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Sammanfattning 
Under perioden 2012 – 2016 har Matematiklyftet genomförts enligt uppdraget.  
Totalt har 35 580 matematiklärare deltagit i kompetensutvecklingen vilket innebär 
att 76 procent av samtliga matematiklärare deltagit i Matematiklyftet. Dessutom 
har 1 668 matematikhandledare utbildats samt 2 961 rektorer deltagit i 
Matematiklyftets rektorsutbildning.  

Sammantaget visar Ramböll Management Consultings utvärdering av 
Matematiklyftets genomförande och Umeå universitets utvärdering av 
Matematiklyftets resultat att undervisningen har utvecklats. I enkäter och intervjuer 
framkommer att Matematiklyftet gett de lärare som deltagit bättre förutsättningar 
för att genomföra och utveckla matematikundervisningen. Matematiklärarna 
bedömer att de genom ökad reflektion och ökade kunskaper i matematikdidaktik 
har blivit mer medvetna om sin egen undervisning. Lektionsobservationerna som 
genomförts i utvärderingen av satsningens resultat styrker matematiklärarnas 
uppfattning av att Matematiklyftet bidragit till utveckling av 
matematikundervisningen.  De metoder och verktyg som tillhandahållits genom 
kompetensutvecklingen har bidragit till att lärarna även känner ett ökat 
självförtroende och trygghet kring yrkesrollen. Matematiklyftet tycks dock i lägre 
grad ha bidragit till en gemensam utveckling av undervisningen, i termer av 
planering och uppföljning, jämfört med den individuella utvecklingen.  

En viktig framgångsfaktor i genomförandet av Matematiklyftet har varit 
fortbildningsmodellen, det vill säga de kollegiala samtalen med stöd av en 
matematikhandledare och det didaktiska stödmaterialet. Modellen har dessutom 
varit mycket uppskattad av de matematiklärare som deltagit i Matematiklyftet. 
Båda utvärderingarna rekommenderar Skolverket att använda liknande 
fortbildningsmodeller i kommande insatser. 

Ramböll Management Consulting påtalar särskilt vikten av att tillhandahålla ett 
material med hög kvalitet och som upplevs relevant för deltagarna. Innehållet i 
modulerna på Lärportalen för matematik har således potential att vara ett stöd för 
lärare under många år framöver. Inom ramen för Skolverkets nationella 
skolutvecklingsprogram kommer Skolverket att fortsätta utveckla och uppdatera 
modulerna så att det didaktiska stödmaterialet hålls aktuellt.  

Båda utvärderingarna visar att Matematiklyftet tycks ha gett starkare avtryck i 
grundskolan än i gymnasieskolan. Ramböll Management Consulting 
rekommenderar därför Skolverket att för framtida liknande 
kompetensutvecklingssinsatser överväga en större flexibilitet i genomförandet för 
olika skolformer. 

Matematiklyftet har haft en hög deltagandegrad av matematiklärare, men 
fortfarande finns enskilda och kommunala huvudmän som inte deltagit i 
Matematiklyftet. Kravet på visst antal matematiklärare, för att få statsbidrag, har 
varit svårt att uppnå för vissa huvudmän, då de haft svårt att bilda lärargrupper för 
det kollegiala lärandet. Skolverket genomför, på försök under läsåret 2016/17, 
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Matematiklyftet med handledning på webben. Målet är att nå fler huvudmän samt 
att ge fler matematiklärare möjlighet att genomföra kompetensutveckling i 
matematikdidaktik. De kollegiala träffarna genomförs således på webben istället 
för på fysiska platser och därmed kan kompetensutvecklingen genomföras oavsett 
var i landet läraren befinner sig.  

Det framgår  i Umeå universitets utvärdering av Matematiklyftets resultat att när 
rektorer deltar i Matematiklyftet förbättras deras synsätt på skolans arbete med 
utveckling av undervisningen och arbete med kompetensutveckling, det vill säga i 
vilken utsträckning planer för kompetensutveckling inkluderar olika typer av 
målsättningar. Dessa förändringar bibehålls efter Matematiklyftet. Dock finns 
tendenser till viss tillbakagång ytterligare ett år efter Matematiklyftet. För att 
säkerställa resultat på längre sikt är det, enligt Ramböll Management Consulting, 
centralt att huvudmän och rektorer tar ett samlat grepp om kommande 
kompetensutvecklingsinsatser och skapar förutsättningar för att genomföra dessa 
framgångsrikt. Särskilt viktigt är att dessa förutsättningar inte är beroende av 
temporära lösningar under en begränsad period. Inom ramen för nationella 
skolutvecklingsprogram planerar därför Skolverket för att stödja rektorer och 
huvudmän att arbeta med kollegialt lärande utifrån ett långsiktigt perspektiv. 

Enligt Ramböll Management Consulting har Skolverkets stöd till deltagande 
huvudmän i form av information och kommunikation kring 
kompetensutvecklingen fungerat väl vilket sannolikt har främjat implementeringen 
av satsningen. Utvärderingen konstaterar även att det kollegiala lärandet blivit 
etablerat bland flertalet matematiklärare och att lärdomar från 
kompetensutvecklingen fungerat som stöd i undervisningen även åren efter att 
man deltog i Matematiklyftet.  
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1. Bakgrund 
Skolverket fick i mars 2011 i uppdrag av regeringen att utreda och ge förslag på en 
didaktisk kompetensutveckling för alla matematiklärare.1 Utredningen kom att 
omfatta en såväl bred som djup genomgång av svensk och internationell forskning 
gällande kompetensutveckling inom området samt en genomgång av forskning 
gällande utveckling av matematikundervisning. Dessutom genomförde Skolverket 
tio samråd med representanter från olika nivåer och funktioner i skolsystemet. 
Den fortbildningsmodell som Skolverket föreslog innebar kollegialt lärande med 
externt stöd av en matematikhandledare. Förslaget fokuserade på att skapa 
förutsättningar och strukturer för en kompetensutveckling som kan ledas av 
huvudman och rektor med ett brett stöd från den statliga nivån med Skolverket 
som ansvarig samt samordnande myndighet. I förslaget betonades även vikten av 
att det kollegiala lärandet utformades så att lärarna mötte ett didaktiskt innehåll 
som skulle diskuteras, prövas i den egna undervisningen samt utvärderas. För att 
underlätta deltagandet föreslogs att det didaktiska stödmaterialet skulle presenteras 
i moduler på en webbaserad lärplattform.2 

Skolverket fick den 29 mars 2012 i uppdrag att svara för en didaktisk 
kompetensutveckling för alla matematiklärare det så kallade Matematiklyftet, i stort 
sett utformat i enlighet med ovan nämnda förslag.3, 4 I uppdraget ingick att 
genomföra utbildning av matematikhandledare och rektorer samt att utveckla en 
särskild webbplattform för kompetensutvecklingen. Matematiklyftet skulle 
erbjudas huvudmännen under perioden 2012 – 2016, det vill säga under fyra läsår. 
Vid fullgörandet av uppdraget skulle Skolverket samverka med Nationellt centrum 
för matematikutbildning (NCM) vid Göteborgs universitet. Matematiklyftet har 
riktat sig till samtliga skolformer inom skolväsendet. Huvudmän för samtliga 
skolformer, undantaget förskola och förskoleklass, har kunnat ansöka om 
statsbidrag för att delta i Matematiklyftet. Stödmaterial har dock tagits fram för 
arbete med matematik i förskola och förskoleklass. 

Skolverkets uppdrag ändrades den 27 juni 2013 till att även omfatta särskilda 
insatser beträffande kompetensutveckling av lärare som undervisar matematik 
inom gymnasieskolans yrkesprogram.5 Den 24 oktober 2013 ändrades 
förordningen (2012:161) om statsbidrag för fortbildning av matematiklärare och 
för matematikhandledare så att även utbildningsanordnare inom den kommunala 
vuxenutbildningen kunde ansöka om statsbidrag för sina matematiklärare. 

                                                 
1 Uppdrag till Statens skolverk att stärka undervisningen i matematik, naturvetenskap och teknik 
U2011/2229/G. 
2 Se avsnitt 1.2.1 för en utförlig beskrivning av vad som kännetecknar en modul. 
3 Uppdrag till Statens skolverk att svara för utbildning, U2011/4343/S m.fl. 
4 Förordning om statsbidra för fortbildning av matematiklärare och för matematikhandledare; SFS 
2012:161. 
5 Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende Statens skolverk, U2012/7265/S, 2012/6996/SAM 
(delvis). 
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1.1 Syfte och mål 
Det huvudsakliga syftet med kompetensutvecklingen har varit att stärka och 
utveckla kvaliteteten i undervisningen och därmed öka elevers måluppfyllelse i 
matematik. Skolverket satte upp två typer av mål för de deltagande skolorna i 
Matematiklyftet. Dels mål som handlar om en förändrad undervisningskultur där en 
utvecklad undervisning står i fokus. Dels mål som handlar om en utvecklad 
fortbildningskultur där ambitionen är att skolorna ska se styrkan i ett kollegialt 
lärande och den fortbildningsmodell som används i Matematiklyftet samt välja att 
fortsätta arbeta på detta sätt även i andra ämnen.6  

De mål Skolverket satte upp för de deltagande lärarna i Matematiklyftet var 

− att de i högre grad ska reflektera kring sina undervisningsbeslut, det vill 
säga varför de undervisar som de vanligtvis gör och 

− att de ska få en bredare uppsättning undervisningsmetoder och 
förhållningssätt att tillgå för att kunna anpassa undervisningen för elevers 
olika behov. 

1.2 Uppdragets genomförande 
Matematiklyftet inleddes med en utprövningsomgång under läsåret 2012/13 där 
satsningen genomfördes i liten skala. Skolverket gjorde ett slumpmässigt urval och 
utvalda huvudmän fick därefter erbjudande om att delta med specifika skolor.7 
Totalt deltog 308 matematiklärare, 31 matematikhandledare och 39 rektorer från 
33 grundskolor och 29 huvudmän (varav 26 kommunala och 3 enskilda).  

De följande tre läsåren har alla huvudmän haft möjlighet att ansöka om att delta i 
Matematiklyftet. Skolverket har fördelat statsbidrag med stöd av förordning 
(2012:161) om statsbidrag för kompetensutveckling av matematiklärare och för 
matematikhandledare och med stöd av de föreskrifter som fastställdes 2013.8 I 
stort sett har samtliga ansökningar beviljats och i de fall ansökningar avslagits har 
det framförallt berott på att huvudmannens ansökan omfattat för få 
matematiklärare. Totalt har 506 unika huvudmän erhållit bidrag för att delta i 
Matematiklyftet åren 2012 – 2016. Av dessa huvudmän är 267 kommuner, 235 
enskilda huvudmän och fyra tillhör kategorin övriga.9 Kommunala skolor har 
deltagit i större utsträckning än fristående skolor, vilket gäller för både grund- och 
gymnasieskolor.10  

                                                 
6 En programbeskrivning för Matematiklyftet redovisades för regeringen den 31 oktober 2012.  
7 Ramböll (2013). Utvärdering av Matematiklyftets utprövningsomgång. 
8 Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2013:4) om statsbidrag för matematikhandledare och 
matematiklärare. 
9 I kategorin övriga huvudmän omfattas statliga huvudmän och huvudmän inom landsting. 
Utbildningsanordnare finns med i kategorin kommunala huvudmän (tre stycken). 
10 Se tabell 1 i bilaga 2. 
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Bidrag har betalats ut för 35 580 matematiklärare och för 2 086 matematik-
handledare.11 Totalt har 76 procent av samtliga tjänstgörande matematiklärare i 
Sverige deltagit i Matematiklyftet.12 Matematiklärare i den obligatoriska skolan har 
deltagit i något större utsträckning (77 procent) än matematiklärare i gymnasie- och 
gymnasiesärskolan (53 procent) och inom kommunal vuxenutbildning (19 
procent).13, 14 Den lägre andelen deltagare inom kommunala vuxenutbildningen 
kan, enligt Skolverket, bero på att många matematiklärare saknar ämneskollegor. 
Många av dessa har dessutom undervisning på distans och olika matematikkurser i 
samma undervisningsgrupp vilket kan försvåra genomförandet av modulens 
lektionsaktiviteter. Mot bakgrund av denna uppgift kan det vara relevant att, för 
denna målgrupp, beakta andra typer av kompetensutvecklingsinsatser. 

Andelen matematiklärare som arbetar inom gymnasie- och gymnasiesärskolan är 
endast 12 procent av samtliga matematiklärare. Motsvarande siffra för kommunal 
vuxenutbildning och särskild utbildning för vuxna är två procent.  

Av de 35 580 matematiklärare som deltagit har 90 procent en lärarlegitimation och 
86 procent en lärarlegitimation med behörighet i ämnet matematik.15 

Utöver det redovisade antalet deltagare i Matematiklyftet har Skolverket via ex-
terna kontakter, till exempel vid skolbesök, fått information om att huvudmän och 
skolor genomfört Matematiklyftet utan statsbidrag. Totala antalet matematik-lärare 
som genomfört Matematiklyftet är därför troligen något högre än det redovisade. 

1.2.1 Framtagning och kvalitetssäkring av didaktiskt stödmaterial 

Det didaktiska stödmaterialet publiceras på Lärportalen för matematik och är 
kategoriserat i moduler. Varje modul består av åtta delar som i sin tur är indelade i 
fyra moment, A – D, vilka upprepas i varje del. Se figur 1. 

 

 

 

 

 

 
Figur 1. Modulstruktur 

                                                 
11 En handledare kan i denna siffra finnas representerad upp till fyra gånger eftersom 
Matematiklyftet pågått från läsåret 2012/13 till och med läsåret 2015/16. 
12 Andelen är beräknad på antal matematiklärare som deltagit under 2012-2016 dividerat på totalt 
antal matematiklärare i Sverige läsåret 2015/16. 
13 Andelen är totalt antal matematiklärare som har deltagit i Matematiklyftet per skolformer 
dividerat i totalt antal matematiklärare som undervisar i de skolformerna läsåret 2015/16 i hela 
Sverige. I det totala antalet matematiklärare per skolform i Sverige kan en matematiklärare vara 
representerad flera gånger. 
14 Se tabell 2 i bilaga 2. 
15 Dessa matematiklärare har en lärarlegitimation (de som endast har behörighet inom 
fritidshemmet, förskolan eller förskoleklassen är borttagna i denna siffra). 
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En modul i Matematiklyftet kännetecknas av  

- didaktiskt stödmaterial i form av vetenskapliga texter och artiklar i 
matematikdidaktik, filmer, ljudklipp samt webbtexter med instruktioner 
och frågor för lektionsaktiviteter och det kollegiala lärandet  
 

- struktur för hur detta material kan användas  
o individuell förberedelse (moment A) 
o kollegialt lärande (moment B)  
o lektionsaktivitet (moment C)   
o kollegial uppföljning (moment D)  

Under perioden 2012 – 2016 har 36 moduler med ämnesdidaktiskt innehåll tagits 
fram och publicerats på Lärportalen för matematik.16 Samtliga moduler utgår från 
minst fyra didaktiska perspektiv som i olika hög grad förekommer i modulerna. 
Skolverket har riktat uppdrag och tecknat överenskommelser med ett stort antal 
lärosäten för framtagande av moduler.17 Endast lärosäten med examinationsrätt för 
lärarutbildning i matematik har getts möjlighet att ansvara för att utarbeta 
stödmaterialet. De olika högskolornas och universitetens specifika kompetenser, 
erfarenheter och forskarmiljöer har om möjligt tagits tillvara. För att säkerställa en 
vetenskaplig kvalitet har den ansvarige för modulinnehållet varit en disputerad 
forskare. Vidare har ett samarbete mellan minst två lärosäten varit ett krav för att 
få en bredare matematikdidaktisk kompetens. Enligt Skolverkets bedömning har 
denna samverkan mellan lärosäten haft central betydelse för Matematiklyftets 
genomförande och resultat. 

För att erhålla hög kvalitet på det didaktiska stödmaterialet samt hög transparens i 
framtagningsprocessen, har en kvalitetsgranskningsprocess upprättats och 
genomförts. Modulernas didaktiska innehåll och kvalitet har genom denna process 
granskats av flera forskare och därmed fått en bredare bedömning. 
Kvalitetsgranskningen har varit betydelsefull för att få en övergripande likvärdighet 
och samstämmighet i materialet, samtidigt som de enskilda lärosätenas specifika 
kompetenser tagits tillvara.  

Under framtagandet av moduler saknades reella erfarenheter från verksamma 
matematiklärare som arbetat med modulerna. Efter modulernas publicering har 
därför de lärosäten som ansvarat för framtagningen av moduler genomfört olika 
typer av referensinsatser.18 Avsikten har varit att fånga upp matematiklärarnas 
synpunkter kring innehåll, omfattning och lättillgänglighet. Samtliga 36 publicerade 
moduler har reviderats efter att de använts av matematiklärare. Även Skolverket 
och NCM har genomfört referensinsatser. 

                                                 
16 För en utförlig beskrivning av vilka moduler som framtagits samt vilka lärosäten som ansvarat 
för respektive modul, se Bilaga 1 – Framtagande av didaktiskt stödmaterial. 
17 För en utförlig beskrivning av vilka lärosäten som ansvarat för att utarbeta det didaktiska 
stödmaterialet samt vilka moduler som framtagits, se Bilaga 1 – Framtagande av didaktiskt stödmaterial. 
18 Exempel på referensinsatser är skolbesök, enkäter och gruppintervjuer. 
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1.2.2. Utvecklandet av Lärportalen för matematik 

Skolverket har samlat allt didaktiskt stödmaterial samt all information och 
dokumentation kring utbildningsinsatserna för matematiklärare, 
matematikhandledare och rektorer på Lärportalen för matematik.19 Lärportalen för 
matematik har kontinuerligt utvecklats. Utvecklingsarbetet har bestått i att få 
ytterligare funktionaliteter på plats för att förbättra matematiklärarnas, 
matematikhandledarnas och rektorernas användarupplevelse, men även att 
utveckla den funktionalitet som redan implementerats.20  

Enligt enkätsvar från matematiklärare, intervjuer med matematikhandledare och 
lärportalens besöksstatistik (se tabell 1) är lärportalen användarvänlig och 
uppskattad. 
Tabell 1: Jämförelse mellan deltagande matematiklärare och besök på Lärportalen för matematik  

Läsår Antalet besök Antalet unika21 
besök 

Antalet lärare i 
Matematiklyftet 

Antalet visade 
sidor 

2014/201522 716 000 183 000 13 471 3 448 000 
2015/201623 605 000 193 000 8 989 2 769 000 
 
Som framgår av tabell 1 har Lärportalen för matematik haft långt fler besökare än 
antalet matematiklärare som deltagit i Matematiklyftet med statsbidrag. En möjlig 
förklaring är att matematiklärare ser värdet av modulerna och fortsätter att 
använda dessa även efter Matematiklyftet. En annan förklaring är att de används 
inom lärarutbildningen.24 

1.2.3 Utbildning för rektorer  

Rektorer har erbjudits att delta i Matematiklyftets rektorsutbildning parallellt med 
matematiklärarnas deltagande i Matematiklyftet. Målet var att ge kunskaper om 
Matematiklyftets bakgrund och utformning samt stärka rektors pedagogiska 
ledarskap. Totalt 2 961 rektorer har deltagit i Matematiklyftets rektorsutbildning i 
samband med Matematiklyftet. Utbildningen, som genomförts av NCM på 
uppdrag av Skolverket, har pågått under perioden 2012 – 2016 och omfattat fyra 
till fem dagar under det läsår man genomför Matematiklyftet. Skolverket har haft 
ett nära samarbete med NCM vid genomförande av Matematiklyftets 
rektorsutbildning samt deltagit på samtliga rektorsträffar. 

                                                 
19 http://matematiklyftet.skolverket.se 
20 Som exempel på funktionaliteter kan nämnas Matematikexperterna, en funktion som möjliggör för 
lärare att ställa egna frågor samt läsa andras frågor till högskolor och universitet som har utvecklat 
det matematikdidaktiska materialet. 
21 Mätningen sker via cookies. Vid besök på en webbplats får enheten (ex. dator, surfplatta) en 
cookie. Vid nytt besök kontrollerar webbplatsen om besökaren har cookien. Har man cookien 
beräknas man som återkommande besökare. Om en användare besöker webbplatsen med olika 
enheter räknas varje enhet som unik besökare. Unika besökare är således unika enheter.   
22 1 aug 2014 – 30 juni 2015. 
23 1 aug 2015 – 30 juni 2016. 
24 Skolverket har, från lärosätena, fått indikationer på att modulerna används inom 
lärarutbildningar.  
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1.2.4 Matematikhandledarutbildning 
Under perioden 2012 – 2016, har statsbidrag utgått för 2 086 
matematikhandledare.  Särskilt skickliga matematiklärare, som utsetts av de 
deltagande huvudmännen, har erbjudits en handledarutbildning om åtta till nio 
dagar fördelade på fem till sex tillfällen.25 Utbildningen genomfördes på olika 
lärosäten i landet. 26 Skolverket ansvarade för det första utbildningstillfället som 
hölls på fem orter och som samarrangerades med utbildningen för rektorer. 27 I 
handledarutbildningen har tyngdpunkten legat på kunskaper om handledning, 
lärande samtal och grupprocesser. Handledarutbildningen har också behandlat det 
matematikdidaktiska innehållet på Lärportalen för matematik. Skolverket har haft 
ett nära samarbete med lärosäten vid genomförande av 
matematikhandledarutbildningen. Vidare har Skolverket deltagit vid 
utbildningstillfällena för att följa matematikhandledarna och ta del av deras 
erfarenheter av arbetet ute på skolorna. Skolverket har vid dessa tillfällen även 
informerat om nyheter inom Matematiklyftet. 

