skolan här så blir det mycket prat om praktiska saker och lö

sa praktiska saker så att. Lärare 3  

  

För att lärare ska kunna utvecklas mer tar de även upp att det skulle vara bra om de kunde gå 

in på varandras lektioner och se vad andra lärare gör och sedan efter lektionsbesöket kunna 

diskutera vad de kan ta med sig från lektionen och hur lektionen skulle kunna utvecklas.   

  

Då behöver det inte vara att man ska gå in och titta på varandras lektioner utan att man gör 

jobbar tillsammans. Det andra är jag har haft en otrolig kompetensutveckling när det gäller 

pedagogiskt tankesätt och synsätt. Lärare 2  

  

Ja, men jag tror på fortsatt kollegiala utbildning eller utveckling tillsammans med kolleger. Och 

där skulle man ju tänker jag med din fråga, om man har kunnat gå in och lyssnat på varandra just 

kanske mer såna bitar också, men jag tror jättemycket på det kollegiala lärandet jag tror att vi 

sitter väldigt med mycket inom oss som vi kan dela av, dela med oss av. Lärare 3  

   

Lärarna tar även upp att fortbildning behöver vara mer långsiktigt och att de upplever att 

matematiklyftet inte var det eftersom när det var slut så skulle lärarna gå tillbaka till sina egna 

arbetsrum och fortsätta där de lämnat. Egentligen behövde de få mer tid till att möta kollegor 

och utveckla det som de hade gått igenom under matematiklyftet. Det är viktigt att 

skolledningen frigör tid så att lärare kan fortsätta utvecklas genom att till exempel gå in på 

varandras lektioner för att få nya idéer och utveckla sin undervisning så att alla elever ska 

kunna nå målen i matematik.   
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Matematiklyftets påverkan på lärarna 

Vad hade matematiklyftet för påverkan på undervisningen 

De moduler som valdes var mycket av samma matematiska innehåll. Till exempel så var det 

mycket algebra, en hel termin, och så mycket algebra har lärarna inte i sin undervisning. Man 

har algebra under en period och sedan går man vidare. Algebra kan förvisso finnas med i 

andra moment också, men inte så mycket och på det sätt som det blev under matematiklyftet.  

 

Jag tror att stressen under matematiklyftet alltså känslan av att inte hinna, att klämma in saker 

och att få bristande kontinuitet i undervisningen för att man stoppar in andra saker som eleverna 

inte var vanan vid så vart det oroligt så. Jag tror att det hos en del tillfälligt iallafall tog bort 

lusten, tog bort att tycka att det var roligt att undervisa matte. Lärare 1 

 

mattelyftet så påverkade det undervisningen för det vart en massa lösryckta delar för eleverna, 

så det året vart det sämre kontinuitet för dom. Lärare 1 

 

Så det blev ju lite man fick ju slänga in och då blev ju dom blev liksom inte jordade i det arbetet 

man höll på med då blev det, ”Ja ha men nu ska vi göra lite utav mina läxor” Lärare 3 

 

En vinst både för elever och lärare var att matematiklyftet gjorde att man släppte 

matematikboken mera för att hinna med alla aktiviteter som matematiklyftet innebar. Dessa 

aktiviteter upplevde lärarna till viss del förstärkte elevernas lärande. Det gjorde att de duktiga 

eleverna insåg att vara duktig inte är att räkna alla uppgifterna i boken utan är att kunna 

koppla ihop olika matematiska områden.  

 

I och med matematiklyftet fick lärarna se att det går att lämna matematikboken och göra 

andra aktiviteter utan att eleverna för den delen tappar kunskaper på vägen. Det visade sig att 

eleverna trodde att om de räknar i boken från första till sista uppgiften så har de alla 

kunskaper de behöver, men det blev synligt med matematiklyftet att de kanske inte hade det. 

Matematiklyftet gjorde att man behövde släppa boken och göra andra aktiviteter, vilket gjorde 

att både lärare och elever märkte att man kan släppa boken och få kunskaper man behöver ä

ndå.  

Vi hann inte alltihopa, så det var en vinst att se det att eleverna faktiskt lär sig utan matteboken 

Lärare 1 

 



 27 

Vi har åtminstone i mitt klassrum pratar vi mycket om att matteboken är en exempelsamling och 

att man inte behöver göra allting att man lägger mer ansvar på eleven att själv se det här kan jag 

det här kan jag inte. Lärare 1 

 

Så då blir de ju, här blir man ju liksom tillåten eller vissa tvingade då, men att testa vad tycker, 

vid sidan av lite skyndsamt. Vi kollar hur roligt är det här, vilket resultat får vi och dom flesta 

grejerna blir något positivt och fasen det blir ett lyckat eller misslyckat nej. Lärare 2 

 