Totalt har 1 668 matematiklärare genomfört handledarutbildningen. Eftersom 
många av matematikhandledarna har handlett mer än ett år är denna siffra lägre än 
det totala antalet utsedda matematikhandledare under perioden. De handledare 
som redan gått utbildningen har erbjudits fortsatta träffar med erfarenhetsutbyte 
för att stödja ett långsiktigt arbete med kollegialt lärande i matematik. De lärosäten 
som haft i uppdrag att genomföra handledarutbildningen har ansvarat för dessa 
träffar. Förutom erfarenhetsutbyte har innehållet i träffarna varit handledning och 
relevanta föreläsningar.   

1.2.5  Särskilda insatser för att undervisa matematik på yrkesprogram 

Med anledning av Skolverkets utökade uppdrag att genomföra särskilda insatser 
för lärare som undervisar i matematik inom gymnasieskolans yrkesprogram 
genomfördes konferenser på fem olika orter i landet under hösten 2014.28 
Konferenserna, som vände sig till både matematiklärare och yrkeslärare, hade som 
syfte att inspirera till samarbete och kollegialt lärande mellan dessa båda 
lärargrupper. Föreläsare var forskare inom området samt lärare och rektorer med 
erfarenhet från samarbete mellan matematiklärare och yrkeslärare. Vidare 
utarbetades stödmaterial i form av en modul med uppgiftsbank samt en 
inspirationsbroschyr, speciellt riktade till lärare som undervisar matematik på 
yrkesprogram. 29, 30, 31 

                                                 
25 För särskilt skickliga lärare se SKOLFS 2013:4 Skolverkets föreskrifter om statsbidrag för 
matematikhandledare och matematiklärare. 
26 Högskolan Dalarna, Högskolan i Borås, Högskolan i Jönköping, Karlstads universitet, Högskolan 
Kristianstad, Luleå tekniska universitet, Malmö högskola, Stockholms universitet och Södertörns 
högskola (ej läsåret 2015/16). 
27 Karlstad, Arlanda, Malmö, Göteborg och Stockholm. 
28 Alvesta, Arlanda, Göteborg, Stockholm och Örebro. 
29 Modul: Undervisa matematik på yrkesprogram. 
30 Uppgiftsbank med infärgade matematikuppgifter anpassade för gymnasieskolans yrkesprogram. 
31 Matematik på yrkesprogram – undervisning i fokus, http://bit.ly/2dzGDKT 

http://bit.ly/2dzGDKT
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1.2.6 Externa aktörer har fått i uppdrag att utvärdera Matematiklyftet 

Ramböll Management Consulting (fortsättningsvis Ramböll) har på uppdrag av 
Skolverket utvärderat Matematiklyftets genomförande.32 Ett centralt syfte med 
utvärderingen har varit att bedöma Matematiklyftets genomförande givet 
förutsättningarna, satsningens genomslag samt dess kort- och långsiktiga resultat. 
De övergripande frågeställningarna för utvärderingen av Matematiklyftet har varit 
följande: 

1. Uppnår Skolverket Matematiklyftets målsättningar på prestationsnivå? 
2. Uppnår Skolverket Matematiklyftets målsättningar på resultatnivå? 
3. Vilka förutsättningar påverkar Matematiklyftets resultat på kort och lång 

sikt? 
4. Hur påverkar genomförandet Matematiklyftets resultat på kort och lång 

sikt? 

Utvärderingen av Matematiklyftet har både haft en formativ och en summativ 
ansats. Det innebär att utvärderingen har bidragit med lärande om satsningens 
genomförande under tiden för dess genomförande, samt att ge en samlad 
bedömning av satsningen efter dess avslut. Utvärderingen bygger på empiri 
insamlad genom intervjuer, observationer och enkäter. Empiriinsamlingen har 
omfattat målgrupperna matematiklärare, matematikhandledare, rektorer och 
huvudmän. Utvärderingen har omfattat samtliga skolformer som deltagit i 
Matematiklyftet, med undantag från förskolan. När Rambölls slutsatser presenteras 
så hänvisas det till ”utvärdering av genomförandet”.  

Umeå universitet har fått i uppdrag att utvärdera resultatet av Matematiklyftet.33 
Med resultat avses här inte elevresultat (till exempel avseende prestationer på prov) 
utan en utveckling av undervisningskultur och fortbildningskultur. Utvärderingen 
omfattar även identifiering av faktorer som gynnar eller missgynnar 
Matematiklyftets resultat. 

Utvärderingen utgår därför från tre övergripande frågeställningar: 

A. I vilken utsträckning har Matematiklyftet bidragit till att utveckla en 
bestående undervisningskultur? 

B. I vilken utsträckning har Matematiklyftet bidragit till att utveckla en 
bestående fortbildningskultur? 

C. Vilka faktorer har påverkat hur väl eller mindre väl Matematiklyftet har 
bidragit till utveckling av bestående undervisnings- och 
fortbildningskulturer? 

Utvärderingen har ett ämnesdidaktiskt fokus på matematiklärares praktik och 
bygger på observationer av undervisning samt enkäter och intervjuer som 
behandlat planering av och reflektioner kring undervisning. Empiriinsamlingen har 
omfattat målgrupperna matematiklärare, rektorer och huvudmän. Utvärderingen 
                                                 
32 Bilaga 3 – Slututvärdering från Ramböll. 
33 Bilaga 4 – Utvärdering av Matematiklyftets resultat - Slutrapport från Umeå universitet. 
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har omfattat samtliga skolformer som deltagit i Matematiklyftet, med undantag 
från specialskolan och förskolan.  

Utvärderingen utgår från de didaktiska perspektiv som i olika stor utsträckning 
finns representerade i alla moduler för grundskolan och gymnasieskolan.  

1. att undervisa matematik utifrån förmågorna (förmågorna)34 

2. bedömning för lärande och undervisning i matematik (formativ bedömning) 

3. rutiner/interaktioner i klassrummet (rutiner/interaktioner) 

4. klassrumsnormer/sociomatematiska normer (sociomatematiska normer) 

När Umeå universitets slutsatser presenteras så hänvisas det till ”utvärdering av 
resultat”. 

De två utvärderingarna som presenteras ovan och som genomfördes på uppdrag 
av Skolverket omfattar inte Matematiklyftets effekt på elevers måluppfyllelse i 
matematik. Utvärdering av elevernas måluppfyllelse i Matematik genomförs av 
Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering (IFAU). 
Utvärderingen har initierats av IFAU och sker i samråd med Skolverket. IFAU har 
ännu inte presenterat sina slutsatser vilket medför att Skolverket redovisar 
utvärderingarna avseende genomförande och resultat gällande utveckling av 
undervisnings- och fortbildningskultur. 

Nedan presenteras inledningsvis deltagandet i Matematiklyftet och därefter vad 
som framkommit i utvärderingarna av Matematiklyftets genomförande och 
resultat. Avsnitt två, tre och fyra omfattar i huvudsak direkta citat från 
utvärderingarna. För att underlätta läsandet har ett antal språkliga justeringar gjorts 
och dessutom används inte citattecken. Observera att slutsatser från båda 
utvärderingarna presenteras om varandra för att på så sätt sammanföra slutsatserna 
till en helhet. Det är således sammanfattande slutsatser som presenteras i en annan 
kontext än i de ursprungliga utvärderingarna. För att ta del av utvärderingarna var 
för sig, se bilaga 3 och 4. Där framgår tydligt hur utvärderingarna har genomförts.  

I avsnitt fem framgår de rekommendationer, som båda utvärderingarna riktar till 
Skolverket, att ha i åtanke i kommande satsningar. Rekommendationerna 
kompletteras med Skolverkets kommentarer och erfarenheter av att ha genomfört 
Matematiklyftet.  

2. Deltagandet i Matematiklyftet har varit stort 
Matematiklyftet har genomgående haft ett högt antal deltagande matematiklärare. 
Totalt har 35 580 matematiklärare genomfört kompetensutvecklingen med 
statsbidrag, vilket betyder att 76 procent av det totala antalet matematiklärare i 
Sverige har deltagit i Matematiklyftet (77 procent av grundskolans matematiklärare 

                                                 
34 Inom parentes anges de korta benämningar som används i Umeå universitets 
utvärderingsrapport. 
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och 53 procent av gymnasieskolans matematiklärare).35 De huvudmän vars 
matematiklärare deltagit i Matematiklyftet har i mycket hög utsträckning fullföljt 
fortbildningen. Under satsningens fyra omgångar är det cirka sex procent av 
anmälda deltagare som inte fullföljt fortbildningen.36 

För att ta reda på vilka skäl som kan ligga till grund för att huvudmän valt att inte 
genomföra Matematiklyftet, har Ramböll gjort intervjuer med sju huvudmän som 
inte deltagit. I utvärderingen av Matematiklyftets genomförande framkom tre 
huvudsakliga skäl till att de inte deltagit. Först nämns intern organisation, det vill 
säga att det funnits svårigheter att organisera, planera och genomföra 
kompetensutvecklingen enligt den givna modellen.  

Det andra skälet är hur kraven för att erhålla statsbidrag kommunicerats. Mot 
bakgrund av Rambölls analys, av vilka som nåtts av Matematiklyftet, visas att det 
finns en snedfördelning mellan enskilda och kommunala huvudmän. En förklaring 
kan vara att fördelningsmodellen för deltagande inte kommunicerats tillräckligt 
och det i sin tur kan ha hindrat mindre huvudmän från att delta. Det finns exempel 
från intervjuerna där huvudmän menar att Skolverket i sina krav för deltagande 
signalerar att Matematiklyftet inte gynnar alla huvudmän att delta. 

Det tredje skälet som framkommit i intervjuer med huvudmän som inte valt att 
delta i Matematiklyftet rör huvudmän som fokuserat på egeninitierade insatser i 
matematik eller i annat ämne eller område. Dessa huvudmän har fattat ett aktivt 
beslut om att prioritera det egna arbetet och inte alls tagit del av satsningen. 

3. Undervisningen har utvecklats på kort sikt 
Matematiklyftets kortsiktiga resultat har mätts under det läsår som lärarna deltagit i 
Matematiklyftet, vilket skett under den andra terminen då minst en modul 
genomförts. Det finns olika faktorer som påverkat utveckling av 
undervisningskulturen (nedan utveckling av undervisningen) och 
fortbildningskulturen. I de olika utvärderingarna används lite olika benämningar på 
dessa faktorer, men det är liknande faktorer som har undersökts.37 Det har både 
varit faktorer som är kopplade till hur Matematiklyftet har genomförts och externa 
faktorer som är oberoende av Matematiklyftet. Eftersom det är ett fåtal oberoende 
faktorer som enligt utvärderingarna påverkat utvecklingen av 
undervisningskulturen och fortbildningskulturen redogörs det framförallt för 
faktorer som är kopplade till Matematiklyftet.  

3.1 Undervisningen har utvecklats på olika sätt 
Sammantaget visar utvärderingen av Matematiklyftets genomförande att 
matematiklärare getts bättre förutsättningar för att bedriva och utveckla 
                                                 
35 Lärare från den obligatoriska skolan, gymnasie- och gymnasiesärskolan och den kommunala 
vuxenutbildningen inklusive utbildningsanordnare har kunnat delta i satsningen med statsbidrag. 
36 Denna siffra bygger på redovisningar som Skolverket har fått in där huvudmannen har angett 
vilka lärare som inte har fullföljt fortbildningen. 
37 Se bilaga 3 och 4 för utförligare beskrivningar av de olika faktorerna samt hur de analyserats.  
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matematikundervisningen. De metoder och verktyg som tillhandahållits genom 
fortbildningen har bidragit till att lärarna känner ett ökat självförtroende och 
trygghet kring yrkesrollen, att de fått verktyg för att variera undervisningen och att 
de blivit mer medvetna om sin och elevernas roll i klassrummet. Rambölls 
bedömning är därför att Matematiklyftet på kort sikt uppnått de målsättningar som 
rör utveckling av undervisningskulturen.  

Ramböll konstaterar i utvärderingen att Matematiklyftet tycks haft ett likvärdigt 
genomslag i samtliga tre omgångar. Lärarna som deltagit under respektive läsår 
skattar satsningens bidrag i hög grad enhetligt och skillnaderna mellan 
deltagaromgångarna är marginell. 

Umeås utvärdering avseende Matematiklyftets resultat bekräftar att undervisningen 
har utvecklats. Undervisningen har utvecklats på något sätt för varje didaktiskt 
perspektiv, men endast när det gäller vissa perspektiv har en mer genomgripande 
utveckling skett. Intervjuer med matematiklärare visar att Matematiklyftet gjort att 
de nu planerar och reflekterar mer utifrån de didaktiska perspektiven förmågorna, 
rutiner/interaktioner och sociomatematiska normer. Observationer av lektioner visar 
dessutom att Matematiklyftet gjort att matematiklärare nu undervisar mer utifrån 
de didaktiska perspektiven förmågorna, formativ bedömning och rutiner/interaktioner 
jämfört med innan deras deltagande i Matematiklyftet.  

3.2 Utveckling av undervisningen har varierat med avseende på 
skolform   
I utvärderingen av Matematiklyftets genomförande konstaterar Ramböll att både 
grundskolans och gymnasieskolans matematiklärare skattar Matematiklyftets bidrag 
till undervisningen högt. Vidare konstateras att matematiklärare som undervisar i 
gymnasieskolan både värderar satsningen i sin helhet och skattar fortbildningens 
bidrag till undervisningen signifikant lägre än matematiklärare som undervisar i 
grundskolan och i övriga skolformer38. I första hand har det handlat om det 
stödmaterial som använts i fortbildningen. Vidare har matematiklärare i 
gymnasieskolan lyft svårigheter med att genomföra aktiviteten i klassrummet. 
Gymnasieskolans kursupplägg tycks ha försvårat för matematiklärarna att pröva 
den planerade aktiviteten. 

Rambölls utvärdering visar även att matematiklärare med minst 30 högskolepoäng 
i matematik värderar Matematiklyftets bidrag till en utvecklad undervisningskultur 
något lägre än matematiklärare med färre högskolepoäng. Utifrån antagandet att 
matematiklärare med fler högskolepoäng i matematik oftare undervisar i de högre 
årskurserna i grundskolan samt i gymnasieskolan kan det lägre omdömet bland 
matematiklärare med fler högskolepoäng, enligt Ramböll, snarare tyda på att det är 
dessa matematiklärare som varit något mindre nöjda med Matematiklyftet.  

                                                 
38 Grundsärskola, gymnasiesärskola, kommunal vuxenutbildning, särskild utbildning för vuxna, 
specialskola och sameskolan. 
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Ovanstående bekräftas av utvärderingen av Matematiklyftets resultat. Där 
konstaterar Umeå universitet att skillnader i matematiklärares upplevelse av eller 
inställning till Matematiklyftet inte är förklaring till de skillnader man observerat 
mellan grund- och gymnasieskolor. Istället verkar Matematiklyftet på något sätt ha 
varit mindre passande för gymnasieskolan, vilket har medfört att det inte blivit lika 
bra utveckling för matematiklärare på gymnasieskolor som för matematiklärare på 
grundskolor avseende genomförande av undervisning. 

3.3 Fortbildningsmodellen har bidragit till att utveckla undervisningen, 
men vissa delar är av större vikt än andra  
Fortbildningsmodellen omfattar kollegialt lärande med stöd av didaktiskt 
stödmaterial och en matematikhandledare. Kompetensutvecklingen genomförs 
lokalt på skolan och ett viktigt inslag är att lärarna kontinuerligt genomför 
lektionsaktiviteter i syfte att utveckla den egna undervisningen.  

3.3.1 Modulerna är av störst betydelse för att utveckla undervisningen 

Matematiklärare som har deltagit i Matematiklyftet har arbetat med ett didaktiskt 
stödmaterial som presenteras i moduler på Lärportalen för matematik. 
Utvärderingen av Matematiklyftets genomförande visar att modulernas innehåll 
har varit en viktig framgångsfaktor och särskilt betydelsefull för satsningen samt 
utgjort kärnan i de kollegiala handledarledda samtalen. De deltagande lärarna har i 
hög utsträckning funnit modulinnehållet både inspirerande och relevant. Det finns 
dock en viss variation mellan skolformerna i hur modulernas innehåll uppfattas, se 
avsnitt 3.2.  

3.3.2 De kollegiala samtalen är en bärande del 

I utvärderingen av Matematiklyftets genomförande konstaterar Ramböll att både 
grundskolans och gymnasieskolans matematiklärare är mycket positiva till de 
kollegiala samtalen. Enligt utvärderingen har de kollegiala samtalen utgjort en 
bärande del vid genomförandet av Matematiklyftet. Många matematiklärare anger 
att de inte har fått Skolverkets rekommenderade tid för de olika momenten, men 
få synpunkter har framkommit gällande begränsade möjligheter att genomföra 
momenten på grund av tidsbrist. Det har däremot framkommit kritik om 
omfattningen och tempot för kompetensutvecklingen som helhet där en stor del 
uppfattat satsningen som intensiv. Samtidigt konstateras att de kollegiala samtalen 
trots det intensiva genomförandet genomgående varit mycket uppskattade av 
deltagande matematiklärare, oberoende av skolform. I intervjuerna har det ofta 
framkommit att samtal som rör undervisning under lång tid prioriterats bort och 
att Matematiklyftet därför välkomnats bland ett stort antal matematiklärare. 
Samtalen uppges i hög utsträckning ha varit inspirerande och gett deltagande 
matematiklärare nya idéer och tankar om undervisning från kollegor. Klimatet i 
samtalsgrupperna har varit öppet och återkopplingen konstruktiv. Samtalen har 
dels utgått från det didaktiska stödmaterialet i modulerna, dels från reflektioner av 
genomförda lektioner.  
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Att kollegialt lärande fungerat bra påpekas även av Umeå universitet i 
utvärderingen avseende resultat då de visar att matematiklärares arbete med att 
planera, reflektera kring och genomföra undervisning har utvecklats. De statistiska 
analyserna ger samma resultat oavsett om alla matematiklärare betraktats som helt 
oberoende utvalda (slumpmässigt utvalda på individnivå) eller om analyserna tar 
hänsyn till att flera matematiklärare kommit från samma skola.  

3.3.3 Matematikhandledarens roll är central 

Matematikhandledarna har under de kollegiala samtalen dels lett och organiserat 
samtalen, dels varit ett stöd i lärarnas utveckling genom att utmana och inspirera 
samt bjuda in till matematikdidaktiska diskussioner. Utvärderingen av 
Matematiklyftets genomförande visar att matematikhandledaren höjer kvaliteten på 
de kollegiala samtalen genom att bidra med struktur, inspiration och stöd i att 
förstå modulinnehållet. Vidare har matematikhandledare värderats högt av 
deltagande matematiklärare. Att utmana lärarna och fördjupa samtalen upplevs 
dock som den största utmaningen i handledaruppdraget.  

Matematikhandledaren har antingen handlett kollegor på den egna skolan (intern) 
eller på en annan skola (extern). I utvärderingen av genomförandet framkommer 
ingen skillnad i lärarnas skattning av Matematiklyftets bidrag till undervisningen. 
Både externa och interna handledare har för- och nackdelar. En extern handledare 
kan ofta bidra med utomstående perspektiv och eventuellt också stärka disciplinen 
i gruppen, medan en intern handledare kan öka sannolikheten att de kollegiala 
träffarna fortsätter även efter det år man genomfört Matematiklyftet. Vilken 
utformning på grupperna som bestäms bör därför utgå från skolans behov. 
Sammanfattningsvis gör Ramböll bedömningen att matematikhandledaren varit en 
mycket uppskattad och central del för ett framgångsrikt genomförande av 
satsningen.  

3.4  Rektors roll, resurser för genomförandet och erfarenhet av kollegialt 
lärande har mindre betydelse för att utveckla undervisningen på kort sikt 
Ramböll ser att andra faktorer, än de som utgör Matematiklyftets komponenter, i 
liten grad har haft betydelse för satsningens genomslag på kort sikt. Rektors roll 
och huvudmannens stöd, avsatta resurser för genomförandet och vana av 
kollegialt lärande sedan tidigare har inte någon större påverkan för fortbildningens 
kortsiktiga bidrag. Det innebär enligt Ramböll att satsningens genomslag inte varit 
beroende av denna typ av omvärldsfaktorer vilket sannolikt främjat likvärdigheten 
i resultatet bland matematiklärare som deltagit. Ramböll menar att en satsning som 
tillhandahållit ett genomtänkt upplägg med fokus på det kollegiala lärandet, ett 
kvalitativt stödmaterial och stödfunktioner som handledare därför har goda 
förutsättningar att nå goda resultat under genomförandet, även om det finns olika 
förutsättningar mellan olika skolor och huvudmän. 

Det beskrivs även i Rambölls utvärdering av genomförandet att modellen inte är 
uppbyggd för att involvera rektor i genomförandet av satsningen. Att rektors roll 
inte har betydelse på kort sikt är därför logiskt menar de. Huruvida 
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fortbildningsmodellen för Matematiklyftet har gett avsedd effekt eller om en annan 
modell där rektor varit mer delaktig skulle ha gett ännu större genomslag har inte 
kunnat undersökas inom ramen för utvärderingen, men Ramböll bedömer att 
Matematiklyftet i den form som funnits har fungerat väl och gett goda resultat på 
kort sikt. 

3.5 Huvudmannens roll i genomförandet har varierat men har på kort 
sikt haft mindre betydelse 
Huvudmannens roll i genomförandet av Matematiklyftet har sett mycket olika ut. 
Utvärderingen av Matematiklyftets genomförande visar att det finns en stor 
variation i hur huvudmannen organiserat fortbildningen, exempelvis om man haft 
en centralt tillsatt projektledare för satsningen, organiserat träffar för handledare 
etc., vilket troligtvis förklaras av att det finns stora skillnader i hur en 
skolhuvudman organiserar sin verksamhet. En förhållandevis svag styrning från 
huvudmannen har enligt Ramböll således ingen större betydelse för hur 
framgångsrikt genomförandet är, förutsatt att tidsmässiga förutsättningar och en 
övergripande planering av fortbildningen görs av rektor eller i vissa fall av 
handledaren. Huvudmannen kan dock spela en viktig roll när det gäller att sätta 
ramar för hur fortbildningen praktiskt ska genomföras.  

Utvärderingen av genomförandet visar även att huvudmannens stöd till rektorer 
för genomförandet har varierat stort. Det tycks som att vissa huvudmän i hög grad 
utgjort ett stort stöd för rektorerna under kompetensutvecklingen, bland annat 
genom att det funnits flera centrala funktioner som ansvarat för Matematiklyftet. 
Det kan till exempel ha handlat om att skapa organisatoriska förutsättningar, 
planering av lärargrupper, rekrytering av handledare och egen utvärdering av 
kompetensutvecklingen. Mindre – framförallt enskilda – huvudmän med 
exempelvis en eller två skolor inom hela verksamheten har i hög grad överlåtit 
genomförandet till skolledningsnivån. 

Även här menar Ramböll att det är av betydelse att modellen för genomförandet 
har lärarfokus och att kompetensutvecklingen ska genomföras nära 
kärnverksamheten, det vill säga i lärarkollegiet och i klassrummet. För att 
framgångsrikt delta i Matematiklyftet krävs alltså inte att huvudmannen aktivt styr 
genomförandet. Av utvärderingen har dock framkommit att en viss övergripande 
planering behövs från huvudmännen, framförallt vad gäller tidsmässiga 
förutsättningar. 

3.6 Skolverkets stöd har fungerat väl  
I utvärderingen av genomförandet av Matematiklyftet konstaterar Ramböll att 
Skolverkets stöd till deltagande huvudmän i form av information och 
kommunikation kring kompetensutvecklingens planering och genomförande 
fungerat väl och sannolikt främjat implementeringen av satsningen. Genom att 
Skolverket tillhandahållit konkreta verktyg av hög kvalitet i form av det didaktiska 
stödmaterialet och utbildat matematikhandledare har goda förutsättningar skapats 
som bidragit till att satsningen utvecklat undervisningskulturen på kort sikt. 
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Enligt utvärderingen har matematikhandledarutbildningen och rektorsutbildningen 
inom Matematiklyftet har överlag varit uppskattade av deltagarna, men det är svårt 
att värdera vilket bidrag utbildningarna medfört för genomförandet. 
Matematikhandledarna har haft betydelse för resultatet och handledarutbildningens 
innehåll och bidrag har överlag uppskattats av handledarna. Jämförelsevis har 
rektorerna värderat rektorsutbildningens bidrag något lägre. Rektors stöd i 
genomförandet har enligt Ramböll också värderats relativt lågt av lärarna som 
främst efterfrågat stöd från rektor i form av ramar och tidsmässiga förutsättningar 
för genomförandet. De anser att fortbildningens resultat inte beror på graden av 
rektors engagemang i övrigt. 

4. Matematiklyftets långsiktiga resultat 
I Rambölls utvärdering har Matematiklyftets långsiktiga resultat, gällande 
genomförandet, mätts både ett och två år efter deltagandet. I Umeås utvärdering 
har långsiktiga resultat följts upp ett år efter deltagandet. De långsiktiga resultaten i 
likhet med de kortsiktiga kan i hög grad förklaras av Matematiklyftets 
beståndsdelar. Nedan presenteras vad utvärderingarna säger om en utveckling på 
längre sikt samt antaganden om vilka förutsättningar som krävs för att en 
långsiktig utveckling ska komma till stånd.  

4.1 Lärarna fortsätter att utveckla undervisningen  
Rambölls utvärdering visar att lärarna beskriver att de fortsätter att använda 
undervisningsmetoder och nyförvärvade kunskaper i matematikdidaktik som 
Matematiklyftet gav. Lärarna varierar numera medvetet undervisningen i högre 
grad och säger sig ha utvecklat en mer kritisk och selektiv hållning kring 
undervisningsmetoder och arbetsätt.  

När fokus flyttas från den enskilda matematiklärarens uppfattningar av långsiktig 
nytta av deltagandet till att undersöka i vilken grad lärarkollegiet gemensamt 
utvecklar matematikundervisningen är resultaten enligt Ramböll något mindre 
positiva. Att Matematiklyftet i lägre grad tycks ha bidragit till en gemensam 
utveckling av undervisningen, i termer av planering och uppföljning, jämfört med 
den individuella utvecklingen är intressant. 

Detsamma har framkommit i Umeå universitets utvärdering av Matematiklyftets 
resultat. Arbetet utifrån kollegialt lärande har fungerat bra för matematiklärare, 
eftersom resultaten visar att matematiklärares arbete med att planera, reflektera 
kring och genomföra undervisning har utvecklats. De statistiska analyserna ger 
samma resultat oavsett om alla matematiklärare betraktats som helt oberoende 
utvalda eller om analyserna tar hänsyn till att flera matematiklärare kommit från 
samma skola. Det innebär att de noterade effekterna av Matematiklyftet främst 
verkar ske på individnivå och inte på skolnivå. 

Den utveckling av undervisningen som Umeå universitet noterat under 
Matematiklyftet har bibehållits efter att lärarna har avslutat Matematiklyftet. 
Samma slutsats gäller dock inte för perspektivet sociomatematiska normer eftersom 
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den observerade förändringen där sker först året efter Matematiklyftet. Eftersom 
denna förändring sker först ett år efter Matematiklyftet och data inte samlats 
senare än så finns det inte inom ramen för denna utvärdering möjlighet att dra 
några slutsatser om huruvida förändringen av matematiklärares planering och 
reflektioner avseende sociomatematiska normer är bestående.  

4.2 Matematiklyftet har påverkat rektorer och matematiklärare på olika 
sätt 
I Umeå universitets utvärdering avseende Matematiklyftets resultat framgår att när 
rektorer deltar i Matematiklyftet förbättras deras synsätt på skolans arbete med 
utveckling av undervisningen och arbete med kompetensutveckling, det vill säga i 
vilken utsträckning planer för kompetensutveckling inkluderar olika typer av 
målsättningar. Dessa förändringar bibehålls efter Matematiklyftet. Dock finns 
tendenser till viss tillbakagång ytterligare ett år efter Matematiklyftet, vilket medför 
att Umeå universitet funderar kring om förändringarna kommer att vara bestående 
ur ett längre tidsperspektiv. 

I ovan nämnda utvärdering konstateras även att matematiklärare och rektorer inte 
upplever någon tydlig utveckling i det gemensamma arbetet på skolan för att 
utveckla matematikundervisningen. Tvärtom så är tendenserna att det sker en viss 
tillbakagång i hur matematiklärare upplever skolans arbete med utveckling av 
undervisningen. Denna tillbakagång gäller främst att lärare efter Matematiklyftet 
har färre typer av målsättningar för skolans arbete med utveckling av 
undervisningen. Efter Matematiklyftet fokuserar lärarna mer på sin egen roll för 
utveckling av undervisningen och inkluderar inte rektors roll. Detta kan möjligen 
bero på att matematiklärares perspektiv avgränsats till den specifika typ av utveck-
ling av undervisning som finns i Matematiklyftet. Liknande resultat finns för 
utveckling av fortbildningskulturen, det vill säga att matematiklärare inte upplever 
någon tydlig utveckling av skolans arbete med matematiklärares 
kompetensutveckling. 

Av utvärderingen framgår det således att det finns en skillnad mellan rektorers och 
matematiklärares syn på hur skolan arbetar med utveckling av undervisningen och 
med matematiklärares kompetensutveckling, samt vilka typer av målsättningar som 
finns för detta arbete. En sådan skillnad mellan rektorer och matematiklärare kan 
enligt Umeå universitet utgöra ett hinder för en bestående utveckling av 
undervisnings- och fortbildningskulturen. Samtidigt kan de noterade föränd-
ringarna hos rektorer, som pedagogiska ledare på skolorna, utgöra en viktig 
komponent för en bestående utveckling. 

4.3 Fortsatt kollegialt lärande, men i minskad omfattning 
I utvärderingen av Matematiklyftets genomförande konstaterar Ramböll att en stor 
del av lärarna har fortsatt att träffas med relativt bibehållen kontinuitet. När det 
gäller användningen av modulerna är dock tendensen sjunkande. Två år efter 
deltagande är det en mindre andel som uppger att arbetet utgår från modulerna än 
efter ett år.  
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Fortbildningskulturen har enligt Ramböll utvecklats på lång sikt såtillvida att 
kollegialt lärande kontinuerligt används på deltagande skolor. Många av 
huvudmännen menar att de skapat en struktur för att möjliggöra ett fortsatt 
kollegialt lärande på skolorna, till exempel genom att förstelärare som en del av sitt 
uppdrag agerar handledare. I Rambölls uppföljande intervjuer framkommer att 
mindre huvudmän, med färre antal deltagande matematiklärare, har lyckats bättre 
med att bibehålla ett kollegialt lärande. Enligt utvärderingen kan en möjlig 
förklaring vara att förutsättningarna för en dialog ökar med större närhet och färre 
involverade i styrkedjan. 

4.4 Huvudmän och rektorer är viktiga för att säkerställa långsiktiga 
resultat 
Matematiklyftet har inte fullt ut lyckats skapa hållbara strukturer hos 
huvudmännen och på skolorna vilket framgår i båda utvärderingarna. Umeå 
universitet påpekar att det finns tendenser som påvisar en minskad samsyn på 
skolorna. En minskad samsyn bland de inblandade kan försämra förutsättningar 
för en fruktbar samverkan, eftersom matematiklärare och rektor kan ha olika 
uppfattningar om hur skolan arbetar och vilka målsättningar skolan bör ha. 
Ramböll resonerar kring att strukturer inte etablerats och påpekar att det inte beror 
på fortbildningsmodellen som sådan, utan snarare på den utmaning det finns i att 
omhänderta en kortsiktig insats i ett permanent system. Ramböll menar att en väl 
genomarbetad satsning som på kort sikt visar goda resultat inte är tillräckligt för 
bestående avtryck. Det krävs därutöver andra faktorer. Dessa faktorer handlar 
framförallt om att huvudmannanivå och skolledningsnivå behöver ta en aktiv roll 
för att hitta former för kollegialt lärande och fortsätta stärka fortbildningskulturen.  

Ramböll menar att en fortsatt utveckling av fortbildningskulturen främjas av att 
rektor intar en aktiv roll i att skapa ramar i form av att organisera lärarträffar för 
kollegialt lärande. Att fortsätta organisera former för kollegialt lärande är således 
den absolut viktigaste förutsättningen för bibehållna goda resultat. När denna 
struktur finns på plats är det viktigt att rektor får förutsättningar att aktivt ta del av 
lärarnas fortbildning. När ramarna för Matematiklyftet inte styrs av Skolverket får 
rektor delvis en annan roll. Rektor behöver tidigt säkerställa att genomförandet av 
en fortbildningsinsats ryms inom tjänsten samt att det finns en plan för långsiktiga 
målsättningar med insatsen.  

Enligt Ramböll är en annan viktig förutsättning för rektor att ha verktyg för att 
följa upp och utvärdera matematiklärares lärande och det kollegiala lärandet samt 
hitta styrkor och svagheter i genomförandet som blir lärdomar inför kommande 
kompetensutvecklingsinsatser. Det är därför viktigt att rektor utgår från tidigare 
uppföljningar och tar med matematiklärare i fortsatt planering och utformning av 
utvecklingsarbetet.  

Vad det gäller genomförande av Matematiklyftet konstateras i utvärderingen att 
viktiga förutsättningar som exempelvis en långsiktig plan för 
kompetensutvecklingsinsatser och tydliga prioriteringar av kommande insatser, 
inte fullt ut finns på plats. Det gör de långsiktiga resultaten något mer osäkra. 
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Rambölls bedömning bygger, framförallt på slutsatsen att Matematiklyftet i liten 
utsträckning utvecklat samarbetet mellan matematiklärare, rektorer och huvudmän 
med avseende på former och innehåll för framtida fortbildning. 
Kompetensutvecklingen har således inte i tillräcklig grad främjat en stärkt styrkedja 
utan har primärt riktats mot att utveckla undervisningen genom ett kollegialt 
lärande, matematiklärare emellan.  

Det är därför centralt att huvudmän och rektorer tar ett samlat grepp om 
kommande kompetensutvecklingsinsatser och säkerställer att förutsättningar finns 
på plats för att genomföra dessa framgångsrikt. Särskilt viktigt är att dessa 
förutsättningar inte är beroende av temporära lösningar under en begränsad 
period. Samtidigt ser Ramböll att det finns en utmaning för huvudman och 
skolledning att balansera lokala behov med erbjudanden från nationellt håll som är 
finansierade eller på annat sätt innebär en resursförstärkning. Ökad systematik i 
utvecklingsarbetet och behovsanalyser kring fortbildning samt bättre förankring 
lokalt är faktorer som sannolikt kan bidra positivt.  

Huvudmännen kan behöva stöd från nationellt håll i delar av sitt uppdrag, till 
exempel i att utveckla planer och system. Ramböll menar att när det gäller 
huvudmannens uppdrag att prioritera insatser, så är ett tänkbart bidrag från 
nationellt håll att hålla tillbaka insatser. Omfattande behov för utveckling, menar 
Ramböll, riskerar att huvudmännen lockas att prioritera efter plånbok och inte 
faktiska behov. Om huvudmannen bedömer att det är bättre att avvakta eller avstå 
än att gå med är det ett legitimt alternativ. För vissa huvudmän kan det viktigaste 
bidraget till utveckling således vara att fullfölja påbörjat arbete och ge rektorer och 
skolor tid att utvärdera resultat och effekter.  

4.5 Liten variation i hur man deltagit i Matematiklyftet talar för att man 
deltagit är det viktiga 
Umeå universitets utvärdering av Matematiklyftets resultat visar att det är liten 
variation i hur Matematiklyftet har genomförts, exempelvis verkar matematiklärare 
överlag ha arbetet ganska liknande med modulerna. Det framgår i matematiklärares 
värderingar, dels om de arbetat med modulerna på ett tillfredställande sätt enligt de 
instruktioner som finns, dels om hur handledning genomförts. Detta medför att 
Umeå universitet inte kan avgöra om större variationer i variabler som beskriver 
dessa praktiska aspekter av genomförandet i Matematiklyftet hade gett andra 
effekter av Matematiklyftet. Däremot finns mer variation i andra praktiska aspekter 
av genomförandet i Matematiklyftet, till exempel avseende i vilken grad arbetet 
rymts inom ordinarie arbetstid och om vikarier använts för att möjliggöra detta, 
samt om genomförande av Matematiklyftet anpassats till lokala förhållanden, om 
lägesbedömning gjorts inför deltagandet och om matematiklärare besökt varandras 
lektioner. Men denna variation kan alltså inte kopplas till olika förändringar 
orsakade av Matematiklyftet.  

Inom denna utvärdering kan Umeå universitet därmed inte heller uttala sig om 
vilka beståndsdelar i Matematiklyftet som är avgörande, det vill säga om eller hur 
resultatet skulle ändras om en viss del av Matematiklyftet helt togs bort. I den 
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utvärdering som gjorts av Matematiklyftets genomförande framgår tydligt att 
modulerna, de kollegiala samtalen och handledarens roll varit avgörande. Samtidigt 
påpekar Ramböll i sin utvärdering att modellen varit styrande för hur lärarna 
arbetat, vilket även bekräftar att variationen i genomförandet varit låg. I 
utvärderingen av resultat konstateras att Matematiklyftet överlag haft en tillräckligt 
robust struktur för att möjliggöra att en påverkan till stora delar kunnat ske 
oberoende av exakt hur Matematiklyftet genomförts samt oberoende av 
variationer bland medverkande matematiklärare, rektorer och skolor. 

5. Utvärderingarnas rekommendationer och 
Skolverkets kommentarer 
Att Skolverket fick i uppdrag att göra en utredning innan genomförandet har 
säkerställt att kompetensutvecklingen vilar på en vetenskaplig grund samt varit ett 
stöd och skapat en trygghet vid genomförande av Matematiklyftet. Således vill 
Skolverket betona vikten av att ha ett underlag grundat i forskning, vid kommande 
skolutvecklingsinsatser, innan beslut fattas om vilken modell som ska ligga till 
grund för insatsen. 

De externa utvärderarna, Ramböll och Umeå universitet, har fått i uppdrag att dels 
bidra med lärande i formativt syfte, dels lämna rekommendationer i avsikt att 
användas vid liknande satsningar. Dessa rekommendationer kan delvis kopplas 
samman till områden vi vill diskutera avseende resultaten. Umeå universitet 
rekommenderar Skolverket att följa upp resultaten för att med säkerhet kunna 
avgöra om Matematiklyftet bidragit till bestående effekter ur ett mer långsiktigt 
perspektiv. Nedan framgår vad som är rekommendation och vad som är 
diskussion.  

5.1 Återanvända fortbildningsmodellen 
Enligt Umeå universitets utvärdering har Matematiklyftet, ett år efter deltagandet, 
haft en tydlig bestående påverkan på matematiklärares planering, reflektioner och 
genomförande av undervisning.39 Därför rekommenderar de Skolverket att 
fortsätta att använda det upplägg på lärarnas kompetensutveckling som nu använts 
inom Matematiklyftet. Även Rambölls utvärdering visar att kombinationen av 
kollegiala samtal, stödmaterial och handledare fungerar väl och har också ett starkt 
statistiskt stöd i analysen. Ramböll påtalar särskilt vikten av att tillhandahålla ett 
material med hög kvalitet och som upplevs relevant för deltagarna. De 
rekommenderar också att Skolverket bör använda en liknande fortbildningsmodell 
i kommande insatser. Utvärderingen visar dessutom att kollegialt lärande fått 
spridning till andra lärargrupper, till följd av Matematiklyftet.  

                                                 
39 Umeå universitet rekommenderar Skolverket att fortsatta uppföljningar bör ske, för att med 
säkerhet kunna avgöra om Matematiklyftet bidragit till bestående effekter ur ett mer långsiktigt 
perspektiv. 
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Skolverket har använt fortbildningsmodellen i andra satsningar, i enlighet med 
tillhörande regeringsuppdrag.40 Skolverket vill dock peka på vikten av att ha ett 
välgrundat underlag vid val av modell, utifrån målgrupp och syfte, inför 
kommande skolutvecklingsinsatser. För att kollegialt lärande ska vara 
framgångsrikt och ha en påverkan på elevers lärande visar forskning att det 
kollegiala lärandet måste vara inriktat mot speciella syften, till exempel 
matematikkunskaper inom ett visst område.41 Ett kollegialt lärande förutsätter 
således att deltagarnas arbete och lärande inriktas mot ett gemensamt specificerat 
syfte för att de ska kunna ge relevant återkoppling på genomförda 
aktiviteter/lektioner.   

Innehållet i modulerna på Lärportalen för matematik har potential att vara ett stöd 
för matematiklärare under många år framöver. Skolverket planerar därför att, inom 
ramen för Nationella skolutvecklingsprogram, fortsätta utveckla och uppdatera 
modulerna så att det didaktiska stödmaterialet hålls aktuellt.  

5.2 Överväga flexibilitet i genomförandet 
Båda utvärderingarna visar att Matematiklyftet tycks ha gett starkare avtryck i 
grundskolan än i gymnasieskolan. Ramböll rekommenderar därför Skolverket att 
för framtida liknande kompetensutvecklingssinsatser överväga en större flexibilitet 
i genomförandet för olika skolformer. De föreslår flera olika 
genomförandealternativ, exempelvis vid vilken tidsperiod under läsåret som 
kompetensutvecklingen förläggs.  

Skolverket har vid konferenser och skolbesök fått signaler om att vissa huvudmän 
fortsätter att satsa på kollegialt lärande och arbete med modulerna även efter 
Matematiklyftet, många gånger i ett långsammare tempo, vilket innebär att man 
genomför en modul under ett läsår. Ett annat alternativ, som vissa 
matematikhandledare uppfattar som framgångsrikt, är att genomföra en modul 
från oktober till mars. Skolverket planerar, inom ramen för nationella 
skolutvecklingsprogram, att ta fram ytterligare förslag på hur man kan använda 
materialet för att genomföra kompetensutveckling i matematik. Vikten av 
flexibilitet bör beaktas i genomförande av kommande skolutvecklingsinsatser, både 
kopplat till tidsmässiga förutsättningar och möjligheten att anpassa 
fortbildningsmodellen till rådande förutsättningar. 

5.3 Utforma kompetensutvecklingen för att nå fler deltagare 
Matematiklyftet har haft en hög deltagandegrad av matematiklärare, men 
fortfarande finns många enskilda och kommunala huvudmän som inte deltagit i 
Matematiklyftet. Kravet på visst antal matematiklärare, för att få statsbidrag, har 
varit svårt att uppnå för vissa huvudmän, då de haft svårt att bilda lärargrupper för 

                                                 
40 Uppdrag om fortbildning i läs- och skrivutveckling – Läslyftet, U2013/7215/S; Uppdrag om 
fortbildning i specialpedagogik, U2015/05783/S 
41 Håkansson, J. & Sundberg, D. (2016). Utmärkt skolutveckling: forskning om skolförbättring och 
måluppfyllelse. Stockholm: Natur & Kultur. 
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det kollegiala lärandet. För att undvika att framtida satsningar främjar huvudmän 
med vissa egenskaper som storlek, resurser, lokalisering eller annat, föreslår 
Ramböll att Skolverket ska samla in och systematisera erfarenheterna från 
Matematiklyftet och se till att de är tillgängliga när framtida satsningar ska 
utformas.  