Elever och föräldrar är väldigt konservativa så det kommer att ta tid att förändra dom men jag i 

små steg om vi säger att lärare utveckla men elever och matematikundervisning ojojoj dom är 

konservativa. Så där har vi lite att jobba med. […] Vi ska räkna i boken, tal 1 till tal sist. Man 

ska inte titta i facit. Vi ska hinna så här långt, inte så mycket vad ska vi kunna. Vad är det jag lär 

mig, varför får jag inte titta i facit, jag har tittat i facit. Det är liksom dom har jätte, jag är duktig 

i matematik jag har räknat alla talen. Lärare 2 

 

Matematiklyftet utmanade lärarna att utveckla sin roll som lärare och inte bara ha 

katederundervisning, utan tillsammans med andra lärare utveckla aktiviteter för att elever ska 

lär sig bättre och att dela med sig av de aktiviteter de själv har genomfört som de tycker är 

bra.  

Vad gör lärarna i dag som de inte gjorde innan matematiklyftet? 

Efter att lärarna gått matematiklyftet har de blivit mer medvetna om vad de använder för 

material och hur de konstruerar uppgifter. På en av skolorna har de också bytt läromedel så 

uppgifterna i boken i högre grad täcker in flera områden och förmågor i matematiken. 

 

jag tittar i högre grad på om uppgifterna täcker in fler förmågor och fler områden i matematik 

och väljer dom uppgifterna framför andra, men det väl är det. Lärare 1 

 

ska ni få lösa problem och så har jag själv inte tänkt till runt lösnings eller hur man kan lösa det 

innan utan vi ser vad vi kommer fram till men nu är jag ju mer medveten om såna saker också 

ett jamen det lite så här små grejer som man känner att de e man har gjort lite förändringar sen 

kan man ju inte prata på alla saker men ja men lite såna. Lärare 3 

 

Men just det här samtalet kring kring uppgifterna vilket kunnande och bedömning av det vilken 

nivå ligger det på och sen också att vi kan prata om hur vi kan anpassa uppgifter och 

lektionsupplägg till elever med vissa speciella behov. Lärare 1 
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Och titta efter, efter vilka böcker det är det som faktiskt utmanar förmågorna på ett bra sätt och 

som dessutom är där det inte är vattentäta skott mellan områdena. Lärare 1 

 

Inte liksom det är ju klart att man olika material men inte på grund av matematiklyftet det är 

kanske mer saker som man hittar själv. Lärare 3 

 

Lärarna tar upp att de tidigare använde EPA (Enskilt, Par, Alla) i NO ämnena, men efter 

matematiklyftet har de i större utsträckning börjat använda det i matematiken. 

 

Jag kanske använda just den här EPA varianten mer det kunde jag göra innan också men jag tror 

att jag lite mer nu, mer liksom, medvetet talar om nu jobbar vi i EPA så när man säger EPA så 

vet dom vad det är för någonting som gäller. Lärare 3 

 

Lärarna har fortsatt använda det material som de tog fram under matematiklyftet, men de 

använder det inte lika ofta nu som då. Däremot känner en av lärarna en vilja att använda 

materialet mer och kommer på efter lektionen att till det här kunde jag ha använt en aktivitet 

från matematiklyftet men på grund av dåligt med tid genomför läraren lektionen som vanligt.  

 

fortfarande använder oss av en del saker som vi hade tagit upp på mattelyftet Lärare 3 

 

Då använde jag den varje vecka, nu använder jag den varannan månad. Så fort man har lagt ner 

det här så var det så det så lätt, så jag har tagit med mig några bitar men inte allt. Så att 

implementera nya bara sighter så här hmm så det tar tid. Jag använder den inte mer än i början 

på vartannat avsnitt som jag ska undervisa så går jag och tittar ur fasen är det tänkt med dom här 

kan man göra. Lärare 2 

 

Ja just fasen det här var ju bra det kör jag och ibland har jag dåligt samvete för att jag inte gör 

det. Ja just fasen ja det där skulle jag nu körde jag en så här rakabajsare igen. Lärare 2 

 

En förändring som lärarna har märkt är att de efter matematiklyftet har fått ett gemensamt 

språk och det har gjort att de har ändrat i undervisningen och använder ett korrekt 

matematiskt språk. 

 

Jo, men jag tror som sagt var en större medvetenhet ja jag tänker främst jag tänker jätte mycket 

på just begrepps användning som jag har varit lite slarvig men igenom åren. Lärare 3 

 

Efter matematiklyftet har det inte skett några större förändringar i undervisningen då lärarna 

känner att de inte får tid att träffa sina kollegor för att utveckla sin undervisning. En av 
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skolorna har fortsatt med matematiklyftets moduler efter det att matematiklyftet var klart, 

men de upplever att de har svårt att träffas regelbundet. Däremot har lärarna blivit mer 

medvetna kring att deras undervisning är forskningsförankrad, som de tidigare inte var 

medvetna om. Lärarna har även blivit medvetna om att det är viktigt att ha ett korrekt 

matematiskt språk då eleverna nu i större utsträckning diskuterar matematik med varandra.  