Skolverket har, för att stärka de enskilda och mindre huvudmännens möjlighet att 
ta del av Matematiklyftet, gett förslag på hur samarbeten med andra huvudmän 
och skolor kan se ut och organiseras. Många skolor och huvudmän har därför 
etablerat samarbeten och därigenom bildat kollegiala grupper som delat på en 
matematikhandledare. Svårigheten har kvarstått för mindre skolor lokaliserade i 
glesbygd. Skolverket har även uppmuntrat till andra lösningar, exempelvis 
kollegiala träffar med hjälp av olika digitala verktyg.  

Skolverket genomför, på försök under läsåret 2016/17, Matematiklyftet med 
handledning på webben. Målet är att nå fler huvudmän samt att ge fler 
matematiklärare möjlighet att genomföra kompetensutveckling i 
matematikdidaktik. De kollegiala träffarna genomförs således på webben istället 
för på fysiska platser och därmed kan kompetensutvecklingen genomföras oavsett 
var i landet läraren befinner sig. Skolverket genomför även, under läsåret 2016/17, 
matematikhandledarutbildning på webben och följer, inom ramen för nationella 
skolutvecklingsprogram, båda dessa insatser för att dra lärdomar inför kommande 
satsningar. 

5.4 Säkerställa hållbarhet och långsiktighet 
Fortbildningsmodellen har säkerställt ett likvärdigt genomförande på kort sikt, 
men för att driva undervisningsutveckling och säkerställa hållbara och långsiktiga 
resultat krävs ett systematiskt arbete över tid.42, 43, 44  I detta arbete är rektorer och 
huvudmän betydelsefulla.  

Umeå universitets utvärdering visar att Matematiklyftet har förändrat rektorers 
arbete med utveckling av undervisningen och arbete med kompetensutveckling.45 
De rekommenderar därför att Skolverket fortsätter med utbildning av rektorer och 
att inkludera rektorer i kompetensutvecklingssatsningar såsom gjorts inom 
Matematiklyftet. Dessutom rekommenderar de Skolverket att utveckla kommande 
kompetensutvecklingsinsatser med avseende på samverkan mellan lärare och 
rektor, för att säkerställa utveckling av en bestående undervisnings- och 
fortbildningskultur. Till exempel kan detta avse hur rektorer förankrar sina 

                                                 
42 Håkansson, J. & Sundberg, D. (2016). Utmärkt skolutveckling: forskning om skolförbättring och 
måluppfyllelse. Stockholm: Natur & Kultur. 
43 Lund Nielsen, B. (2015).QUEST for Sustainable CPD: Scaffolding Science Teachers’ Individual 
and Collaborative Inquiries. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 167, 56–64. 
44 Timperley, H. (red.) (2007). Teacher professional learning and development: Best Evidence Synthesis Iteration. 
Wellington, N.Z.: Ministry of Education. 
45 Umeå universitet rekommenderar Skolverket att fortsatta uppföljningar bör ske för att med 
säkerhet kunna avgöra om Matematiklyftet bidragit till bestående effekter ur ett mer långsiktigt 
perspektiv. 
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målsättningar och planer med lärare samt hur lärares kompetensutveckling också 
kan inkludera arbete med målsättningar och planer på en mer övergripande nivå, 
utöver det direkta arbetet med undervisning. 

Ramböll rekommenderar Skolverket att överväga hur myndigheten i högre grad 
kan stötta huvudmän och skolledning både gällande vilka insatser som bör 
prioriteras när beslut om deltagande ska tas samt säkerställa att deltagandet sker 
utifrån de egna behoven.  

Även matematikhandledaren har haft en central funktion i Matematiklyftet och 
enligt Rambölls utvärdering har handledarfunktionen varit en bärande komponent 
för ett framgångsrikt kollegialt lärande. Matematiklärare vittnar om att 
matematikhandledare höjt kvaliteten i de kollegiala samtalen.  

Skolverkets bedömning är att Matematiklyftets tydliga struktur med didaktiskt 
stödmaterial, kollegiala samtal, matematikhandledare och statsbidrag kan ha 
bidragit till att rektor haft en mindre aktiv roll under genomförandet än vad som 
krävs i ett långsiktigt och hållbart utvecklingsarbete. För att Skolverkets insatser 
ska bli effektiva och långsiktiga är det viktigt att de är utformade så att utrymme 
finns för ett långsiktigt utvecklingsarbete på skolorna. Skolverkets erfarenheter är 
att det långsiktiga arbetet med matematik i många fall har fått stå tillbaka för andra 
konkurrerande satsningar. Det är därför centralt att huvudmän och rektorer tar ett 
samlat grepp om kommande kompetensutvecklingsinsatser och säkerställer att 
förutsättningar finns på plats för att genomföra dessa framgångsrikt. Särskilt viktigt 
är att dessa förutsättningar inte är beroende av temporära lösningar under en 
begränsad period. Inom ramen för nationella skolutvecklingsprogram planerar 
Skolverket att ta fram insatser för att stödja rektorer och huvudmän att arbeta med 
kollegialt lärande utifrån ett långsiktigt perspektiv. 

Som stöd för huvudmän och rektorer har Skolverket även tagit fram exempel på 
hur andra huvudmän och skolor arbetar med kompetensutveckling utifrån ett 
långsiktigt perspektiv. Dessa exempel är publicerade på Lärportalen för matematik.  

Vidare ser Skolverket det som angeläget att huvudmän och rektorer fortsätter att ta 
tillvara de utbildade matematikhandledarnas kunskaper och erfarenheter. 
Skolverket planerar därför att, inom ramen för nationella skolutvecklingsprogram, 
fortsätta att erbjuda matematikhandledare erfarenhetsutbyte i form av nationella 
och regionala handledarträffar.  
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Bilaga 1 – Framtagande av didaktiskt stödmaterial 
Nedan anges vilka 36 moduler som utarbetats.  

 
Skolform/modul Ansvarigt lärosäte Publicerad Reviderad 
Förskolans matematik Malmö högskola Aug -13 Jul -15 
Förskoleklassens matematik Malmö högskola Aug -13 Jul -15 
Särskola- Didaktiska perspektiv på 
matematikundervisningen 1 

NCM Jan -14 Jul -15 

Särskola- Didaktiska perspektiv på 
matematikundervisningen 2 

NCM Jan - 14 Jul -15 

Vuxendidaktiska perspektiv på 
matematiklärande 

NCM Aug -13 Dec -15 

 

 

 

Grundskola, årskurs 1-3 Ansvarigt lärosäte Publicerad Reviderad 
Taluppfattning och tals användning NCM Okt -12 Aug -13 
Algebra Linnéuniversitetet Jun -13 Dec -14 
Geometri Göteborgs universitet Nov -13 Dec -15 
Sannolikhet och statistik Örebro universitet Jul -13 Dec -15 
Samband och förändring Stockholms universitet Jul -13 Dec -15 
Problemlösning Högskolan Dalarna Jul -13 Dec -14 
Matematikundervisning med IKT NCM Jul -15 Dec -16 
Språk i matematik Stockholms universitet Jul -15 Dec -16 
 

 

 

Grundskola, årskurs 4-6 Ansvarigt lärosäte Publicerad Reviderad 
Taluppfattning och tals användning NCM Okt -12 Aug -13 
Algebra Linnéuniversitetet Jun -13 Dec -14 
Geometri Göteborgs universitet Nov -13 Dec -15 
Sannolikhet och statistik Linnéuniversitetet Jul -13 Dec -15 
Samband och förändring Stockholms universitet Jul -13 Dec -15 
Problemlösning Högskolan Dalarna Jun -13 Dec -14 
Matematikundervisning med IKT NCM Jul -15 Dec -16 
Språk i matematik Stockholms universitet Jul -15 Dec -16 
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Grundskola, årskurs 7-9 Ansvarigt lärosäte Publicerad Reviderad 
Taluppfattning och tals användning NCM Okt -12 Aug -13 
Algebra Linnéuniversitetet Jun -13 Dec -14 
Geometri Göteborgs universitet Nov -13 Dec -15 
Sannolikhet och statistik Örebro universitet Jul -13 Dec -15 
Samband och förändring Stockholms universitet Jul -13 Dec -15 
Problemlösning Mälardalens högskola Jun -13 Dec -14 
Matematikundervisning med IKT NCM Jul -15 Dec -16 
Språk i matematik Stockholms universitet Jul -15 Dec -16 
 

 

 

Gymnasieskola Ansvarigt lärosäte Publicerad Reviderad 
Undervisa matematik utifrån  
problemlösning 

Luleå tekniska 
universitet 

Jun -13 Jul - 14 

Undervisa matematik utifrån  
förmågorna 

Umeå universitet Jan -14 Dec -14 

Bedömning för lärande och  
undervisning i matematik 

Stockholms universitet Dec -14 Jul -15 

Undervisa matematik på  
yrkesprogram 

Linköpings universitet Dec -14 Dec -15 

Matematikundervisning med IKT NCM Jul -15 Dec -16 
Språk i matematik Stockholms universitet Jul -15 Dec -16 
Undervisa matematik på  
högskoleförberedande program 

Lunds universitet Jul -15 Dec -16 

 

 

Ytterligare lärosäten som medverkat i utarbetandet av modulerna: 
Mittuniversitetet, Uppsala universitet, Högskolan Kristianstad, Högskolan 
Jönköping, Blekinge tekniska högskola, Chalmers tekniska högskola, Högskolan i 
Gävle, Kungliga tekniska högskolan, Örebro universitet, Åbo Akademi (Finland) 
samt Århus universitet (Danmark). 
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Bilaga 2 – Tabeller och karta 
 
Deltagande matematiklärare under perioden 2012 – 2016 
Matematiklärare med kommunala/statliga huvudmän har deltagit i större 
utsträckning än matematiklärare med enskilda huvudmän, vilket gäller för både 
grund- och gymnasieskolor i både antal och andel. Totala antalet matematiklärare 
anställda hos enskilda huvudmän är avsevärt färre än hos kommunala. Se andel i 
tabell 1.  
 
Tabell 1: Antalet deltagande huvudmän, handledare och matematiklärare per läsår och andel per 
huvudmannatyp46 

  Utprövnings 
omgången 

Okt 2012– 
mars 2013 

Huvudomgången 

2013/14 2014/15 2015/16 Totalt 

Antal huvudmän varav 29 276 274 225 804 

Kommunala  90 % 70 % 68 % 63 % 73 % 

Enskilda  10 % 30 % 30 % 37 % 26 % 

Övriga - - 2 % - 1 % 

Antal handledare varav 31 710 754 591 2 086 

Kommunala 97 % 92 % 92 % 88 % 92 % 

Enskilda 3 % 8 % 8 % 12 % 8 % 

Övriga - - - - - 

Antal lärare varav 308 12 812 13 471 8 989 35 580 

Kommunala 95 % 93 % 93 % 93 % 93 % 

Enskilda 5 % 7 % 7 % 7 % 7 % 

Övriga47 - - - - - 

 

  

                                                 
46 Uppgifterna i tabell 1 härrör från beslut om rekvisition för matematiklärare för respektive år. 
Vissa huvudmän och handledare kan finnas representerade både läsåren 2013/14, 2014/15 och 
2015/16. Antalet handledare är baserat på det antal schablonbelopp som utbetalats respektive år. 
Matematiklärare från utbildningsanordnare finns med i statistiken för kommunala skolor. Det var 
endast läsåret 2014/15 som lärare från utbildningsordnare deltog. 
47 Utgår från siffror som framräknats inför Skolverkets årsredovisning 2015. 
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Matematiklärare i den obligatoriska skolan har deltagit i något större utsträckning 
(77 procent) än matematiklärare i gymnasie- och gymnasiesärskolan (53 procent). 
Andelen matematiklärare som arbetar inom gymnasieskolan och 
gymnasiesärskolan är endast 12 procent av samtliga matematiklärare. Motsvarande 
siffra för kommunal vuxenutbildning och särskild utbildning för vuxna är två 
procent, se tabell 2. 

 
Tabell 2: Antal och andel deltagande matematiklärare per skolform 2012 – 201648, 49 

Skolform 

Antalet  

deltagande  

matematiklärare 

Antal och andel 
samtliga  

matematiklärare 

Andel  
deltagande av 

samtliga 
matematiklärare 

Obligatoriska skolan 32 304 42 172 (86 %) 77 % 

Gymnasieskolan och 
gymnasiesärskolan 3 039 5 683 (12 %) 53 % 

Kommunal vuxenutbildning och 
Särskild utbildning för vuxna 178 927 (2 %) 19 % 

  

                                                 
48 Andelen är totalt antal matematiklärare som har deltagit i Matematiklyftet per skolformer 
dividerat i totalt antal matematiklärare som undervisar i de skolformerna läsåret 2015/16 i hela 
Sverige. I det totala antalet matematiklärare per skolform i Sverige kan en matematiklärare vara 
representerad flera gånger. 
49 Det totala antalet matematiklärare som deltagit i Matematiklyftet är här något lägre på grund av 
att vissa matematiklärares skolformstillhörighet inte har varit tydlig. 
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Deltagande skolenheter 
Statistik visar att Matematiklyftet har fått den spridning som var avsedd och att 
lärare från samtliga skolformer deltagit i kompetensutvecklingen. I tabell 3 
redogörs för antalet skolenheter som deltagit per skolform och år. 

 
Tabell 3: Andel deltagande skolenheter fördelat på skolform/årskurs 2012 – 201650 

 Skolform / årskurs 

  

Utprövnings-
omgången  

Okt 2012–
mars 2013 

Huvudomgången  

2013/14 2014/15 2015/16 

Grundskolan varav 100 % 92 % 89 % 90 % 

åk 1–3 - 43 % 42 % 43 % 

åk 4–6 - 30 % 29 % 27 % 

åk 7–9 - 18 % 16 % 16 % 

Grundsärskolan - 1 % 2 % 4 % 

Sameskolan - - - - 

Specialskolan - - - - 

Gymnasieskolan - 7,5 % 9 % 8 % 

Gymnasiesärskolan - - 1 % 1 % 

Kommunal vuxenutbildning - 0,5 % 1 % 1 % 

Särskild utbildning för vuxna - - - - 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                 
50 Sifforna i tabell 3 är från beslut om rekvisition för matematiklärare för respektive år. 
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Andel deltagande matematiklärare per lägeskommun 
Karta 1 belyser den jämna spridningen i landet sett till andelen matematiklärare 
som deltagit i Matematiklyftet. Ju mörkare blå en lägeskommun är desto större 
andel av lärarna har deltagit i Matematiklyftet. I vitmarkerade lägeskommuner har 
däremot inga matematiklärare deltagit. Kartan visar andelen deltagande 
matematiklärare oberoende av huvudmannatyp. Kartan är en sammanställning av 
perioden 2013 – 2016.  

 

Karta 1: Andel deltagande matematiklärare per lägeskommun 2013 – 2016 51 

 

                                                 
51 I en lägeskommun ingår lärare som arbetar vid en skolenhet som är belägen i kommunen, oavsett 
om det är kommunal eller fristående skola. Det antal deltagande matematiklärare som rapporterats 
in från en lägeskommun kan vara högre än det registrerade totala antalet matematiklärare i samma 
lägeskommun. Den förra uppgiften kommer från huvudmännens rekvisition av Matematiklyftet, 
medan den senare uppgiften är hämtad från lärarregistret. I de fall där andelen deltagande är högre 
än 125 procent har lägeskommunen helt uteslutits från de beräkningar som felet påverkar, eftersom 
det inte utifrån denna information går att avgöra vari felet ligger. Dessa lägeskommuner är 
markerade med grått.  
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Lärarbidraget har främst använts till teknisk utrustning 
Det bidrag som lämnades till huvudmännen för de deltagande lärarna användes 
framförallt till teknisk utrustning (34 procent), undervisningsmaterial (23 procent), 
vikarier (18 procent), kompetensutveckling (13 procent), litteratur (5 procent) 
resor i samband med kompetensutveckling (4 procent), extra handledning och 
processledare (2 procent) samt annat (1 procent).52 

Kostnadsposter för Matematiklyftet 2012 – 201653 

 
Tabell 4: Ekonomisk sammanställning för Matematiklyftet 

Kostnadsposter Kronor (tkr) 

Statsbidrag för matematiklärare och handledare 346 806 

Didaktiskt stödmaterial (moduler) 58 953 

Administrativa kostnader, inklusive utvärdering 23 850 

Handledarutbildning54  17 522 

Utbildning av rektorer55 18 194 

Handledarutbildning och utbildning av rektorer56 11 400 

Utveckling av lärportalen för matematik 10 924 

Insatser för förskolan och förskoleklass 600 

Särskilda insatser på yrkesprogrammen 1 281 

IT-utveckling 3 529 

Kommunikationsinsatser 2 003 

Övriga kostnader 8 400 

Totalt 503 462 

 

 
 

 

 
                                                 
52 Dessa siffror är från de tre huvudomgångarna som pågick mellan 2013 – 2016. 
53 I sammanställningen redovisas kostnadsposter till och med 16 november 2016. Fakturor, på ca 4 
miljoner, för revidering av moduler, handledarutbildning, fortsatt stöd samt webbutbildningar 
inkommer under december och är ej medräknade. 
54 2014, 2015 och 2016. 
55 2014, 2015 och 2016. 
56 I Årsredovisning 2013 redovisades handledarutbildning och utbildning för rektorer som en 
gemensam post. 
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Bilaga 3 – Ramböll 
Separat dokument. 

 

Bilaga 4 – Umeå universitet 
Separat dokument. 
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SAMMANFATTNING 

Matematiklyftet har pågått mellan åren 2012-2016 och riktat sig till lärare som undervisar i ma-

tematik. Det är en fortbildningssatsning som under ett år finansierats med statsbidrag. Under det 

läsår satsningen genomförs är det tänkt att den ska bidra till en stärkt undervisningskultur bland 

deltagande skolor och lärare. Insatsen ska ge en skjuts till att utveckla undervisningen och på 

längre sikt även bidra till en utvecklad fortbildningskultur. Hösten 2013 inleddes Matematiklyftet. 

Deltagandegraden har varit mycket högt, av samtliga grundskoleenheter i landet har 87 procent 

deltagit med lärare under något av läsåren som satsningens genomförts. Drygt hälften av gym-

nasieskolorna har totalt sett deltagit och 60 procent av grundsär- och gymnasiesärskolorna. I 

Matematiklyftets huvudomgång som pågått 2013-2016 har totalt knappt 500 huvudmän, drygt 4 

000 skolor och 35 000 lärare deltagit. 

 

Ramböll har på uppdrag av Skolverket utvärderat Matematiklyftets genomförande. Ett centralt 

syfte med utvärderingen har varit att bedöma Matematiklyftets genomförande givet förutsätt-

ningarna, satsningens genomslag och dess kort- samt långsiktiga resultat. De övergripande fråge-

ställningarna för utvärderingen av Matematiklyftet har varit följande: 

 

1. Uppnår Skolverket Matematiklyftets målsättningar på prestationsnivå? 

2. Uppnår Skolverket Matematiklyftets målsättningar på resultatnivå? 

3. Vilka förutsättningar påverkar Matematiklyftets resultat på kort och lång sikt? 

4. Hur påverkar genomförandet Matematiklyftets resultat på kort och lång sikt? 

 

I det följande sammanfattas utvärderingens övergripande resultat gällande Matematiklyftets ge-

nomförande från 2013 till 2016.  

 

 Matematiklyftet har nått en hög grad av lärare som undervisar i matematik 

Ramböll gör bedömningen att Matematiklyftet har nått ut till lärare i hög grad. Lärare som har 

anmälts som deltagare har fullföljt Matematiklyftet i stor utsträckning. Under satsningens tre 

omgångar är det i genomsnitt 3-4 procent av anmälda deltagare som valt att avbryta.  

 

Kommunikationen kring villkoren för deltagandet har dock visat sig missgynna en viss kategori 

huvudmän, nämligen små huvudmän med små skolenheter och förhållandevis få matematiklä-

rare. Det har bland vissa huvudmän inte varit tillräckligt tydligt hur fördelningen av statsbidrag 

sett ut. Uppfattningen har varit att det krävts större lärargrupper för att delta, men möjligheten 

för att beviljas stöd har funnits även för mindre grupper. Satsningen har därför utgjort ett reellt 

hinder för lärare att delta från små huvudmannaorganisationer. 

 

 Flera av Matematiklyftets beståndsdelar har bidragit till att utveckla undervisningen 

i matematik 

Vår bedömning är att genomförandet av Matematiklyftet har haft betydelse för att utveckla 

undervisningen i matematik och att handledarledda kollegiala samtal tillsammans med modulerna 

varit de viktigaste framgångsfaktorerna under genomförandet. Vår bedömning är även att rektors 

stöd och huvudmannens roll haft mindre betydelse för satsningens genomförande på kort sikt.  

 

På ett övergripande plan visar utvärderingen att lärarna varit mycket nöjda med satsningen och 

att genomförandet bidragit till att utveckla undervisningen i matematik. Särskilt tycks satsningen 

ha bidragit till att lärarna i högre grad reflekterar över sin roll och fått en vidgad verktygslåda av 

undervisningsmetoder. De metoder och verktyg som tillhandahållits genom fortbildningen har 

bidragit till att lärarna känner ett ökat självförtroende, att de fått idéer för att variera undervis-

ningen samt att de blivit mer medvetna om sin och elevernas roll i klassrummet. Det finns dock 

viss variation i satsningens genomslag, exempelvis visar utvärderingen att lärare från gymnasie-

skolan i något lägre grad upplever att Matematiklyftet bidragit till en utvecklad undervisningskul-

tur. 
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Ramböll har undersökt bidraget från var och en av Matematiklyftets beståndsdelar på det sam-

lade resultatet av satsningen. Den visar att de faktorer som med säkerhet har påverkat lärarnas 

skattning av Matematiklyftets bidrag till undervisningskulturen på kort sikt är modulinnehållet, de 

kollegiala samtalen och att det har funnits handledare som har fungerat som stöd för arbetet. 

Lärarna har genomgående värderat handledarnas bidrag att leda samtalen och att bidra med 

andra perspektiv och tankar mycket högt, således har handledarna i Matematiklyftet spelat en 

mycket viktig roll för ett positivt resultat av satsningen. Mindre betydelse har rektor och huvud-

mannen visat sig ha för det kortsiktiga resultatet. Dock krävs en viss övergripande planering från 

huvudmännen, framförallt vad gäller tidsmässiga förutsättningar.  

 

 Satsningen har bidragit till att sprida det kollegiala lärandet som fortbildningsform  

Utvärderingen visar att det kollegiala lärandet som fortbildningsform har fått spridning till följd av 

Matematiklyftet. Vår bedömning är att det finns tecken på att matematikundervisingen utvecklats 

även på längre sikt och att skolledning och huvudmän är centrala för att säkerställa ett långsik-

tigt resultat. 

 

För att säkerställa långsiktig hållbarhet av satsningen ser Ramböll framförallt två faktorer där 

huvudmannen kan stötta framöver: dels att skapa en övergripande plan för hur fortbildningssats-

ningar och andra utvecklingsprojekt ska fördelas mellan skolenheter och som tydligt speglar den 

egna skolans behov, dels att tydligt stötta handledarfunktionen på skolorna. Handledarfunktionen 

har i utvärderingen visat sig vara en bärande komponent för ett framgångsrikt kollegialt lärande. 

Det är därför av stor vikt att denna roll finns kvar och förvaltas på ett bra sätt av huvudmannaor-

ganisationen. 

 

Både undervisnings- och fortbildningskulturen har utvecklats på kort sikt men för att 

säkra långsiktighet behöver Skolverket och huvudmännen ta tillvara de särskilda kom-

ponenter som har bidragit till resultaten 

Sammantaget ser Ramböll att Matematiklyftet är en satsning som har fungerat mycket väl på 

programnivå och lärarnivå. Satsningen har nått deltagare i stor utsträckning och genomförandet 

har haft betydelse för att utveckla undervisnings- och fortbildningskulturen, framförallt på kort 

sikt. På lång sikt krävs ytterligare faktorer för att säkerställa att de goda resultaten bibehålls. Det 

handlar framförallt om att mer strukturerat och strategiskt arbeta med fortbildningssatsningar och 

utvecklingsprojekt. Det handlar även om att tillvarata och säkerställa en fortsatt förvaltning av 

positiva komponenter från genomförandet av Matematiklyftet såsom handledarledda kollegiala 

samtal med stöd av moduler av hög kvalitet. För detta krävs att både huvudmän och rektorer 

planerar och organiserar för ett sådant förvaltande, men också att Skolverket fortsätter tillhanda-

hålla stödmaterial i form av moduler för lärare. Detta för att säkerställa att förutsättningar finns 

på plats för att lärare ska kunna fortsätta utveckla undervisningen i matematik.  

  

Rambölls rekommendationer till Skolverket 

Syftet med rekommendationerna är att stärka långsiktigheten, som medskick för att främja håll-

bara resultat av Matematiklyftet men också inför design och planering av liknande insatser i 

framtiden.  

 

• Bibehåll Matematiklyftets fortbildningsmodell i kommande insatser  

Kombinationen av kollegiala samtal, stödmaterial och handledare fungerar väl och har också ett 

starkt statistiskt stöd i analysen. Ramböll rekommenderar därför att Skolverket bör använda en 

liknande fortbildningsmodell i kommande insatser. 

 

• Överväg hur kommande fortbildningsinsatser kan utformas och förankras för att nå 

fler deltagare, främst enskilda huvudmän 

För att undvika att framtida satsningar bara kan utnyttjas av huvudmän med vissa egenskaper 

(storlek, resurser, lokalisering eller annat) behöver Skolverket samla in och systematisera erfa-
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renheterna från Matematiklyftet och se till att de är tillgängliga när framtida satsningar ska desig-

nas. 

 

• Överväg graden av flexibilitet i genomförandet av kommande fortbildningsinsatser, 

dels kopplat till tidsmässiga förutsättningar och dels genom olika modeller för lärare 

från olika skolformer 

Skolverket bör för framtida liknande fortbildningsinsatser överväga en större flexibilitet i genom-

förandet. I planeringen av kommande insatser bör det finnas möjlighet för en större frihetsgrad 

för hur fortbildningen ska läggas upp.  

 

• Stärk huvudmän och rektorer för att säkerställa hållbarhet i resultat, exempelvis 

genom stöd och verktyg i prioritering och uppföljning av insatser 

Skolverket bör överväga hur myndigheten i högre grad kan stötta huvudmän och skolledning 

både gällande vilka insatser som bör prioriteras när beslut om deltagande ska tas och säkerställa 

att deltagandet sker utifrån de egna behoven. 
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1. INLEDNING 

1.1 Kort om Matematiklyftet 

Skolverket har fått regeringens uppdrag att ansvara för en didaktisk fortbildning för alla lärare 

som undervisar i matematik, det så kallade Matematiklyftet. Uppdraget har genomförts i samver-

kan med Nationellt centrum för matematikutbildning (NCM). Flera universitet och lärosäten har 

uppdragits att utveckla stödmaterial för genomförandet.  Matematiklyftet inleddes hösten 2012 

med en utprövningsomgång i vilken drygt 300 lärare deltog. Hösten 2013 inleddes satsningens 

huvudomgång. Matematiklyftet omfattar hela skolväsendet förutom fritidshemmet och möjlighet-

en att delta i satsningen med statsbidrag pågick fram till juni 2016. I Matematiklyftets huvudom-

gång som pågått 2013-2016 har totalt knappt 500 huvudmän, drygt 4 000 skolor och 35 000 

lärare deltagit. 

 

Det huvudsakliga syftet med fortbildningen är att genom kollegialt lärande öka lärarnas ämnesdi-

daktiska kompetens och därmed stärka och utveckla kvaliteten på undervisningen i matematik. 

Det kollegiala lärandet mellan matematiklärarna genomförs med stöd från en matematikhandle-

dare. Förutom fortbildning av lärare, ingår i Skolverkets uppdrag från regeringen även att er-

bjuda en utbildning för matematikhandledare och rektorer. Därutöver har drygt 20 lärosäten, på 

uppdrag av Skolverket, varit med och utvecklat didaktiskt stödmaterial till fortbildningen. Stöd-

materialet har tillgängliggjorts via en webbaserad lärportal.   

 

Matematiklyftet har två övergripande mål: att bidra till utvecklingen av undervisnings- respektive 

fortbildningskulturen på skolenheterna. En utvecklad undervisningskultur innebär i detta sam-

manhang att lärare som deltagit i Matematiklyftet i högre grad reflekterar över den egna under-

visningen, har fått fler undervisningsmetoder, har ökad kunskap i matematikdidaktik, och ett 

ökat engagemang för kollegialt lärande. På längre sikt är målsättningen att lärarna ska ha ökad 

medvetenhet om undervisningsbeslut och bättre kan anpassa undervisningen efter varje elevs 

behov. Matematiklyftet ska även utveckla fortbildningskulturen på skolenheterna. Detta innebär 

att kollegialt lärande används som fortbildningsform och att dialogen kring fortbildning mellan 

lärare, rektor och huvudmän stärkts. Tanken är att dessa kulturer ska bli hållbara i den meningen 

att de består och fortsätter att utvecklas även efter det att Matematiklyftet har avslutats. Lång-

siktigt är målet att öka elevernas måluppfyllelse. 

 

1.2 Utvärderingens syfte och frågeställningar 

Skolverket har beslutat att utvärderingen av Matematiklyftet ska genomföras genom tre delstu-

dier, om Matematiklyftets förutsättningar, Matematiklyftets genomförande och Matematiklyftets 

resultat. Ramböll Management Consulting (fortsättningsvis Ramböll) har svarat för att utvärdera 

Matematiklyftets förutsättningar och genomförande. Mer precist har syftet varit att bedöma för-

utsättningarna för Matematiklyftets genomförande. Detta omfattar att identifiera och samman-

ställa faktorer som gynnar eller missgynnar Matematiklyftets genomförande. Utvärderingens 

andra syfte har varit att bedöma Matematiklyftets genomförande, givet förutsättningarna. Ram-

bölls utvärdering har omfattat samtliga skolformer som deltagit i Matematiklyftet, med undantag 

från förskolan. 

 

Möjligheten att identifiera faktorer som gynnar eller missgynnar Matematiklyftets förutsättningar 

respektive genomförande kräver ett resultat att värdera emot. Av denna anledning har utvärde-

ringen även studerat Matematiklyftets resultat på kort och lång sikt för lärare och skolor1. De 

övergripande frågeställningarna har varit följande:  

 

                                                
1 För att rapporten ska vara läsvänlig har vi valt att använda begreppet skola och inte skolenhet när applicerbart.   
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 Uppnår Skolverket Matematiklyftets målsättningar på prestationsnivå?2  

 Uppnår Skolverket Matematiklyftets målsättningar på resultatnivå?3  

 Vilka förutsättningar påverkar Matematiklyftets resultat på kort och lång sikt? 

 Hur påverkar genomförandet Matematiklyftets resultat på kort och lång sikt?  

 

Skolverket har tillsammans med Ramböll utvecklat de övergripande frågeställningarna genom ett 

antal preciserade frågeställningar som redovisas i tabellen nedan. 

Tabell 1. Utvärderingens frågeställningar 

Huvudsakliga frågeställningar Preciserade frågeställningar 
 

Vilka förutsättningar påverkar 

Matematiklyftets resultat på 
kort och lång sikt? 

 Hur fungerar Skolverkets kommunikation och stöd 
inför genomförandet av Matematiklyftet hos huvud-
män och skolor? 

 Hur fungerar huvudmännens stöd inför och under 
Matematiklyftet? 

 Vilka ytterligare faktorer påverkar huruvida skolor 

väljer att delta i Matematiklyftet eller inte? 
 På vilka grunder utses matematikhandledare hos 

huvudmännen och hur fungerar valprocessen? 

Hur påverkar genomförandet 
Matematiklyftets resultat på 
kort och lång sikt? 

 Hur fungerar lärportalens moduler till innehåll och 
utformning? 

 Hur ser relationen matematikhandledare – lärar-
grupper ut? 

 I vilken utsträckning påverkas relationen mellan ma-
tematikhandledare och lärargrupper av om matema-
tikhandledaren handleder lärare som denna normalt 
sett arbetar med eller inte? 

Stödjande frågeställningar Preciserade frågeställningar 

Uppnår Skolverket Matema-
tiklyftets målsättningar på 
prestationsnivå? 
 

 Genomgår lärare i önskad omfattning fortbildning-
ens olika delar? 

 Genomgår samtliga handledare handledarutbild-
ningen? 

 Genomgår samtliga rektorer Matematiklyftets ut-
bildning för rektorer? 

 Har deltagande huvudmän mottagit information om 
Matematiklyftets bakgrund, mål och utformning 
samt om sin egen roll i genomförandet av Matema-
tiklyftet? 

 Har huvudmännen följt regelverket för statsbidrag 
som gäller Matematiklyftet och utsett handledare? 

Uppnår Skolverket Matema-
tiklyftets målsättningar på 
resultatnivå? 

 

 Hur värderar deltagande lärare sin utveckling med 
avseende på en ökad grad av självreflektion? 

 Hur värderar deltagande lärare sin utveckling med 
avseende på ökad kunskap och fler verktyg i under-
visningen? 

 Hur värderar lärare sitt engagemang för kollegialt 
lärande? 

 Hur värderar handledare sin förmåga att leda det 
kollegiala lärandet? 

 Hur värderar rektorer sin förmåga att utöva det pe-
dagogiska ledarskapet? 

 Hur värderar huvudmännen sin kunskap om Mate-
matiklyftets bakgrund, mål och utformning och en-
gagemang för kollegialt lärande? 

 Hur värderar rektorer och handledare huvudmän-

nens förmåga att skapa förutsättningar och driva 
Matematiklyftet? 

                                                
2 Med prestationsnivå avses i detta sammanhang utfallet av de aktiviteter som lärare, matematikhandledare, rektorer och huvudmän 

förväntas genomföra i Matematiklyftet. Enligt Skolverkets målsättningar ska till exempel samtliga lärare som anmälts som deltagare i 

Matematiklyftet också slutföra fortbildningen. Att slutföra fortbildningen är således en prestation och det är dessa som värderats i 

utvärderingen. Se även Matematiklyftets förändringsteori i Bilaga 1 Metodnotat. 
3 Med resultatnivå avses i detta sammanhang de resultat som förväntas uppnås till följd av att lärare, matematikhandledare, rektorer 

och huvudmän genomför Matematiklyftet. Enligt Skolverkets målsättningar ska till exempel de rektorer som genomgår rektorsutbild-

ningen få goda kunskaper i Matematiklyftets bakgrund, mål och utformning. Denna ökning av kunskaper är således ett önskat resultat 

till följt av satsningen och det är dessa resultat som värderas i utvärderingen. Se även Matematiklyftets förändringsteori i Bilaga 1 

Metodnotat. 
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Denna rapport utgör Matematiklyftets slututvärdering Slututvärderingen är en samlad bedömning 

av Matematiklyftets genomförande under 2013-2016. 

 

1.3 Rapportens disposition 

Rapporten är disponerad efter de övergripande frågeställningarna.  

 

I kapitel två redogörs för metod och genomförande, inklusive datainsamlingen.  

 

I kapitel tre redovisas Matematiklyftets resultat avseende uppnådda prestationer, det vill säga i 

vilken omfattning lärare har deltagit i satsningen i relation till olika variabler på huvudmannanivå. 

Delfrågeställningar kring prestationer kopplade till rektorerna och handledarna återfinns i bilaga 

två och tre. Kapitel tre besvarar även frågeställningen ”Vilka ytterligare faktorer påverkar 

huruvida skolor väljer att delta i Matematiklyftet eller inte?”.  

 

I kapitel fyra behandlas Matematiklyftets resultat på kort sikt vad avser lärarnas utveckling och 

Matematiklyftets resultat på lång sikt vad avser en utveckling av undervisningskulturen. I kapitel 

fyra redogörs även för vilka förutsättningar och genomförandefaktorer som haft betydelse för de 

kortsiktiga resultaten.  

 

Kapitel fem behandlar utvärderingens frågeställningar om resultat på lång sikt och vad som 

förklarar långsiktiga resultaten.  

 

I kapitel sex ger Ramböll sina samlade slutsatser med utgångspunkt i utvärderingens frågeställ-

ningar.  

 

I rapportens avslutande kapitel sju presenteras Rambölls rekommendationer till Skolverket. 

 

Till rapporten hör också tre bilagor. Bilaga ett innehåller en närmare beskrivning av vilka meto-

der som använts för genomförandet av utvärderingen. Bilaga två och tre redogör för resultat 

kopplade till två av Matematiklyftets målgrupper, matematikhandledare och rektorer.   
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2. METOD OCH GENOMFÖRANDE 

I detta avsnitt beskrivs kortfattat utvärderingens metodologiska utgångspunkter, empiriinsamling 

och analytiska strategier. För en mer detaljerad beskrivning se bilaga 1. 

 

2.1 Övergripande utgångspunkter och upplägg för slutrapporten 

Utvärderingen av Matematiklyftet har haft både en formativ och en summativ ansats. Det innebär 

att utvärderingen har bidragit med lärande om satsningens genomförande under tiden för dess 

genomförande, samt att ge en samlad bedömning av satsningen efter dess avslut. Ramböll har 

under deltagaraomgångarna 2013/14 och 2014/15 levererat två delrapporter. Delrapporterna har 

utvärderat respektive omgångs genomförande med utgångspunkt i utvärderingens frågeställ-

ningar. Tidigare delrapporter har haft ett tydligt formativt fokus. Den formativa ambitionen har 

för de två tidigare delutvärderingarna inneburit att utvärderingen lyft fram både vad som har 

fungerat väl och vad som har fungerat mindre väl, detta i syfte att bidra med ett lärande till 

Skolverket under det fortsatta genomförandet. För att det formativa syftet ska kunna nås har 

upplägget utformats i dialog med Skolverket under genomförandet av Matematiklyftet. Detta 

innebär bland annat att utvärderingens frågeställningar har kompletterats utifrån reflektioner 

som gjorts under datainsamlingen.  

 

Denna rapport utgör slutrapporteringen av utvärderingen och utgår därmed från en summativ 

ansats.  Den summativa ambitionen innebär att utvärderingen gör en sammanfattande bedöm-

ning av Matematiklyftets förutsättningar och genomförande under de tre läsår satsningen pågått.   

För att kunna värdera och förklara Matematiklyftets samlade resultat har Ramböll utgått från en 

teoribaserad ansats. Det innebär att insatsen tillsammans med Skolverket inledningsvis kartlades 

i en så kallad förändringsteori.4  En förändringsteori tydliggör Matematiklyftets målsättningar och 

hur de, i teorin, är tänkta att nås. I förändringsteorin kartläggs också yttre faktorer som kan 

påverka satsningens genomförande, som exempelvis förhållanden på skolorna eller andra sats-

ningar som genomförs parallellt med Matematiklyftet. Förändringsteorin har sedan använts som 

jämförelsepunkt i analysen av empirin. I förändringsteorin har Matematiklyftets övergripande 

målsättningar operationaliserats som resultat på kort och lång sikt.5  Förändringsteorin har an-

vänts som utgångspunkt för värdering i av Matematiklyftets genomförande i de tidigare delutvär-

deringarna, med den empiri som då låg till grund för skattning.  

 

I slututvärderingen har tidigare data tillsammans med empiri som samlats in under den sista 

deltagaromgången (2015/16) använts för att summera satsningen i sin helhet. En avgränsning 

för Rambölls utvärdering är att Ramböll enbart mäter lärarnas skattning av Matematiklyftets bi-

drag till deras utveckling. Vad som i förändringsteorin kallas effekter, det vill säga ökad under-

visningskvalitet och att alla elever ska prestera bättre, har inte legat inom ramen för Rambölls 

uppdrag att undersöka. I Rambölls uppdrag har inte heller ingått att värdera faktiska och bestå-

ende förändringar med avseende på undervisnings- och fortbildningskultur.6  

 

Matematiklyftets förändringsteori åskådliggörs i bilaga 1. 

 

2.2 Datainsamling 

I detta avsnitt presenteras kort den datainsamling som genomförts för utvärderingen i sin helhet.  

 

Utvärderingen av Matematiklyftet vilar på empiri insamlad genom intervjuer, observationer och 

enkäter. Empiriinsamlingen har omfattat målgrupperna lärare, rektorer, handledare och huvud-

män. För att kunna uttala sig om hur Matematiklyftet utvecklats över tid har Ramböll i slututvär-

                                                
4 Också kallad bland annat programteori, verksamhetslogik eller programlogik. För mer information se bland annat Ekonomistyrnings-

verket, Vägledning Verksamhetslogik (2016:31), 2016 
5 För att läsa mer om Matematiklyftets målsättningar se Matematiklyftets programbeskrivning, (Skolverket, dnr. 2011:643) 
6 För mer information om Matematiklyftets utvärderingar, se Skolverkets webbplats http://www.skolverket.se/kompetens-och-

fortbildning/larare/matematiklyftet 

http://www.skolverket.se/kompetens-och-fortbildning/larare/matematiklyftet
http://www.skolverket.se/kompetens-och-fortbildning/larare/matematiklyftet
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deringen och delutvärderingen som gjordes 2014/15 använt tidigare insamlad data från delutvär-

deringarna i syfte att göra jämförelser över tid. Ramböll har därmed återanvänt insamlad data 

från tidigare deltagaromgångar. I övrigt består slututvärderingen primärt av data som samlats in 

under läsåret 2015/16. I figur 1 åskådliggörs vilken data som samlats in under utvärderingens 

gång. För en mer detaljerad beskrivning av tidigare datainsamling hänvisas till delutvärderings-

rapporterna.  

Figur 1. Tidslinje över datainsamling för de två delutvärderingarna och slututvärderingen 

 

2.2.1 Enkätundersökningar 

Inom ramen för slututvärderingen som gjorts 2015/16 har nio enkätundersökningar skickats ut. 

Som figur 1 visar har även enkätundersökningar genomförts under delutvärderingarna. En full-

ständig beskrivning av urval, målgrupper och svarsfrekvens för enkätundersökningarna presente-

ras i Bilaga 1.   

 

2.2.2 Intervjuer och observationer 

Utöver enkäter har datainsamlingen bestått av intervjuer och observationer under kollegiala sam-

tal. Intervjuerna har dels genomförts inom ramen för fallstudier, dels som kompletterande em-

piriinsamling utifrån ett slumpmässigt urval av representanter för målgrupperna. Fallstudierna 

har valts ut strategiskt så att de har omfattat samtliga typer av skolformer. Därtill har urvalet 

omfattat kommunala och enskilda huvudmän. I slututvärderingen och för delutvärderingen som 

genomförts har även intervjuer genomförts med tidigare deltagare i Matematiklyftet. I bilaga 1 

sammanfattas antalet intervjuer, gruppintervjuer och observationer som genomförts under hela 

utvärderingen och specificerat per målgrupp för intervjuer som gjorts i samband med slututvär-

deringen. 