 

Lärarna berättar också att de fortfarande går tillbaka till lärportalen och tittar på materialet, 

detta i samband med att de ska starta ett nytt område. Hur kan jag planera det här området på 

ett bättre sätt så att jag får alla eleverna följa med på undervisningen?  

Vad saknar lärarna? 

Lärarna saknar diskussion kring pedagogiska frågor med kollegor då det inte finns någon tid i 

schemat avsatt för detta och det är svårt att hitta en gemensam tid. Lärarna tog även upp att de 

kände att läraryrket var ett ensamarbete där de skulle uppfinna aktiviteter som deras kollegor 

kanske redan gjorde i sin undervisning. 

 

Att ha en diskussion kring det, för att när du sitter och diskuterar med dina egna hjärnceller så få

r du samma svar varenda gång. Lärare 1 

 

jag är ingen ö. Jag måste få prata med andra här i skärgården så att säga för att utvecklas så där ä

r det viktigt att man försätter att diskutera för annars kommer utvecklingen att avstanna på den 

där halvmetern istället för att ta den där metern och ta nästa. Lärare 2 

 

för det är ju ändå ett ganska ensamt yrke Lärare 3 

 

Lärarna är öppna för att samarbeta med andra lärare för att kunna dra nytta av varandras 

kunskaper. 

Vilka anpassningar man gör och hur det funkar. Istället för att vi ska allihopa ska prova tio 

stycken, när det bara är den tionde som funkar varför ska jag prova tio stycken då min kollega 

redan har gjort det. Det kan jag tycka är ganska mycket slöseri med elevernas tid. Men egen är 

inte riktigt relevant i det läget, det är slöseri med elevernas tid och det drabbar dom som är saga 

som behöver anpassningarna liksom. Lärare 1 

 

Det tar mycket tid av lärare att göra det som någon annan lärare redan gör och om lärare 

samarbetar med varandra kring åtgärder för att stötta de elever som är i behov av stöd, då 

skulle det underlätta för många lärare. Om en lärare vet att om den sätter in den här åtgärden 
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kommer eleven som är i behov av stöd, bättre kunna följa med på undervisningen och på detta 

sätt nå målen.  
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Matematiklyftets påverkan på elever med särskilda behov 

Negativa effekter av matematiklyftet på eleverna 

På det sättet som matematiklyftet genomfördes upplevde lärarna att det inte gynnade alla 

elever. De elever som behövde ha kontinuitet blev ständigt avbrutna med aktiviteter som lä

raren skulle göra.  

 

ADHD barnen och dom barn som är i gråzonen koncentrationssvårigheter som inte klara av när 

det händer olika saker. Lärare 1 

 

För en del elever blev året med matematiklyftet ett tungt år, då de behöver kontinuitet på 

undervisningen och läraren nu och då genomförde en aktivitet som inte alltid var kopplad till 

det eleverna arbetade med just då.  

 

Eleverna med åtgärdsprogram och anpassningar är ofta dom eleverna som har ett starkt behov 

av kontinuitet. Lärare 1 

 

De elever som lärare vill ha mest hjälp med att hitta aktiviteter till är de svaga eleverna, det 

var de eleverna som minst gynnades under det läsåret som matematiklyftet genomfördes. 

Detta eftersom de generellt sett behöver ha en strukturerad och kontinuerlig undervisning där 

det från lektion till lektion vet vad de ska göra. Eftersom många av dessa elever i sin 

undervisning tidigare fått uppgifter där bara ett område testas i taget blev det något nytt med 

matematiklyftet eftersom här testas flera områden samtidigt.  

 

Positiva effekter av matematiklyftet på eleverna 

En del svaga elever som tidigare hade fått arbeta med ett område i taget med uppgifterna blev 

nu varse om att de olika områdena hänger ihop och att de behöver bygga broar mellan dessa. 

Det blev här tydligt för både eleverna och läraren att undervisningen behövde förändras så att 

de olika områden blev mer sammankopplade på samma sätt som i aktiviteterna i 

matematiklyftet. Det märkte lärarna framförallt på de problemlösningsaktiviteter som lärarna 

genomförde under matematiklyftet.  

 

prata om att plocka in flera matematikområden i uppgiften att inte köra att när det är bråk så får 

det bara vara bråk i uppgiften och då testa man inget annat istället för att prata om att i den här 

uppgiften finns det fyra olika metoder som du kan testa om de kan Lärare 1 
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Dom kopplade ihop det bättre i och med att de flesta av matematiklyftets uppgifter var sådana 

att var överskridande inom områdena. Lärare 1 

 
De elever som fick ut mest av matematiklyftet var enligt lärarna de högpresterande eleverna, 

de som hade grunderna i matematik och fick diskutera enligt EPA/IPA (Enskilt/Individuellt, 

Par, Alla) modellen blev säkrare på sin kunskap.  

 

Men generellt ja dom högpresterande, dom som ligger redan, dom som ligger bra till dom som 

redan har ett grundläggande mattetänk, dom kan jag se utvecklas snabbare. Lärare 1 

 

Mest gynnar det de här starkaste eleverna. Men jag tänker att dom här svaga de som är av de 

svagaste eleverna att dom får vara med i grupp och även om dom även om målet är gruppen ska 

se till att alla i gruppen kan och vad det nu kan vara. Lärare 3 

 

Det är dom som jag sa tidigare att man har tagit till sig att man vågar göra fler saker, eller att jag 

vågar göra fler saker utan tror att eleverna kommer att tappa att just det här vi kallar det för IPA 

att individuellt par alla eller i grupp i det här fallet finns fler namn för det här men just att ska 

diskussioner runt frågeställningar och att elever diskuterar med varandra ytterligare fler sätt att ä

ga kunskap inte bara låna som jag ser det. Lärare 2 

 

Utöver det utvecklades elevernas matematiska språk då de behövde kommunicera med sina 

klasskamrater. Det gjorde också att läraren blev mer benägen att använda ett korrekt språk 

och att rätta eleverna när de inte använde de rätta termerna. 

 

jag tänker jätte mycket på just begrepps användningen som jag har varit lite slarvig men igenom 

åren. Så den har jag blivit mycket noggrannare med. Att hela tiden även om eleverna säger 

jamen den som står på toppen och den nedanför ja just ja täljaren är den där poängterar jag att 

det är täljaren och det är nämnaren så att dom får höra det flera gånger. Och jamen just det att 

man poängterar det hela tiden. Lärare 3 

 

Alla eleverna såg att de fanns kopplingar mellan olika matematiska områden då aktiviteterna i 

matematiklyftet för det mesta tog fasta på flera matematiska områden. Det gjorde att eleverna 

började äga sin kunskap och inte bara låna lärarens kunskap.  

 

Det gav dom som snabbast äger kunskaperna och då förstärker dom det ägande genom att fö

rmedla det till sina kamrater så dom. Det är egentligen dom det gynnar mest, men alla kliver ju 

uppåt. Lärare 2 
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En utveckling hos eleverna som en av lärarna märkte var att de elever som kom från lå

gstadiet efter matematiklyftet var nu bättre på att koppla samman de olika matematiska områ

dena. 

Däremot så gjorde det mycket större intryck på mellanstadiet, där syntes det att dom tog till sig 

vikten av uppgifter som är breda i matematikinnehåll där det finns mycke saker i varje uppgift 

och att dom också tog till sig vad jag säga analysen samtalet kring matten och analysen av 

uppgifterna och att eleverna faktiskt måste kunna redogöra för tankesätt både muntligt och 

skriftligt. Lärare 1 

 

Lärarna upplevde generellt att matematiklyftet gynnade alla eleverna på något sätt, men de 

som gynnades mest var de elever som hade goda matematiska grunder. Eftersom eleverna 

som hade goda grunder kunde komma i samma grupp som elever som inte hade lika goda 

grunder ledde det till att de som inte hade lika goda grunder fick hjälp att utvecklas. Det 

gjorde att alla eleverna förstärkte sitt språk, på grund av att de i större utsträckning behövde 

förklara för en klasskamrat hur aktiviteten skulle lösas och inte bara skriva ner i sitt eget hä

fte. De ledde till att de svaga i gruppen också utvecklade sin förmåga.  

 

De aktiviteter som ingick i matematiklyftet tog fasta på att vara breda och ta in flera 

matematiska områden som många elever inte var bekanta med sedan tidigare, då många bö

cker endast tar upp ett matematiskt område i taget och inte låter uppgifterna gå över många 

olika områden. Det här ledde till att en av skolorna har tittat närmare på vad de har för böcker 

till eleverna i matematik.  

Sammanfattning av resultatet 

De yttre faktorerna som påverkade hur kompetensutvecklande matematiklyftet blev var hur 

det var organiserat. Lärarna träffades en gång i veckan. Den tid som de fick till att genomföra 

kompetensutvecklingen var 90 minuter/vecka och kanske någon studiedag. Skolledningen, 

som är en viktig faktor för att en kompetensutveckling ska bli bra, var till stor del frå

nvarande. Innehållet i modulerna var inte alltid anpassat till den årskurs om det skulle 

genomföras i. Lärarna behövde omarbeta materialet, vilket ledde till att det saknades tid till 

att göra det. I en av grupperna fungerade inte personkemin mellan alla deltagarna.  