 

2.3 Analytiska strategier/metodologiska utmaningar 

För att besvara utvärderingens frågeställningar har ett antal analytiska strategier tillämpats, ne-

dan presenteras dessa övergripande. 

 

2.3.1 Värdering mot målsättningar 

Den samlade värderingen av Matematiklyftets bidrag, liksom bidraget från satsningens olika de-

lar, värderas gentemot befintliga målsättningar så som de har definierats av Skolverket i föränd-
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ringsteorin. Målsättningarna har operationaliserats i en enkätundersökning som utgör det huvud-

sakliga empiriska underlaget för bedömningarna.  

 

För Rambölls utvärdering av Matematiklyftets förutsättningar och genomförande har Skolverket 

inte fastställt i vilken omfattning avsedda resultat måste uppnås för att satsningen ska betraktas 

som framgångsrik. För att ändå kunna göra en bedömning av huruvida målsättningarna uppnåtts 

har Ramböll tagit fram en tiogradig skala som använts i enkätundersökningen. I denna har re-

spondenterna fått ange i vilken utsträckning de instämmer i olika påståenden. En tiogradig skala 

har använts, där 1 har motsvarat bedömningen ”Inte alls” och 10 har motsvarat ”I mycket stor 

utsträckning”.7 Ramböll har i första hand använt enkätresultaten som övergripande indikation på 

satsningens avtryck och som stöd för att uttolka eventuella förändringar i genomförandet mellan 

åren. Skalan har också använts för att kunna genomföra SEM-analysen, se 2.3.2. 

 

2.3.2 SEM-analys 

För en övergripande bedömning av vilka faktorer som gynnar respektive missgynnar Matema-

tiklyftets genomförande har vi använt oss av en strukturell ekvationsmodelleringsanalys (SEM-

analys).8 SEM-analysen beräknar i vilken utsträckning ett antal oberoende variabler korrelerar 

med den eller de beroende variablerna. Jämfört med liknande metoder, som också syftar till att 

pröva hypotetiska samband mellan variabler, kan SEM-analysen inkludera fler variabler som ana-

lyseras simultant i en framarbetad modell.  

 

Eftersom analysen inte visar orsakssamband utan enbart korrelation, är det viktigt att modellen 

som testas är teoridriven och bygger på underbyggda antaganden om sambandens riktning. I 

denna utvärdering har åtta oberoende och tre beroende variabler arbetats fram, dels utifrån en 

forskningsöversikt som gjordes inom ramen för utvärderingen av utprövningsomgången, dels 

utifrån intervjuer och fokusgrupper i föreliggande utvärdering.9  I enlighet med Matematiklyftets 

målsättningar representerar de tre beroende variablerna 1) en utveckling av undervisningskul-

turen på kort sikt (kallad ”Undervisningskulturen på kort sikt” i modellen), 2) en utveckling av 

undervisningskulturen på lång sikt (kallad ”Undervisningskulturen på lång sikt” och 3) en utveckl-

ing av fortbildningskulturen (kallad ”Fortbildningskulturen” i modellen). Variablerna som ingår i 

modellen är latenta vilket innebär att de har operationaliserats genom ett antal indikatorer som 

tillsammans fångar in respektive variabel. I bilaga 1 finns en tabell där en närmare förklaring av 

hur respektive variabel har utvecklats ingår.  

 

Variablerna är framräknade genom ett antal enkätfrågor från lärarenkäten som skickats till delta-

gare i Matematiklyftet under läsåret 2015/16. Analysen som görs utifrån modellen bygger dels på 

det samlade betyget som varje variabel ges av respondenterna, dels på dess samband med de 

beroende variablerna, det vill säga Matematiklyftets målsättningar. Ambitionen är att kunna ut-

läsa vilka faktorer (variabler) som är prioriterade att stärka för att förbättra satsningens avtryck. 

Två modeller har tagits fram. En modell med resultat på kort sikt som beroende variabel och en 

modell med resultat på längre sikt som beroende variabler. De statistiska mått som har använts 

för att testa modellerna tyder på att modellerna är stabila. 

 

2.3.3 Intervjuer och fallstudier 

Utöver SEM-analysen har vi i utvärderingen använt den kvalitativa metoden fallstudier samt 

kompletterande intervjuer. Utgångspunkten för fallstudien har varit en skola som deltar i sats-

ningen och har byggt på intervjuer med huvudmannens representant, skolans rektor, en lärar-

grupp samt gruppens matematikhandledare. 

                                                
7 Anledning till att en tiogradig skala har använts är att vi har velat analysera resultatet genom en strukturell ekvationsanalys. 
8 För mer information om SEM-analys se Lei, P, & Wu, Q, An NCME instructional module on: Introduction to structural equation 

modeling: Issues and practical consideration', Educational Measurement: Issues And Practice, 26, 3, 2007 eller McQuitty, S, & Wolf, M, 

Structural Equation Modeling: A Practical Introduction', Journal Of African Business, 14, 1 , 2013 
9 De oberoende variablerna betecknas i rapporten även påverkansfaktorer eller enbart faktorer. De beroende variablerna kallas i 

rapporten även målvariabler.    
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I tidigare delutvärderingar har 15 fallstudier genomförts per omgång. Mot bakgrund av att annan 

datainsamling tillkommit i slututvärderingen beslutades att antalet fallstudier skulle minskas till 

förmån för framtagande av fler enkäter och andra intervjuer. Det betyder att vi genomfört två 

fallstudier där också observationsstudie av ett kollegialt samtal ingått. Fallstudierna har framför 

allt syftat till att utveckla hypoteser till modellen som prövas genom SEM-analys, det vill säga att 

systematiskt testa hypoteser om vad som förklarar ett specifikt resultat för att kunna utesluta 

omöjliga alternativ med utgångspunkt i enskilda fall. De har emellertid även utgjort ett stöd i 

bedömningen av hur Matematiklyftet har fungerat i de skolformer som har för få deltagare för en 

kvantitativ analys samt fått exemplifiera och tjäna som tolkningsstöd i analysen av enkätsvaren. 

Under genomförandets gång har fallstudierna fått en alltmer förklarande prägel. Det gäller i hu-

vudsak analysen av huvudmannens roll då denna, på grund av huvudmännens varierande karak-

tär, är svårare att dra generaliserbara slutsatser om.  

 

Därutöver har kompletterande intervjuer genomförts som också utgått från att inbegripa de mål-

grupper som ingått i satsningen. De kompletterande intervjuerna har syftat till att samla in ytter-

ligare data från målgrupperna  

 

Givet Skolverkets ambition att undersöka faktorer som påverkar Matematiklyftets framgång i 

genomförandet och i förutsättningar för genomförandet orienteras analysen i rapporten i fyra 

nivåer, nämligen program-, huvudmanna-, skol- och lärarnivån. Med programnivån avses den 

nivå där Skolverket verkar för att säkerställa att Matematiklyftet sammantaget skapar den av-

sedda nyttan. 
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3. MATEMATIKLYFTET HAR I TILLFREDSTÄLLANDE GRAD 

NÅTT DELTAGARE MEN VARIATIONER FINNS 

Målgruppen för deltagare i Matematiklyftet har varit lärare som undervisar i matematik i samtliga 

skolformer inom skolväsendet. För att Matematiklyftet ska uppnå sina målsättningar krävs att 

satsningen också når deltagare i tillfredsställande omfattning. I förändringsteorin är detta åskåd-

liggjort genom de prestationer som ska leda till kort- och långsiktiga resultat. Ramböll har under-

sökt om Matematiklyftet uppnått dessa prestationsmål genom i detta kapitel att besvara följande 

frågeställningar: 

 

 Genomgår lärare i önskad omfattning fortbildningens olika delar? 

 Vilka ytterligare faktorer påverkar huruvida skolor väljer att delta i Matematiklyftet eller inte? 

 

Frågeställningarna som berör de prestationer (framförallt utbildningen som handledare genom-

gått och utbildningen som erbjudits rektorer) som ska uppnås för rektorer och handledare be-

handlas i bilaga 2 och bilaga 3 som ger en sammantagen bild av prestationer och kortsiktiga re-

sultat kopplat till rektorer och handledare i Matematiklyftet.  

 

Kapitlet inleds med att redogöra för Matematiklyftets träffbild, dvs. vilka som deltagit i fortbild-

ningen med avseende på typ av huvudman och skolform. Mätningen av träffbilden har gjorts med 

utgångspunkt i antal skolor som deltagit per läsår i relation till samtliga skolenheter i population-

en.  

 

3.1 Matematiklyftet har i tillfredsställande grad nått skolor men variationerna i deltagande 

mellan kommunala och fristående skolor är stor 

Grundskolor har i störst utsträckning medverkat i Matematiklyftet. Träffbildsanalysen (figur 2) 

visar att 87 procent av samtliga grundskoleenheter i landet deltagit med lärare under något av 

läsåren. Fördelningen mellan omgångarna är relativt jämn, men något färre skolor deltog under 

sista läsåret. Drygt hälften av gymnasieskolorna har totalt sett deltagit och 60 procent av grund-

sär- och gymnasiesärskolorna. Vad avser övriga skolformer (kommunal vuxenutbildning, särskild 

utbildning för vuxna, sameskolan och specialskolan) har 15 procent av totala andelen skolor del-

tagit. Både gymnasieskolor och särskolor deltog i högre utsträckning under läsåret 2014/15 för 

att återigen minska under sista omgången. Skolverket har genomfört olika marknadsföringsinsat-

ser om fortbildningen och kommunicerat material om hur fortbildningen kan planeras och genom-

föras men det tycks inte fullt ut gett avsedd effekt.  

 

Rambölls träffbildsanalys mäter antal deltagande skoleneheter och inte antal lärare. För att räk-

nas som en deltagande skolenhet i träffbildsanalys räcker det att endast en lärare från en sko-

lenhet deltagit. Det verkliga antalet lärare per skolform som har deltagit kan i praktiken därför 

vara lägre än vad Rambölls träffbildsanalys visar. Den träffbildsanalys som är framtagen menar vi 

ger en god indikation på hur fördelningen mellan skolformerna sett ut. 
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Figur 2. Deltagande skolenheter per skolform i förhållande till totala antalet skolenheter i populationen, 
läsåren 2013-2016 

 
Not: Övriga skolformer avser kommunal vuxenutbildning, särskild utbildning för vuxna, sameskolan och specialskolan.  
 

Det finns även variation i fördelningen av deltagande skolenheter med avseende på huvudman-

natyp. Kommunala skolor har deltagit i högre utsträckning än fristående skolor, vilket gäller både 

för grundskolor och för gymnasieskolor. Detta illustreras i figur 3 nedan. Det tycks i någon mån 

som att Matematiklyftet inte varit utformad på ett sätt som möjliggör att lärare kan delta utifrån 

samma förutsättningar. Vi har även i tidigare delrapporteringar lyft fram den ojämna fördelning-

en mellan kommunala och fristående skolor och att det är allvarligt om fortbildningen inte lyckats 

attrahera deltagare jämnt. De orsaker som kan ha hindrat deltagande i satsningen kommer vi 

redogöra närmare för i avsnitt 3.2. 

Figur 3. Deltagande grundskolor och gymnasieskolor fördelat på huvudmannatyp, antal läsår med delta-
gande 

 

3.2 Kommunikationen kring villkor för att erhålla statsbidrag samt andra prioriteringar har 

varit främsta skäl för att inte delta i fortbildningen 

Som vi ovan beskrev har fristående skolor varit lägre representerade i fortbildningen. Ramböll 

har genomfört intervjuer med ett antal huvudmän som inte valt att delta i Matematiklyftet. Un-

derlaget för att analysera huvudmäns beslut att inte delta har utgjorts av sju intervjuer, vilket får 

ses som ett ganska litet antal i förhållande till det totala antalet som inte deltagit. Vår bedömning 

är att intervjuerna visar på flera exempel av de skäl som kan ligga till grund för beslut om delta-

gande, men att intervjuerna inte ger en heltäckande eller fullständigt representativ bild. Vi har 
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utifrån intervjuerna identifierat tre huvudsakliga skäl som påverkat huvudmannens beslut att inte 

genomföra fortbildningen: 

 

 Intern organisering har hindrat planering för deltagande 

 För höga krav för att erhålla statsbidrag 

 Eget utvecklingsarbete har prioriterats  

 

Från intervjuunderlaget lyft fram svårigheter med att planera för fortbildningen på ett sätt 

som inte påverkar kärnverksamheten negativt. Det har framförallt handlat om svårigheten 

att organisera tiden för att möjliggöra för lärare att delta. Från intervjusvar har framkommit att 

det inte funnits tillräcklig täckning för att kunna organisera lärarna att delta i Matematiklyftet, 

trots att fortbildningen kan genomföras utanför lektionstid. Dessa huvudmän har även haft stora 

utmaningar i att rekrytera behörig personal och att det därför inte upplevts legitimt att prioritera 

en så omfattande fortbildningsinsats. En huvudman uttrycker följande synpunkt: 

 

”Det som man känner för att kunna vara med är att det krävs ett överskott på folk, för att 

göra det på ett vettigt sätt behöver man nedsättning. Att man får folk in. Vi har inte så 

mycket folk, det är särskilt hopplöst på små skolorna. Det som hade spelat roll för oss är 

krav på tid. Hade vi fått välja period eller takt, kanske att göra en modul från mitt till mitt 

på ett läsår. Att göra två moduler på ett läsår är för mycket. […] Det tar oss in på mitten 

till september innan vi är ens på plats med lärartjänsterna. Vi är inte i organisation i au-

gusti.” 

- Representant för huvudman 

 

En annan viktig faktor som hindrat deltagande är hur kraven för att erhålla statsbidrag 

kommunicerats för de lärare som ingår i satsningen. I fördelningen av statsbidraget för Mate-

matiklyftet har utgångspunkten varit att minst 15 lärare ska delta för att ansökningen ska bevil-

jas. Det finns ett stort antal huvudmän, ofta enskilda, med endast ett par matematiklärare i hela 

verksamheten som därmed inte sett sig behöriga att delta och därför avstått. Skolverket har 

dock inte haft kravet om 15 lärare för att beviljas statsbidrag utan utgått från principen om att 

bevilja huvudmän med färre än 15 lärare om det funnits ekonomiskt utrymme. Det tycks dock 

som att denna information inte i tillräcklig grad nått huvudmännen. Även om modellen för att 

fördela statsbidrag till huvudmän har inneburit att det är möjligt att delta även om antalet an-

mälda lärare understiger 15, tycks det som att detta inte kommunicerats i tillräcklig utsträckning. 

Huvudmän har också uppmuntrats att samarbeta med varandra för att komma upp i tillräckligt 

antal, något som också förekommit hos ett antal huvudmän. Huvudmän som varit belägna på 

stora geografiska avstånd från varandra har också organiserat träffar över Skype eller andra 

digitala lösningar. Trots att man från Skolverkets sida uppmuntrat till att hitta olika lösningar för 

att möjliggöra deltagande uppfattar en del huvudmän att det inte varit helt enkelt att planera för 

sådana upplägg. Mot bakgrund av att vår analys av vilka som nåtts av Matematiklyftet visat att 

det finns en snedfördelning mellan enskilda och kommunala huvudmän, tycks det som att kom-

munikationen kring hur fördelningsmodellen för deltagande varit utformat inte varit tillräcklig och 

det i sin tur kan ha hindrat mindre huvudmän från att delta. Dessa mindre huvudmän menar att 

Skolverket i sina krav för deltagande signalerar att Matematiklyftet inte gynnar alla huvudmän 

att delta. En huvudman uttrycker i en intervju: 

 

”Jag kan tänka mig att det är många glesbygdskommuner som inte varit med. […] Säger 

man att det är 15 lärare, så signalerar man att det inte funkar för oss glesbygdskommu-

ner.” 

– Representant för huvudman 

 

En tredje faktor som framkommit i intervjuer med huvudmän som inte valt att delta i Matematik-

lyftet rör huvudmän som fokuserat på egeninitierade insatser i matematik eller i annat ämne 

eller område. Dessa huvudmän har fattat ett aktivt beslut om att prioritera det egna arbetet och 
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inte alls tagit del av satsningen. Det kan ha handlat om att huvudmannen tidigare genomfört 

insatser i matematik och istället velat fokusera på andra ämnen eller att man bedriver andra 

satsningar i matematik, t ex SKL Matematik PISA 201510 eller egna projekt. Dessa huvudmän har 

bedömt att Matematiklyftet inte tillfört något extra värde i relation till det egna arbetet och att 

det därför inte funnits behov av att delta. En huvudman beskriver sitt arbete: 

 

”2009-2010  fattades ett beslut i nämnden att satsa på matematiken. […]. Sen dess har 

vi regelbundet ämneskonferenser, 3-4 gånger per termin. […] Just det här kollegiala lä-

randet, då insåg vi att vi inte kunde göra både detta [regelbundna ämneskonferenser, 

Rambölls anm.] och Mattelyftet. Alla lärare och rektorer tyckte att detta var mer värde-

fullt. Vi får kollegiala lärandet, och annat också. […] Därför gick vi inte med i Mattelyftet. 

Man var så nöjd med det vi påbörjat, man hade den här metoden med intensivundervis-

ningen. På något vis blev det att om vi skulle gå in i Mattelyftet skulle vi släppa det kolle-

giala, att man då skulle jobba på sin egen skola och inte träffa andra skolor.”  

- Representant för huvudman 

 

För de huvudmän som inte sett behovet av att genomföra Matematiklyftet tycks det alltså som 

att man haft egen och tillräcklig kapacitet för att planera och organisera egna fortbildningsinsat-

ser, men det framkommer också att huvudmannen inte haft organisatoriska förutsättningar för 

genomförandet. Ramböll bedömer att de krav som funnits förknippade med statsbidraget för 

Matematiklyftet uppfattats för snäva och har bidragit till att vissa typer av huvudmän, företrä-

desvis mindre huvudmän och huvudmän i glesbygd, missgynnats. Det ska dock vägas mot att 

satsningens utformning kräver viss kapacitet hos huvudmannen för att kunna genomföras. For-

men för kollegialt lärande måste inbegripa ett minimum av lärare för att samtalen ska bli me-

ningsfulla och generera ett givande utbyte mellan deltagarna. Mot bakgrund av detta är det posi-

tivt att Skolverket under läsåret 2016/17 erbjuder Matematiklyftet som webbaserad lösning. Det 

kan emellertid vara värt att överväga hur framtida krav för rekvirering av statsbidrag ska se ut 

och eventuellt utforma kraven mer flexibelt för att främja deltagande bland mindre huvudmän. 

 

3.3 Satsningen har fullföljts i hög utsträckning 

De huvudmän vars lärare genomfört Matematiklyftet har i mycket hög utsträckning fullföljt fort-

bildningen. Under satsningens tre omgångar är det i genomsnitt 3-4 procent av anmälda delta-

gare som inte fullföljt fortbildningen. Andelen baseras på de respondenter som i enkäten uppgett 

att de endast fullföljt en modul (fortbildningen kräver att två moduler slutförs inom loppet av ett 

läsår). Bland de som inte besvarat enkäten finns därför sannolikt ett antal som avbrutit sitt del-

tagande varför den verkliga deltagargraden troligtvis är något högre.  

 

Vanliga skäl till att lärarna avbrutit Matematiklyftet uppges i enkäten vara byte av tjänst under 

läsåret eller frånvaro som föräldraledighet eller sjukskrivning. Omkring en fjärdedel av de som 

avbrutit framhåller man tidsbrist eller omprioriteringar som orsak till att man inte kunnat fullfölja 

fortbildningen. Det är i sammanhanget värt att påpeka att i stort intervjuunderlaget ger en tydlig 

bild över att lärarna har upplevt fortbildningen som tidskrävande och genomförandet som press-

sat. Tiden som lärarna fått till förfogande för kollegiala samtal och delvis för inläsning av texter 

har inte upplevts som tillräcklig och från intervjuer framkommer också att annan gemensam kon-

ferenstid blivit lidande till följd av fortbildningen. I intervjuerna har framkommit att lärare tving-

ats använda fritiden för att hinna läsa in sig på modulmaterialet. Genomgående har tempot för 

genomförandet upplevts vara för högt, något som både intervjuer och enkätunderlaget vittnar 

om. Att genomförandet av Matematiklyftets upplevts som för intensivt har varit en genomgående 

synpunkt under alla tre läsår. Trots det intensiva genomförandet är det viktigt att framhålla att 

det förhållandevis är en mycket liten andel lärare som avbrutit fortbildningen till följd av detta 

                                                
10 SKL Matematik PISA 2015 var en satsning initierad av SKL som pågick mellan 2012-2015. Satsningen syftade till att förbättra ma-

tematikresultaten. För mer information: 

http://skl.se/skolakulturfritid/skolaforskola/sklssatsningarutvecklaskolan/matematikpisa.211.html  

http://skl.se/skolakulturfritid/skolaforskola/sklssatsningarutvecklaskolan/matematikpisa.211.html


 

  

 

 

 

 
 
 

 

19 

 

vilket troligtvis kan förklaras av att satsningen hållit en hög kvalitet och upplevts relevant för de 

som deltagit. 
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4. MATEMATIKLYFTET HAR HAFT BETYDELSE FÖR ATT UT-

VECKLA MATEMATIKUNDERVISNINGEN 

Matematiklyftet är en fortbildningsinsats som under ett läsår finansieras genom statsbidrag. 

Satsningen är tänkt att bidra till en stärkt undervisningskultur bland deltagande skolor och lärare. 