 

Effekten på lärarens kompetens och undervisning var följande: Lärarna blev modigare att prö

va andra saker på lektionerna och ta in diskussionsmoment. De utvecklade ett gemensamt 
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språk med kollegor och började mer använda ett korrekt matematisk språk i undervisningen. 

De upplevde att deras undervisning blev mer forskningsförankrad och att det blev mer synligt 

varför de har gjort som de gjorde. De började föra diskussioner i klassrummet enligt EPA-

modellen och använde annat material än matematikboken. Uppgifterna under lektionerna och 

på proven testade flera förmågor och flera matematiska områden. 

 

Eleverna utvecklade sin kommunikationsförmåga och problemlösningsförmåga då 

aktiviteterna i matematiklyftet behandlade fler förmågor och flera matematiska områden 

samtidigt. De samarbetade mer då de behövde diskutera enligt EPA-modellen. En nackdel för 

de elever som behöver kontinuitet var att det inte blev det under det året som matematiklyftet 

genomfördes, eftersom aktiviteter som inte hängde samman med ordinarie undervisning sattes 

in.  

 

I modellen nedan kan vi se vilka faktorer som påverkat kompetensutvecklingen, lärarnas 

kompetens och undervisning, elever och eleverna i behov av särskilt stöd. 

 

Bild 2 Faktorer som påverkar eleverna/elever i behov av stöd enligt min studie 
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Diskussion 

I diskussionsavsnittet kommer jag att diskutera effekterna av matematiklyftet. Först kommer 

jag att diskutera matematiklyftet som en kompetensutvecklingssatsning och sedan vad det 

hade för effekter på undervisningen och till slut ska jag diskutera vad det hade för påverkan 

på elever med matematiksvårigheter. Genomgående för hela diskussionen är att jag har fokus 

på effekterna och tänker kring hur undervisningen ska kunna gynna alla elever. 

 

Faktorer som påverkar kompetensutvecklingen 

I studien kan vi se att det fanns flera faktorer som påverkat lärarnas lärande under 

matematiklyftet. En av dessa var hur kommunen hade organiserat satsningen. Mouwitz86 tar 

upp att det finns tio principer som är bra att följa, då blir en kompetensutvecklingssatsning 

bra.  

 

I följande stycke jämför jag dessa tio principer med resultaten från min studie.  

1. Frågeställningen ska formuleras av lärarna – i matematiklyftet fick lärarna välja vilken 

modul som de skulle arbeta med.  

2. Insatsen ska ske på gruppnivå och inte på individnivå – matematiklyftet går ut på att alla 

matematiklärare är med och de var de också.  

3. Identifiering och att hindren tas itu med för lärarnas utveckling – i min studie kan vi se att 

lärarna upplever att det fanns vissa hinder kvar som kommunen inte hade tagit itu med. Det 

var bland annat tid till att planera aktiviteterna.  

4. Observera andra lärare och elever i klassrumsaktiviteter – i matematiklyftet fanns det 

tankar kring att lärarna skulle göra besök på varandras lektioner, men de som jag intervjuade 

hade inte gjort det. De tyckte dock att de skulle vara en bra idé att kunna gå in på varandras 

lektioner och observera.  

5. Lärarna ska vara engagerade i sitt lärande och utveckla klassrumsaktiviteter – det jag kan 

se i min studie är att lärarna verkligen ville utvecklas och lära sig mer för att kunna bli bättre.  

6. Uppmärksamma förändringen som sker – här kan jag se i min studie att rektorerna inte har 

varit aktiva i att uppmärksamma lärarnas förändring. Vilket har lett till att förändringen inte 

har blivit bestående.  

                                                
86 Mouwitz, 2001 
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7. Tid för planering, reflektion och återkoppling – det har inte funnits tillräckligt mycket i min 

studie utan lärarna kände under året med matematiklyftet att de inte riktigt hann med alla 

uppdrag som de har.  

8 och 9. Stöd från andra – i en av skolorna fick de till viss del stöd från rektor då de efter att 

matematiklyftet var klart kunde fortsätta med pedagogiska diskussioner liknande de som 

gjordes under matematiklyftet.   

10. Sätta upp nya mål – här var det endast en av skolorna som satte upp nya mål för sig själva 

eftersom de efter matematiklyftet fortsatte.  

 

Min studie visar att matematiklyftet i stort sett följt dessa tio principer, genom att lärarna har 

fått möjlighet att välja vilken modul de vill arbeta med och de har kunnat genomföra 

aktiviteterna i klassrummet. Detta för att sedan få återkoppling på hur genomförandet av 

aktiviteten har gått. Däremot upplever lärarna att de inte har fått tillräckligt med tid, vilket 

Magnusson87 tar upp som en viktig faktor för att kompetensutveckling ska leda någonstans. 

Tid till rätt saker, det som lärarna tar upp att de vill ha mer tid till är att kunna reflektera, 

diskutera och planera lektioner tillsammans. För att kompetensutveckling ska ge någonting 

tar Granberg88 upp att det är viktigt att få tid till att reflektera, för det är då det blir ett double-

loop lärande, enligt hans modell. Lärarna kan då diskutera vad som är problemet med 

undervisningen, hur de kan de förändra undervisningen och hur problemet inte ska uppstå 

igen.  

 
En annan faktor angående kompetensutveckling som Håkansson & Sundberg89 tar upp är att 

det kräver en långsiktighet. Är ett år en långsiktig plan? Lärarna jag talade med upplevde att 

det inte var ett långsiktigt projekt då det blev ett avslut efter ett år och sedan hände ingenting 

eller så startade skolan ett nytt projekt. Det lärarna upplever är att det hela tiden är nya projekt 

som ska genomföras varje år. Kommunen har inte någon långsiktig plan för hur lärarnas 

kompetens ska förbättras utan det är beroende på vad staten ger pengar till. 

 

Efter matematiklyftet kände lärarna att de återgick till att endast ha tillgång till egen 

kompetens. Det var bara en av skolorna som fortsatte med att ha pedagogiska diskussioner 

efter det att matematiklyftet var slut. Under den här tiden hade alla skolorna samma förutsä

                                                
87 Magnusson, 2007 
88 Granberg, 1996 
89 Håkansson & Sundberg, 2012 
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ttningar. Detta kan jämföras med IT-projektet som Larsson90 tog upp i sin avhandling där de 

olika skolorna hade fått samma förutsättningar, men att det var beroende på vad lärarna 

gjorde med dessa förutsättningar som gav utfallet. Lärare ville fortsätta arbeta med 

matematiklyftet efter det var slut och de fick möjlighet till att göra det från skolledningen. 

Dessa saker kan utläsas från listan som Mouwitz för principer som ska gälla om en 

kompetensutvecklingssatsning ska få genomslag. Dessa lärare kände att de hade inflytande ö

ver sin kompetensutveckling och det var inte bara enstaka lärare utan det var en grupp med lä

rare som ville detta. Det fanns även tid i schemat för att de skulle kunna träffas. Det är nog en 

av anledningarna till att de fortsatte efter att matematiklyftet var slut. 

 

Effekter på undervisningen 

Håkansson & Sundberg91 tar upp att för att få en kvalitativ god undervisning behöver skolan 

ge lärarna tid och möjlighet att reflektera. Under matematiklyftet upplevde lärarna att de inte 

fick den tiden de behövde för att kunna genomföra kvalitativ god undervisning då de inte 

fanns tillräckligt med tid för att planera de olika aktiviteterna som de sedan skulle genomföra 

i sin undervisning. Däremot tyckte lärarna att det vara bra att de kunde diskutera olika 

undervisningsupplägg och även reflektera över den undervisning som de hade genomfört. På 

så sätt även få återkoppling på vad de kunde ha gjort annorlunda för att få ett bättre resultat. 

På det här sättet utnyttjades lärarnas olika kompetenser, eftersom de finns lärare som är på 

olika nivå i sin lärargärning vilket Håkansson & Sundberg92 tar upp. Expertlärarna får på det 

här sättet möjlighet att dela med sig av sin tysta kunskap till sina kollegor och det sker på ett 

sådant sätt att alla deltagare är delaktiga.  

 

Ernest93 tar upp att det finns olika ideologier som lärarna kan undervisa utifrån från. Detta 

kan även kopplas ihop med Skolverkets modell över hur skolmatematiken har förändrats. I 

min undersökning kan jag se att de lärare som jag har intervjuat vill undervisa enligt Public 

Educator ideologin, där eleverna själva tar ansvar för sitt lärande. En av lärarna tar upp att 

deras undervisning mer har varit enligt ideologin Techological Pragmatisk och att i och med 

matematiklyftet förändrades hans undervisning till att bli mer Public Educator, där eleverna 

mer skulle ta till sig det som läraren lärde ut och sedan kunna använda det själv. I och med 

                                                
90 Larsson, 2004 
91 Håkansson & Sundberg, 2012 
92 Håkansson & Sundberg, 2012 
93 Ernest, 2007 
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matematiklyftet kan jag se att undervisningen har gjort en förflyttning från att ha varit mer 

som Old Humanistisk ideologin, där fokus ligger mer på att eleverna ska förstå hur olika delar 

i matematiken hänger ihop med varandra till att bli mer enligt Public Educator ideologin. Där 

lärarna stärker elevernas matematiska kompetens. Detta betyder inte att lärarna slutat göra det 

som finns i de andra ideologierna, men att de mer tänker utifrån vilka kompetenser som 

eleverna behöver för att bli bra samhällsmedborgare.  Det tycker jag att lärarna tar fasta på i 

och med att de efter matematiklyftet har infört fler diskussioner i matematiken, enligt EPA-

modellen. I den modellen får eleverna sätta ord på sin kunskap. Detta arbetssätt ligger mer i 

den högra kolumnen i tabell 1 Skolmatematikens riktning där vi kan se under innehållet att 

eleven ska upptäcka och erövra språket, men också kring arbetsformerna där de talar 

matematik och att det mer är en gruppverksamhet istället för enskilt arbete. 