Insatsen ska ge en skjuts till att utveckla undervisningen och på längre sikt även bidra till en 

utvecklad fortbildningskultur. Detta kapitel redogör för Matematiklyftets kortsiktiga resultat samt 

vilka förutsättningar och genomförandefaktorer som kan förklara satsningens genomslag.11 

 

4.1 Målen för satsningen på kort sikt 

För att Matematiklyftet på sikt ska generera en ökad kvalitet i matematikundervisningen (en ut-

vecklad undervisningskultur) och en fortbildningskultur präglad av kollegialt lärande krävs att 

fortbildningen genomförs framgångsrikt och bidrar till en utveckling hos deltagande lärare, hand-

ledare, rektorer och huvudmän. Enligt Matematiklyftets förändringsteori ska följande kortsiktiga 

målsättningar uppnås för de lärare som deltar i fortbildningen: 

 

 Deltagande lärare reflekterar i högre grad över den egna undervisningen 

 Deltagande lärare har ökade kunskaper i matematikdidaktik 

 Deltagande lärare har en vidgad verktygslåda av undervisningsmetoder 

 Deltagande lärare har engagemang för kollegialt lärande som fortbildningsform 

 

Detta kapitel beskriver i vilken grad dessa målsättningar blivit uppnådda till följd av satsningen. 

Det kan inledningsvis vara värt att nämna att bedömningen av vilken grad målsättningar blivit 

uppnådda bör tolkas något mer försiktigt för vissa skolformer. Lärare som exempelvis undervisar 

i särskolan och vid kommunal vuxenutbildning bygger på ett mindre underlag, jämfört med 

grundskol- och gymnasielärare. Resultaten som beskrivs i kapitlet bör därför tolkas mer försiktigt 

för de skolformer som deltagit i lägre utsträckning i förhållande till grundskol- och gymnasielä-

rare. 

 

I Matematiklyftets förändringsteori finns även kortsiktiga resultat som ska uppnås bland handle-

dare, rektorer och huvudmän. Rambölls bedömning av resultat kopplade till handledare och rek-

torer beskrivs av utrymmesskäl i bilaga 2 och bilaga 3. De resultat som handlar om huvudmän-

nen i genomförandet av fortbildningen beskrivs i detta kapitel. 

 

Kapitlet utvecklar också närmare vilka faktorer som haft betydelse för satsningens resultat. I 

utvärderingen har dessa faktorer benämnts som förutsättningar och genomförandefaktorer. De 

faktorer som närmare kommer belysas i kapitlet är följande: 

 

 Modulernas innehåll och relevans 

 Kollegiala samtalens kvalitet 

 Handledarens roll 

 Rektors roll 

 Huvudmannens roll  

 Skolverkets roll 

 

4.2 Matematiklyftet har skapat goda förutsättningar för att genom kollegialt lärande 

utveckla undervisningen 

Utvärderingen visar att av lärare som deltagit i fortbildningen bedömer en majoritet att Matema-

tiklyftet bidragit till att utveckla undervisningskulturen på skolan. I figuren nedan kan vi utläsa 

att lärarna bedömer Matematiklyftets bidrag till undervisningen positivt med ett genomsnittligt 

värde på omkring sju. Intervjuunderlaget bekräftar denna bild och visar att satsningen framför-

allt har bidragit till att lärare i större utsträckning reflekterar över sin undervisning, att man upp-

                                                
11 De kortsiktiga resultat definieras som de som kan uppvisas under det läsår som satsningen genomförs med statsbidrag. 



 

  

 

 

 

 
 
 

 

21 

 

lever sig mer säker i yrkesrollen och att det finns ett ökat engagemang att arbeta enligt kollegialt 

lärande. 

 

Vi kan vidare konstatera att Matematiklyftet tycks haft ett likvärdigt genomslag i samtliga tre 

omgångar. Lärarna som deltagit under respektive läsår skattar satsningens bidrag i hög grad 

enhetligt och skillnaderna mellan deltagaromgångarna är marginell. Mot bakgrund av att delta-

gare från samtliga tre läsår värderar satsningens avtryck relativt likartat tyder det på att skillna-

der i sammansättningen av lärare som deltagit inte haft någon nämnvärd betydelse för fortbild-

ningens bidrag. Figur 4 nedan redovisar genomsnittlig skattning på de frågor som rör satsningens 

bidrag för att utveckla undervisningen för samtliga deltagaromgångar. 

Figur 4. Genomsnittligt betyg på frågor om Matematiklyftets bidrag till en utvecklad undervisningskultur, 
samtliga deltagaromgångar läsåren 2013-2016 

 
1=Inte alls, 10=I mycket stor utsträckning 

N = Matematiklyftet har gett mig ökade kunskaper i matematikdidaktik: 5862 (2013/14), 6006 (2014/15), 4025 (2015/16) 

Matematiklyftet har bidragit till att jag reflekterar över min undervisning i större utsträckning: 5851 (2013/14), 5999 

(2014/15), 4021 (2015/16) 
Matematiklyftet har ökat mitt engagemang för kollegialt lärande: 5825 (2013/14), 5979 (2014/15), 4024 (2015/16) 

Matematiklyftet har gett mig en bredare uppsättning av undervisningsmetoder: 5867 (2013/14), 6013 (2014/15), 4033 

(2015/16) 

 

Matematiklyftet har alltså haft betydelse för lärare i att få stöd att utveckla matematikundervis-

ningen. Detta bekräftas också av intervjuunderlaget. Särskilt tycks satsningen ha bidragit till att 

lärarna i högre grad reflekterar över sin roll i undervisningssituationen och att de genom fortbild-

ningen fått verktyg för att kommunicera på andra sätt med eleverna. Det har exempelvis handlat 

om vilket förhållningssätt läraren intar när eleven behöver hjälp med att lösa en uppgift, dvs. 

graden av s.k. stöttning respektive lotsning. Lärare uppger också att de genom Matematiklyftet 

fått nya idéer om upplägg på lektioner och strukturer för undervisning.  

 

Sammantaget visar utvärderingen att Matematiklyftet gett lärare bättre förutsättningar för att 

bedriva och utveckla matematikundervisningen. De metoder och verktyg som tillhandahållits 

genom fortbildningen har bidragit till att lärarna känner ett ökat självförtroende och trygghet 

kring yrkesrollen, att de fått idéer för att variera undervisningen och att de blivit mer medvetna 

om sin och elevernas roll i klassrummet. Vår bedömning är därför att Matematiklyftet på kort sikt 

uppnått de målsättningar som rör utveckling av undervisningskulturen. Det finns dock vissa vari-

ationer i resultaten som vi närmare redogör för i nästa avsnitt. 

 

4.2.1 Lärare som undervisar i gymnasieskolan värderar Matematiklyftets bidrag lägre 

I utvärderingen har vi även undersökt satsningens genomslag uppdelat på andra faktorer. Syftet 

har varit att undersöka eventuella variationer i resultatet av satsningen beroende på exempelvis 

vilken årskurs deltagande lärare undervisar i. Vi kan i utvärderingen konstatera att lärare som 

undervisar i gymnasieskolan både värderar satsningen i sin helhet och skattar fortbildningens 

bidrag till undervisningen signifikant lägre än lärare som undervisar i grundskolan och i övriga 
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skolformer (grundsärskola, gymnasiesärskola, kommunal vuxenutbildning, särskild utbildning för 

vuxna, specialskola och sameskolan). Det lägre omdömet bland gymnasielärarna ligger i genom-

snitt ett steg lägre på den tiogradiga skalan på de frågor i enkäten som rör Matematiklyftets bi-

drag till en utvecklad undervisningskultur. Dessa tendenser har som nämnts varit genomgående 

för alla omgångar. Bilden från enkätsvaren överensstämmer också med genomförda intervjuer.  

 

Gymnasielärarna har i högre grad uttryckt en mindre nöjdhet med genomförandet och modellen 

för fortbildningen. I första hand har det handlat om det stödmaterial som använts i fortbildningen 

(modulerna), även om både resultaten från enkäten och intervjusvaren indikerar en högre skatt-

ning av modulernas kvalitet och relevans detta läsår jämfört med tidigare. Trots Skolverkets ut-

vecklingsarbete av modulinnehållet kvarstår det faktum att nöjdheten med modulernas kvalitet 

och relevans hos gymnasieskolans lärare är lägre än för övriga skolformer.  

 

Vidare har gymnasielärarna lyft svårigheter med att genomföra aktiviteten i klassrummet (i mo-

dulen kallad moment C). Gymnasieskolans kursupplägg tycks ha försvårat för lärarna att testa 

den planerade aktiviteten. Detta motiveras med att tempot i undervisningen varit högt och att 

det varit svårt att föra in aktiviteten från Matematiklyftet i undervisningen. Även om gymnasie-

skolans moduler överlag berör övergripande ämnesdidaktiska perspektiv har lärarna inte upplevt 

det lika enkelt att genomföra planerade aktiviteter jämfört med lärare från andra skolformer.  

Figur 5 nedan redovisar deltagandes lärares skattning av i vilken utsträckning Matematiklyftet 

bidragit till en ökad reflektion av undervisningen samt i vilken grad satsningen lett till fler under-

visningsmetoder. 

Figur 5. Lärarnas värdering av Matematiklyftets bidrag på kort sikt läsåret 2015/16, fördelning på skol-
form 

 
1 = Inte alls, 10 = I mycket stor utsträckning 

Not: Gymnasieskola är signifikant skilt från Grundskola 1-3, Grundskola 4-6, Grundskola 7-9 samt Grundsärskola på en 99-

procentig nivå. 

N = Matematiklyftet har bidragit till att jag reflekterar över min undervisning i större utsträckning: Komvux (26), Gymnasie-
särskola (33), Gymnasieskola (398), Grundsärskola (190), Grundskola 7-9 (605), Grundskola 4-6 (1064), Grundskola 1-3 

(1705). Matematiklyftet har gett mig en bredare uppsättning av undervisningsmetoder: Komvux (26), Gymnasiesärskola 

(33), Gymnasieskola (400), Grundsärskola (190), Grundskola 7-9 (609), Grundskola 4-6 (1067), Grundskola 1-3 (1708) 

 

Vi kan därutöver även konstatera en skillnad i upplevelsen av Matematiklyftets bidrag utifrån 

antal högskolepoäng i matematik som läraren har. Utvärderingen visar att lärare med minst 30 

högskolepoäng i matematik värderar Matematiklyftets bidrag till en utvecklad undervisningskultur 

något lägre än lärare med färre högskolepoäng. Utifrån antagandet att lärare med fler högskole-

poäng i matematik oftare undervisar i de högre årskurserna i grundskolan samt i gymnasieskolan 
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kan det lägre omdömet bland lärare med fler högskolepoäng snarare tyda på att det är dessa 

lärare som varit något mindre nöjda med Matematiklyftet.  

 

Sammanfattningsvis är det Rambölls bedömning att Matematiklyftet uppnått målsättningarna vad 

avser en utvecklad undervisningskultur på kort sikt, dvs. i samband med att lärarna slutfört sats-

ningen under det läsår som satsningen finansierats genom statsbidrag. Matematiklyftet har gjort 

avtryck vad gäller b.la. ökat självförtroende för den egna undervisningen och därmed också en 

ökad förmåga och ett ökat engagemang för att utveckla och variera undervisningen. Att Matema-

tiklyftet inte tycks haft samma genomslag bland gymnasielärarna som bland övriga lärare är ett 

viktigt resultat. Vår slutsats kring detta är att satsningens utformning i större utsträckning har 

passat grundskolan och i mindre utsträckning gymnasieskolans kursupplägg samt att modulernas 

innehåll inte uppfattats som lika relevant för gymnasielärarna. Trots detta menar vi att Matema-

tiklyftet överlag varit en framgångsrik satsning som på kort sikt bidragit till att utveckla under-

visningskulturen på skolor och bland lärare. I nästa avsnitt beskrivs närmare vilka faktorer som 

kan förklara satsningens resultat. 

 

4.3 Matematiklyftets modell har störst betydelse för ett positivt resultat 

Till utvärderingen har en så kallad Strukturell ekvationsmodellering (SEM-analys) genomförts. 

SEM-analysen visar att de faktorer som med säkerhet har påverkan på lärarnas skattning av 

Matematiklyftets bidrag till undervisningskulturen på kort sikt är modulinnehållet, kollegiala sam-

talen och handledarens roll. I samtliga utvärderingar av Matematiklyftet har samma faktorer som 

visat starkast samband också skattats högt av lärarna. 

Figur 6. SEM-modell för resultat (utveckling av undervisningskultur) på kort sikt12 

 
1=Inte alls, 10=I mycket stor utsträckning 

*** Signifikant skilt från noll på 99-procentig nivå 

** Signifikant skilt från noll på 95-procentig nivå 

* Signifikant skilt från noll på 90-procentig nivå 
Not: Beta-värdenas signifikans har testas på tre nivåer för att undersöka deras förklaringskraft. 

 

Det är enbart faktorerna modulinnehållet, de kollegiala samtalen och handledarens roll som upp-

visar ett starkt signifikant samband. Figuren ovan visar dock att faktorerna resurser (lärarnas 

                                                
12 För målvariabeln undervisningskulturen har indikatorerna för resultat på kort sikt enligt förändringsteorin använts. Anledningen till 

detta är att dessa enligt teorin bakom Matematiklyftet ska kunna observeras direkt efter genomförandet av fortbildningen 
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skattade nöjdhet med tilldelade resurser för fortbildningen) och förankringsarbete (hur förank-

ringen av Matematiklyftet genomförts på deltagande skolor) också visar ett mycket svagt men 

signifikant samband med utvecklingen av undervisningskulturen. Annorlunda uttryckt betyder det 

att även om dessa faktorer skattats högre av lärarna hade förklaringskraften för utvecklingen av 

undervisningskulturen endast varit marginell. 

 

Faktorn rektors roll visar i SEM-analysen ett negativt samband med beroendevariabeln. Strikt 

tolkat innebär det negativa sambandet att ju mer stöd som rektor ger till lärarna desto mindre 

uppfattar lärarna att Matematiklyftet bidrar till att utveckla undervisningskulturen på kort sikt. 

Detta resultat bör dock tolkas med stor försiktighet. Det negativa sambandet ligger dels mycket 

nära noll och dels har tidigare delutvärderingar visat ett positivt men svagt samband. Vi menar 

därför att rektors stöd varken är en hämmande eller främjande faktor för bidraget av fortbild-

ningen på kort sikt. Samma tolkning kan tillämpas för faktorn befintlig fortbildningskultur, vilket 

innebär att vana av kollegialt lärande sedan tidigare inte har någon betydelse för hur lärarna 

värderat Matematiklyftets bidrag för utveckling av undervisningen.13  

 

Sammanfattningsvis styrker SEM-modellen i denna utvärdering och tidigare genomförda SEM-

analyser att Matematiklyftets modell för genomförandet, dvs. att de kollegiala samtalen, modul-

innehållet och handledaren har starkast påverkan på det kortsiktiga resultatet.  

 

I avsnitten nedan redogör vi närmare för några av de faktorer som ingått i SEM-modellen och hur 

de påverkat genomförandet av fortbildningen. Vi beskriver även Skolverkets och huvudmannens 

betydelse för satsningens avtryck även om de inte ingått i SEM-analysen. I enlighet med utvär-

deringens frågeställningar vill vi dock belysa dessa faktorer för att kunna ge en bild av hur om-

kringliggande förutsättningar som huvudmannens stöd och Skolverkets stöd påverkat resultatet 

av Matematiklyftet. De faktorer som kommer beskrivas är följande: 

 

 Modulernas innehåll och relevans 

 Kollegiala samtalens kvalitet 

 Handledarens roll 

 Rektors roll 

 Huvudmannens roll  

 Skolverkets roll 

 

4.3.1 Modulernas kvalitet har störst betydelse för Matematiklyftets bidrag till undervisningen 

Lärare som har deltagit i Matematiklyftet har arbetat med ett didaktiskt stödmaterial. Stöd-

materialet har organiserats i så kallade moduler som har funnits tillgängliga via den webbaserade 

portal som skapats för satsningen. Modulerna är framtagna i samarbete med drygt 20 lärosäten 

samt med Nationellt Centrum för Matematikutbildning (NCM). Modulerna utgör kärnan i de kolle-

giala handledarledda träffarna, inför vilka deltagande lärare förväntas förbereda sig genom inläs-

ning eller genomförande av aktiviteter. Varje modul består av åtta delar som i sin tur är indelade 

i fyra moment. Samtliga moduler har utgått från minst fyra didaktiska perspektiv14 som i olika 

hög grad förekommit i modulerna. Med andra ord har alla moduler ett didaktiskt fokus, däremot 

varierar ingången i modulerna beroende på skolform. 

 

Som tidigare läsår har modulerna ”Taluppfattning och tals användning” och ”Problemlösning” 

använts i störst utsträckning. För gymnasieskolan är modulerna ”Undervisa matematik utifrån 

problemlösning” och ”Undervisa matematik utifrån förmågorna” vanligast förekommande. Drygt 

tre fjärdelar av lärarna uppger att de arbetat enbart med modulernas texter och filmer. 24 pro-

                                                
13 I utvärderingen av Matematiklyftets 2014/15 inkluderades även en variabel som kallades Trivsel. Den syftade till att fånga miljö- och 

kulturspecifika aspekter som kan inverka på genomförandet av de kollegiala samtalen. Faktorn visade ingen korrelation med lärarnas 

skattning av Matematiklyftets bidrag till undervisningen varför denna faktor inte ingått i denna SEM-analys. 
14 Exempel på didaktiska perspektiv: Undervisa matematik utifrån förmågorna, bedömning för lärande och undervisning i matematik, 

rutiner/interaktion i klassrummet samt klassrumsnormer/sociomatematiska normer. 
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cent har delvis använt annat material. Det finns inga större skillnader mellan i vilken skolform 

läraren undervisar med avseende på troheten till modulernas innehåll, men särskolans lärare 

tycks i något högre grad tagit in annat material jämfört med övriga. Bedömningen av särskole-

modulens kvalitet ligger ungefär i snitt med andra moduler, men lärare från särskolan har upp-

gett att modulens innehåll hållit en för hög förväntad kunskapsnivå i förhållande till elevernas 

kunskap, vilket kan förklara att särskolans lärare använt andra texter och annat material i högre 

utsträckning. 

 

De negativa synpunkter som berört modulerna har ofta handlat om en innehållsmässigt för teore-

tisk nivå på texter, svårighet att tillämpa övningarna i klassrummet och ett för högt tempo i ge-

nomförandet som inte tillåtit tillräcklig fördjupning och repetition. Mot bakgrund av att modulerna 

varit så centrala för resultatet är ett väl genomarbetat och relevant stödmaterial i genomförandet 

en av de allra viktigaste faktorerna för att uppnå framgångsrika resultat.  

 

Deltagande gymnasielärare har i jämförelse med grundskollärarna varit mindre nöjda med modu-

lerna. Detta har varit genomgående under hela satsningen även om kvaliteten och relevansen 

skattats något högre för varje omgång, vilket åskådliggörs i figur 7. Det förklaras troligtvis främst 

av att antalet gymnasiemoduler ökat och att flera av de tidiga modulerna omarbetats efter syn-

punkter från lärare. 

Figur 7. Lärares värdering av gymnasiemodulernas innehåll, genomsnitt 

 
N = Gymnasieskola: undervisa matematik utifrån förmågorna: 479 (2013/14), 542 (2014/15), 184 (2015/16). Gymnasie-

skola: undervisa matematik utifrån problemlösning: 513 (2013/14), 394 (2014/15), 242 (2015/16) 

 

4.3.2 De kollegiala samtalen har avgörande betydelse för att bidra till undervisningens utveckling 

De kollegiala samtalen är en bärande del av Matematiklyftets fortbildningsmodell. Samtalen un-

der de kollegiala träffarna utgår från modulerna. De kollegiala träffarna ska enligt modellen äga 

rum vid två tillfällen per del i modulen. Modulerna är uppbyggda kring åtta delar vilket innebär 

att lärarna träffas 16 gånger på en termin. Enligt Skolverket uppskattas moment B i Matematik-

lyftet att ta ca 90-120 minuter och moment D ca 45-60 minuter. Därutöver uppskattas de indivi-

duella förberedelserna (moment A) omfatta ungefär 45-60 minuter. En del (dvs. momenten A-D) 

bör genomföras under en tvåveckorsperiod. Figur 8 illusterar modellens uppbyggnad. 
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Figur 8. Matematiklyftets modell15 

 

 

 

Utvärderingen visar att 38 procent av lärarna har fått mellan 61-120 minuter för moment B me-

dan 44 procent uppger att de fått 60 minuter eller mindre. En förhållandevis stor andel har såle-

des fått mindre tid än den rekommenderade. För moment D har 58 procent svarat att de fått 46-

90 minuter för träffarna. I utvärderingen har få synpunkter inkommit om begränsade möjligheter 

för att genomföra momenten på grund av tidsbrist. Som tidigare nämnt har däremot kritik fram-

kommit om omfattningen och tempot för fortbildningen som helhet där en stor del uppfattat 

satsningen som intensiv. 

 

De kollegiala samtalen har trots det intensiva genomförandet genomgående varit mycket upp-

skattade av deltagande lärare. Processen med egen förberedelse i kombination med gemensam 

träff, genomförande av aktivitet och gemensam utvärdering uppges ha fungerat mycket väl och 

har genomgående uppfattats som givande och relevant. Den positiva bilden av kollegiala samtal 

med fokus på matematikdidaktiska diskussioner har delats av en övervägande majoritet av del-

tagande lärare, oberoende av skolform. I intervjuerna har ofta framkommit att samtal som rör 

undervisning under lång tid prioriterats bort och att Matematiklyftet därför välkomnats bland ett 

stort flertal. Samtalen uppges i hög utsträckning varit inspirerade och har gett deltagande lärare 

nya idéer och tankar om undervisningen från kollegorna. Klimatet i samtalsgrupperna har varit 

öppet och återföringen konstruktiv. 