 

Genom matematiklyftet fick lärarna möjlighet att hantera aktiviteter tillsammans med elever, 

där de i aktiviteten skulle diskutera i par/grupp och sedan i helklass. Det gjorde att eleverna 

fick höra flera olika idéer på hur en uppgift kunde lösas. Detta tar Håkansson & Sundberg94 

upp är en viktig faktor för en god undervisning, men även det att eleverna ska känna sig 

trygga med att diskutera i klassrummet. Utöver det behöver lektionen även ha ett pedagogiskt 

mål och att läraren och eleverna bygger sina idéer och sammanlänkar dessa till ett kollektivt 

lärande.  

 

Ett annat sätt som kompetensutvecklingen kunde ha genomförts på var det som de gjorde i 

Norge, där lärarna fick diskutera tillsammans med forskare.95 I matematiklyftet fick lärarna lä

sa forskningsbaserade artiklar och aktiviteterna var framtagna från olika högskolor och 

universitet i landet. En skillnad mellan dessa två är att när lärarna läser artiklarna gör de sin 

egen tolkning av vad som står i dessa och lägger även till sina egna erfarenheter till detta. Dä

remot om läraren tillsammans med forskaren diskuterar blir det att en är expert och den andra 

är den som vill förändra sin undervisning så att fler når målen. Däremot utgående från att lä

rarna läser artiklarna är alla på samma nivå och de kan då diskutera sina olika syn på vad som 

står i artiklarna. Håkansson & Sundberg tar upp att bland lärarna finns det lärare (expertlä

rare) som har arbetat längre och de har mer erfarenheter med sig kring vad som fungerar i 

klassrummet, men de finns även lärare som är mer noviser. Därför kan det bli bra 

diskussioner mellan dessa då de har olika erfarenheter som ligger till grund för hur de arbetar 

                                                
94 Håkansson & Sundberg, 2012 
95 Stendøy, 2007 
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i sina klassrum. Expertläraren kan få nya infallsvinklar som den läraren kanske gjorde 

tidigare men inte gör längre och novisen får hjälp att växa i sin undervisning då den inte har 

all den kunskapen som expertläraren har kring undervisningen. 

 

Effekter på elever i behov av särskilt stöd i matematik 

Lärarna tar upp att under matematiklyftet fick de insikter om att eleverna kunde lära sig utan 

att räkna alla tal i boken. Genom de aktiviteter som lärarna gjorde med eleverna fick eleverna 

ändå kunskaper de skulle ha. Wyndhamn, Riesbeck & Schoultz96 tar upp att det är viktigt, att 

läraren använder en matematikbok, och att den inte är upplagd så att varje kapitel avhandlar 

ett område utan att bokens uppgifter tar upp flera områden. En av lärarna påpekar att efter 

matematiklyftet har de på den skolan börjat studera hur de olika matematikböckerna är 

upplagda och de väljer en bok som har uppgifter på flera områden före en bok där varje 

kapitel enbart täcker ett område och inte går in i varandra. Boaler97 skriver att den skolan som 

det gick bättre för i hennes forskning var just den skolan som hade projekt som var över flera 

matematiska områden. Den skolan jämfördes med en skola där de arbetade med ett moment i 

taget. 

 

Lärarna upplevde att de elever som fick sämst undervisning under matematiklyftet var de 

elever som hade koncentrationssvårigheter och ADHD. Här tar Ågerbrant98 upp att till 

exempel elever med ADHD behöver ha struktur och veta vad som ska hända under en 

skoldag. Och under matematiklyftet behövde läraren bryta det momentet de höll på med på 

den lektionen för att sätta in någon aktivitet från matematiklyftet. Det gjorde att dessa elever 

inte klarade av den förändringen och kunde inte ta till sig den kunskapen. Efter 

matematiklyftet har läraren mer kunnat integrera aktiviteterna från matematiklyftet i det områ

det som de arbetar med och på det sättet har eleverna kunnat tillgodose sig den kunskapen 

som aktiviteten var tänkt för. 

 

Adler99 tar upp att elever som har matematiksvårigheter behöver ett förenklat 

undervisningsmaterial, men med komplexa uppgifter. I matematiklyftet fick eleverna 

aktiviteter som var sådana att de var komplexa eftersom de tänkte in flera matematiska områ

                                                
96 Wyndhamn, Riesbeck, & Schoultz, 2000 
97 Boaler, 1999 
98 Ågerbrant, 2016 
99 Adler, 2007 
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den och de testade flera olika förmågor. I matematiklyftet arbetade eleverna med komplexa 

uppgifter som täckte in flera områden och förmågor. Materialet visar att de elever som 

arbetade i par/grupp utvecklade sin kommunikationsförmåga.  

 

De lärarna i undersökningen också påpekar är att alla undervisningsgrupper är olika och det 

var därför det var svårt att anpassa aktiviteterna för de olika grupperna. Läraren kan inte driva 

samma undervisning i alla klasser eftersom det finns elever med olika behov i de olika 

grupperna. Det tar även Löwing100 upp, där hon också säger att olika undervisningsmetoder 

och material även har påverkan på om eleverna kommer att lära sig. Hon tar även upp att lä

rarens och elevernas förväntningar också spelar roll.  

Slutsats och vidare forskning 

Matematiklyftet - Vad hände sedan? Sammanfattningsvis kan sägas att de lärare som deltog i 

matematiklyftet upplevde det som kompetensutvecklande, men att de nu några år senare, på 

grund av tidsbrist, har återgått till att arbeta som de gjorde innan. De elever som deltog i 

matematiklyftets aktiviteter fick en bredare bild av matematiken och utvecklade sitt 

matematiska språk.  

 

I denna studie har jag redogjort för många faktorer som påverkar om elever kommer att lära 

sig och om läraren kommer att utvecklas. Om läraren tycker det är roligt att undervisa elever 

och att läraren känner att den har fått tid till att planera sin undervisning kommer eleverna att 

kunna nå längre. Detta kommer lärarna i min studie tillbaka till upprepade gånger. Det som lä

rarna som gick matematiklyftet saknade mest efter matematiklyftet var att kunna prata med 

kollegor om hur lektioner kunde planeras för att nå alla elever. 

 

Hur kan de olika kompetensutvecklingssatsningarna få en bestående påverkan på elever och 

lärare i skolan efter det att de är genomförda? Det är en fråga jag tror skulle behöva studeras 

vidare. I min studie har jag intervjuat tre lärare och de har fått berättat vilka förändringar de 

har gjort efter de gått matematiklyftet och med tanke på satsningens storlek är deras förä

ndringar väldigt små. Hur kan skolan ge lärarna tid och möjlighet att fortsätta utveckla sin 

undervisning så att eleverna blir bättre på matematik? Även efter de gått en statligt 

finansierad kurs! Det skulle vara en intressant fråga att studera vidare eftersom det är många 
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kompetensutvecklingssatsningar som görs i skolan, ibland med liten effekt då lärarna kanske 

inte får tid till att reflektera över vad de egentligen har lärt sig. 
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Bilaga 1 Intervju guide Matematiklyftet  

 

Upplevelse kring Matematiklyftet som fortbildning 

Berätta om matematiklyftet 

Hur genomfördes det? 

Vilka deltog? Frivilligt eller alla? 

 

Lärplattformen 

Moduler/varför dessa val? 

Tidsaspekter? 

 

Innehåll: 

Hur upplevde du att det fungerat med: 

 Eget deltagande? 

 Didaktiska verktyg 

 Moment att använda; problemlösning, formativ bedömning, diskussioner och samtal 

Svårigheter i att omsätta i verkligheten? 

Stöd från ledningen? 

Vilka former av stöd? 

Möjligheter att omsätta nya kunskaper i praktiken? 

 

Upplevelser kring hur matematiklyfet påverkat undervisningen 

Vilka verktyg? 

Engagemang? Dig, dina kollegier, eleverna 

Synliggör det här olika kunskaper/svårigheter? 

Vilka Diskussion/samtal förde ni? 

Lärande i grupp? Hur var det? Gav det något? 

 

Vilka vinster? Vilka förluster? 

 

Gynnar det alla elever? 
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Elever med anpassningar eller ÅP? 

Elever som når målen? 

 

Hur har det påverkat lärarlaget i matematik? Enighet? Olika håll? 

Utvecklingsmöjligheter? 

 

Vad hände efter matematiklyftet var över? 

 

Diskuterar ni fortfarande i ämneslag kring undervisning? 

 
Tänker du annorlunda inför din undervisning i dag? 
 
Har du fått några fler verktyg att använda som ger dig möjlighet till att hjälpa alla att nå må
len? 
 
Vad gör du i undervisningen nu som du inte gjorde innan matematiklyftet? 
En-par-grupp diskussioner? Diskuterar lektioner med kollegor? … 
 
Har elevernas arbetssätt förändrats sedan matematiklyftet? 
På vilket sätt? 
 
Använder du något annat material nu mot tidigare? 
 
Upplever du att eleverna har lärt sig mer sedan du har gått matematiklyftet? 
 
Vad kan hjälpa dig att bli en bättre matematiklärare? Vilken kompetensutveckling saknar du? 
 
 
 
 
 
 
 