 

4.3.3 Handledaren stödjer lärarnas utveckling oavsett om man är extern eller intern 

De kollegiala samtalen leds av en handledare med funktionen att dels leda och organisera samta-

len och dels att stödja lärarnas utveckling genom att utmana och inspirera i det gemensamma 

lärandet. Ramböll kan konstatera att handledarna i Matematiklyftet spelat en mycket viktig roll 

för satsningens resultat. Handledarnas roll har i alla delutvärderingar värderats högt av lärarna 

(den genomsnittliga bedömningen av handledarens roll har legat omkring 7,4–7,5 i delutvärde-

ringarna) och har tillsammans med modulerna och de kollegiala samtalen haft störst betydelse 

för avtrycket av fortbildningen. Enkätunderlaget ger inget stöd för att en handledare som alltid 

närvarar medför att fortbildningen ger ett större avtryck jämfört med en handledare som inte 

alltid deltar, exempelvis i de fall handledaren leder fler grupper samtidigt. Knappt 20 procent 

uppger att handledaren inte alltid deltar i de kollegiala samtalen. Relativt vanligt är då att hand-

ledaren närvarar varannan gång, dvs. antingen vid moment B eller vid moment D. Av intervjuer 

och i enkätens fritextsvar framgår dock att handledarens närvaro höjer kvaliteten i samtalen och 

lärare vittnar också om att kollegor prioriterat bort träffarna då handledaren inte kunnat närvara.  

 

Handledaren har varit betydelsefull både genom att leda samtalen och att bidra med andra per-

spektiv och tankar. Att utmana och fördjupa samtalen upplevs dock som den största utmaningen 

                                                
15 Figuren framtagen av Ramböll utifrån dokument ”Matematiklyftet – kompetensutveckling i didaktik för lärare och förskollärare”, 

Skolverket, 2016 
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i handledaruppdraget, något som 70 procent av handledarna uppger i enkäten. Svårigheten lig-

ger i att frångå redovisningar av mer deskriptiv karaktär kring hur aktivititen i klassrummet fun-

gerade. Under utvärderingen har vi också noterat att samtalen bland lärarna under de kollegiala 

träffarna ibland fokuserar på enskilda elever snarare än på att reflektera över sin egen roll som 

lärare och det egna lärandet. En handledare beskriver nedan en bild av utmaningarna rollen: 

 

”Den svåra utmaningen är att ställa rätt frågor och få igång diskussionerna. Ibland känner 

jag att jag ställer svåra frågor. Att få diskussionerna att gå djupare, inte bara Kalle gjorde 

si och så. Men jag har lärt mig att ställa andra frågor. Att också våga gå in och bryta och 

ställa knepiga frågor. I början blev det mycket så, att lärarna satt och berättade om hur 

det gått. På handledarträffarna lärde jag mig ställa bra frågor.” 

- Matematikhandledare 

 

Handledaren har kunnat handleda kollegor från den egna skolan eller på en annan skola där 

denne vanligtvis inte arbetar. En majoritet har haft en extern handledare, dvs. någon som inte är 

nära kollega till lärargruppen. Omkring 34 procent har haft en kollega på den egna skolan som 

handledare. I likhet med tidigare delutvärderingar ser vi ingen skillnad i lärarnas skattning av 

Matematiklyftets bidrag till undervisningen. Både externa och interna handledare har för- och 

nackdelar. En extern handledare kan ofta bidra med utomstående perspektiv och eventuellt 

också stärka disciplinen i gruppen, medan en intern handledare kan öka sannolikheten att de 

kollegiala träffarna fortsätter även efter det år man genomfört Matematiklyftet. Vilken utformning 

på grupperna som bestäms bör därför utgå från skolans behov. 

 

Sammanfattningsvis är det Rambölls bedömning att handledaren varit en mycket uppskattad och 

central del för ett framgångsrikt genomförande av satsningen. Handledaren höjer kvaliteten på 

de kollegiala samtalen genom att bidra med struktur, inspiration och stöd i att förstå modulinne-

hållet. I bilaga 2 beskrivs ytterligare resultat kopplat till handledarens roll i Matematiklyftet.  

 

4.3.4 Rektors roll är inte avgörande för resultatet på kort sikt  

Utvärderingen visar att rektors roll i genomförandet av fortbildningen värderats lågt av lärarna. 

Som vi tidigare konstaterat är rektors stöd i genomförandet av fortbildningen varken en häm-

mande eller främjande faktor på kort sikt. Men, vilket vi kommer komma närmare in på i efterföl-

jande kapitel, har rektors roll och delaktighet betydelse för resultatet på lång sikt samt för att 

säkra hållbara resultat till följd av Matematiklyftet. 

 

Slututvärderingen visar att lärarna skattar rektors roll signifikant lägre i år jämfört med tidigare 

läsår (figur 9). Skattningen ligger ungefär i linje med resultatet från första omgången. Förkla-

ringen till det lägre omdömet detta läsår är inte helt klarlagd. Det är svårt att påvisa troliga för-

klaringar, eftersom mycket lite i satsningen förändrats, och inte något som avser rektors stöd. 

Däremot värderar rektorerna rektorsutbildningen något högre i år jämfört med tidigare läsår, 

men jämförelsen bör tolkas något försiktigt eftersom antalet rektorer som deltog i rektorsutbild-

ningen under 2015/16 varit lägre än tidigare läsår. 
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Figur 9. Lärarnas skattning av rektors roll 2013-2016, genomsnitt 

 
1=Inte alls, 10=I mycket stor utsträckning 

N = Rektorn har god kunskap om matematikundervisningens kvalitet på min skola: 4723 (2013/14), 4765 (2014/15), 3164 

(2015/16). Rektorn har god kunskap om Matematiklyftets bakgrund, mål och utformning: 3984, (2013/14), 4025 (2014/15), 

2611 (2015/16). Rektorn har på ett bra sätt informerat sig bland oss deltagande lärare om hur genomförandet av Matema-

tiklyftet har fortlöpt: N=5353 (2013/14), 5376 (2014/15), 3571 (2015/16). Rektorn har visat stort engagemang för Matema-

tiklyftet: 5583 (2013/14), 5638 (2014/15, 3768 (2015/16) 

Not: 2014/15 skiljer sig signifikant från övriga år på en 95-procentig signifikansnivå (gäller samtliga frågor) 

 

Matematiklyftet är en fortbildning vars kärna utgår från det kollegiala lärandet lärare emellan. 

Modellen är inte uppbyggd för att involvera rektor i genomförandet av satsningen.  Att rektors 

roll därför inte har betydelse på kort sikt är därför logiskt. Huruvida fortbildningsmodellen för 

Matematiklyftet har gett avsedd effekt eller om en annan modell där rektor varit mer delaktig 

gett ännu större genomslag har inte kunnat undersökas inom ramen för denna utvärdering, men 

Ramböll bedömer att Matematiklyftet i den form som funnits har fungerat väl och gett goda re-

sultat på kort sikt. Dock har rektorn en betydande roll för att säkra de långsiktiga resultaten och 

förutsättningar för hållbarhet, detta kommer vi att komma närmare in på i kapitel 5. 

 

4.3.5 Ett framgångsrikt genomförande av Matematiklyftet är inte beroende av huvudmannens stöd 

En förutsättning för genomförandet av Matematiklyftet är huvudmannens roll. Huvudmannen är 

den som ansöker om statsbidrag för att genomföra fortbildningen. Enligt förändringsteorin ska 

huvudmannen stötta och driva genomförandet samt skapa förutsättningar för att fortbildingen 

fortlöper som tänkt. Huvudmannen ska ha siktet inställt både att verka för ett framgångsrikt 

genomförande under läsåret med statsbidrag men också bidra till avtryck på längre sikt. 

 

Rambölls utvärdering visar att huvudmannens stöd till rektorer för genomförandet har varierat 

stort. Det tycks som att vissa huvudmän i hög grad utgjort ett stort stöd för rektorerna under 

fortbildningen, bland annat genom att det centralt hos huvudmannen funnits en eller flera funkt-

ioner som ansvarat för Matematiklyftet. Det kan till exempel ha handlat om att skapa organisato-

riska förutsättningar, planering av lärargrupper, rekrytering av handledare och egen utvärdering 

av fortbildningen. Det är naturligtvis viktigt att betona att skolhuvudmän fungerar väldigt olika 

och att organisationen i hög grad skiljer sig åt med avseende på storlek, ägarform och organise-

ring. Mindre – framförallt enskilda – huvudmän med exempelvis en eller två skolor inom hela 

verksamheten har i hög grad överlåtit genomförandet till skolledningsnivån. Intervjuer som 

gjorts med enskilda huvudmän har också visat att huvudmän vars ägarform utgörs av en styrelse 

eller stiftelse kan delegera ansvaret för att planera och genomföra fortbildningssatsningar till 

rektor. Det betyder att huvudmannen av dessa skäl varit mindre delaktiga i genomförandet, vil-

ket vi menar inte behöver tyda på att huvudmannen inte tar det ansvar som krävs. Huvudman-

nens roll bör således förstås mot bakgrund av dess organisering.  
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Av resultatet kan två slutsatser dras. För det första kan resultatet tolkas som att beroende på hur 

huvudmannen är organiserad medför det att huvudmannen är mer eller mindre delaktig under 

genomförandet av satsningen.  En låg skattning av huvudmannens stöd behöver därför inte tol-

kas negativt. För det andra bekräftar utvärderingen att Matematiklyftets resultat på kort sikt inte 

avgörs av huvudmannens stöd. Matematiklyftets modell har ett lärarfokus, och fortbildningen ska 

genomföras nära kärnverksamheten, dvs. i lärarkollegiet och i klassrummet. För att framgångs-

rikt delta i Matematiklyftet krävs alltså inte att huvudmannen aktivt styr genomförandet. Av ut-

värderingen har dock framkommit att en viss övergripande planering behövs från huvudmännen, 

framförallt vad gäller tidsmässiga förutsättningar. Det har bland lärare uttryckts att de kollegiala 

samtalen ibland präglats av diskussioner om avsatt tid för genomförandet och kompensation för 

deltagandet där riktlinjerna varit olika för olika skolor. Sådana diskussioner och det eventuellt 

uppkomna missnöjet kring olikheter i förutsättningarna hade kunnat undvikas med en tydligare 

styrning från huvudmannen. 

 

4.3.6 Skolverkets stöd har underlättat huvudmännens planering av satsningen 

Skolverket har ansvarat för att säkerställa att Matematiklyftet implementeras i enlighet med re-

geringens uppdrag. För att få ett så högt deltagande som möjligt har Skolverket under satsning-

en informerat om fortbildningen till huvudmän, både hur fortbildningen ska planeras och genom-

föras samt vilka krav som finns kopplade till rekvirering av statsbidrag. Inför läsåren 2014/15 

och 2015/16 har Skolverket genomfört särskilda informationsinsatser till huvudmän som ännu 

inte deltagit. 

 

Något som visat sig tydligt under utvärderingen är att huvudmän och rektorer som deltagit i 

satsningen varit nöjda med Skolverkets arbete med att rigga satsningen och att stötta huvud-

män, rektorer och lärare för ett effektivt genomförande. Genom att Skolverket tillhandahållit 

konkreta verktyg av hög kvalitet i form av moduler och även utbildat handledare som haft en 

central roll i de kollegiala samtalen har goda förutsättningar skapats som bidragit till att sats-

ningen utvecklat undervisningskulturen på kort sikt. Både intervjuer och enkätsvar vittnar om att 

huvudmän och rektorer överlag uppfattat Skolverkets stöd som tillräckligt och relevant. Tidigare 

läsår har dock ansökningsprocessen inför deltagandet ansetts mer smidig än inför föreliggande 

läsår. Skillnaden är marginell men skulle kunna förklaras av en allmänt ökad administration 

kopplat till ansökningar om statsbidragsfinansierade insatser som huvudmännen deltar i. Från 

intervjuer har framkommit att administration kring ansökan till andra satsningar har upplevts 

betungande (exempelvis ansökan om statsbidrag inom ramen för lågstadiesatsningen och Läslyf-

tet), och att det sammantagna arbetet även spillt över gällande Matematiklyftet. I övrigt ger 

huvudmännen genomgående Skolverkets stöd höga betyg, vilket framgår av figur 10. Positivt är 

också att man tycks vara nöjd med Skolverkets stöd i det fortsatta arbetet med Matematiklyftet, 

något som också efterfrågats av huvudmännen i intervjuerna. 
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Figur 10. Huvudmännens skattning av Skolverkets stöd, genomsnitt 2013-2016 

 
1=Inte alls, 10=I mycket stor utsträckning 

N = 195 (2013/14), 104 (2014/15), 41 (2015/16) 

Not: Frågan ”Skolverket har erbjudit relevant stöd i hur fortsatt arbete med Matematiklyftet ska kunna organiseras” ingick 

endast i enkätunder-sökningen till huvudmän som deltog 2014/15 och 2015/16. 

 

4.3.7 Matematiklyftets genomförande har varit framgångsrikt och har bidragit till att utveckla undervisningen 

Sammanfattningsvis bedömer Ramböll att Matematiklyftet uppnått sina målsättningar på kort 

sikt. Fortbildningsinsatsen har genomförts med hög kvalitet och med ett upplägg som i hög grad 

uppskattats av lärare, rektorer, handledare och huvudmän. Insatsen har dock varit mer uppskat-

tad och uppges ha gett ett större till bidrag till undervisningen för lärare i grundskolan jämfört 

med lärare i gymnasieskolan. Av de förutsättningar och genomförandefaktorer som haft störst 

påverkan på det kortsiktiga resultatet visar utvärderingen att modulinnehållet, de kollegiala sam-

talen och handledaren haft störst betydelse för resultatet på kort sikt. Övriga faktorer spelar liten 

eller ingen roll för det kortsiktiga resultatet av satsningen.  

 

I följande avsnitt kommer vi presentera vilka resultat som Matematiklyftet lett till på längre sikt. 
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5. PÅ LÅNG SIKT HAR MATEMATIKLYFTET BIDRAGIT TILL 

ATT UTVECKLA DET KOLLEGIALA LÄRANDET 

Ett övergripande mål med Matematiklyftet är att insatsen ska ge resultat på elevnivå dvs. att 

elevernas prestationer i matematik över tid ska förbättras. För att det ska uppnås krävs att Ma-

tematiklyftets resultat på kort sikt förvaltas och att förutsättningar skapas för att resultaten 

också blir långsiktiga. Detta kapitel redogör för Matematiklyftets långsiktiga bidrag till utveckling-

en av undervisningskulturen och fortbildningskulturen för deltagande skolor och lärare genom att 

undersöka i vilken grad Matematiklyftet har lett till att de långsiktiga resultaten blivit uppnådda. 

 

5.1 Utmaning att bedöma långsiktiga resultat kort tid efter att deltagarna genomfört 

satsningen 

Den empiriska grunden för iakttagelser och slutsatser om långsiktigheten är intervjuer med och 

uppföljande enkäter till deltagare ett och två efter att de genomfört Matematiklyftet. Två år är en 

begränsad period att mäta förändringar och bedöma hur bestående de är, framför allt med beak-

tande av det organiserade genomförandet. Uppföljningen har ägt rum nära inpå genomförandet, 

vilket innebär att det kan finnas viss osäkerhet vad gäller hur långsiktigt säkrade resultaten är.   

 

Kapitlet inleds med en beskrivning av hur lärdomar från Matematiklyftet har kommit till använd-

ning i deltagande skolor ett respektive två år efter att skolor och lärare medverkade i fortbild-

ningen. Därefter redogörs för satsningens resultat kopplat till hur undervisningskulturen och fort-

bildningskulturen utvecklats för skolor och lärare som deltog under satsningens första två år in-

nan faktorer som bedöms ha främjat respektive hämmat långsiktiga resultat presenteras och 

analyseras. 

 

5.1.1 Målen för satsningen på lång sikt 

Sammantaget ska resultaten av Matematiklyftet på lång sikt leda till ökad undervisningskvalitet 

som i sin tur ska resultera i att samtliga elever presterar bättre. Enligt Matematiklyftets föränd-

ringsteori ska satsningen således leda till följande långsiktiga resultat: 

 

 Lärare har ökad insikt om egna undervisningsbeslut 

 Lärare har ökad förmåga att anpassa undervisningen utefter elevernas olika behov  

 Det kollegiala lärandet används kontinuerligt för att utveckla undervisningen och är anpassat 

efter lokala behov  

 Det finns en pågående dialog mellan huvudman, rektor och lärare om att utveckla former och 

innehåll för fortbildningen på deltagande skolor.  

 

De två första resultaten kopplar till målet om en förändrad undervisningskultur. De två sista 

kopplar till målet om en förändrad fortbildningskultur.  

 

I enkäterna har de lärare som deltog i Matematiklyftet det första (2013/14) respektive det andra 

(2014/15) året bedömt i vilken grad satsningen har bidragit till att de använder de undervis-

ningsmetoder och matematikdidaktiska kunskaper som erhölls under fortbildningen. De har också 

bedömt i vilken utsträckning de reflekterar över sin undervisning och har ökad insikt om sina 

undervisningsbeslut. De har slutligen fått ge en uppskattning av om deras förmåga att anpassa 

undervisningen till elevernas behov har ökat. Motsvarande frågor har ställts i de uppföljande 

intervjuerna. Dessa frågor utgör därmed indikatorer på om Matematiklyftet har lyckats skapa ett 

bestående avtryck avseende undervisningskulturen. 

 

 

5.2 Undervisningskulturen har utvecklats i flera avseenden   

Lärarna som deltog i Matematiklyftet det första året har i varierande omfattning fortsatt att ar-

beta enligt Matematiklyftets principer. När de fått bedöma i vilken utsträckning de idag använder 
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undervisningsmetoder och kunskaper, ger 84 procent av de svarande värdet 5 eller mera på en 

10-gradig skala. Den mer detaljerade svarsfördelningen uppdelad på grund- och gymnasieskola 

redovisas i figur 11 nedan. På frågorna om de nu reflekterar över sin undervisning, anpassar den 

till elevernas behov och har insikt om egna undervisningsbeslut i högre utsträckning jämfört med 

innan Matematiklyftet, ger lärarna från grundskolan genomgående en högre värdering jämfört 

med gymnasielärarna.  

Figur 11. Värdering av bidrag på individuell kunskap och reflektion, genomsnitt. Uppföljning av lärare 
två år efter deltagande 

 
1=Inte alls, 10=I mycket stor utsträckning 
N = 2184 (2013/14), 3980 (2014/15) 

 

Lärarna ger en positiv bedömning av bidraget på lång sikt och uppger att de fortsätter att an-

vända undervisningsmetoder och nyförvärvade kunskaper i matematikdidaktik som Matematiklyf-

tet gav. Högst värdering får satsningens bidrag till att lärarna – enskilt och på egen hand - i 

större utsträckning reflekterar över sin undervisning, från så väl grundskole- som gymnasielärar-

na. 

 

5.2.1 Lärarna varierar undervisningen mera och använder fortfarande metoder från Matematiklyftets 

material 

På ett individuellt plan har lärare som deltog i satsningen för ett och två år sedan fortfarande 

nytta av lärdomar och kunskap från Matematiklyftet. I intervjuer har lärarna gett exempel på 

förändringar de genomfört i undervisningen efter Matematiklyftet, som att öppna upp för diskuss-

ioner i klassrummen, låta eleverna resonera och förklara hur de tänker. Lärarna varierar numera 

medvetet undervisningen mera och säger sig ha utvecklat en mer kritisk och selektiv hållning 

kring undervisningsmetoder och arbetsätt. De använder också problemlösning oftare och mer 

genomgående. Eleverna förväntas också i högre utsträckning kunna argumentera för sina lös-

ningsförslag: 

 

”Jag låter nog eleverna i större utsträckning nu förklara hur de tänker. Jag gjorde det 

förut, lite grann, då och då, men nu ställer jag krav på att eleven ska resonera. Jag är lite 

jobbigare med eleverna i så måtto.” 

– Lärare som deltog i Matematiklyftet det första året 

 

5.2.2 Gemensamma diskussioner, planering och uppföljning sker i mindre utsträckning två år efter 

fortbildningen 

När fokus flyttar från den enskilda lärarens uppfattningar av långsiktig nytta av deltagandet till 

att undersöka i vilken grad lärarkollegiet gemensamt bidrar till att utveckla matematikundervis-

ningen, dvs. hur Matematiklyftet bidragit till att utveckla undervisningen, är resultaten något 

mindre positiva. 
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Figur 12. Värdering av bidrag till undervisningskulturen, genomsnitt. Uppföljning av lärare två år efter 
deltagande 

 
1=Inte alls, 10=I mycket stor utsträckning 

N = 2151 (2013/14), 3977 (2014/15) 

 

Figur 12 illustrerar resultat två år efter genomförandet vad gäller utveckling av samarbete och 

kontakt kolleger emellan. Bidraget från Matematiklyftet avseende samverkan och samarbete 

värderas lägre jämfört med de individuella förändringara som redovisas i föregående figur. Gym-

nasielärarnas genomsnittliga bedömning vad gäller gemensam planering och uppföljning av 

undervisningen är 4,4 på en 10-gradig skala. Också grundskolelärarnas genomsnittliga bedöm-

ning är lägre än i föregående figur. Vi analyserar skillnaderna i undervisnings- respektive fort-

bildningskulturens utveckling (individuellt och kollegialt) närmare i nästkommande stycken. 

 

Figur 12 åskådliggör hur lärare som genomgick Matematiklyftet för ett respektive två år sedan 

bedömer satsningens bidrag med avseende på den gemensamma utvecklingen av undervisning-

en. I vilken grad Matematiklyftet har bidragit till att utveckla undervisningen kan vara svårt att 

skatta, - en rad andra förhållanden har sannolikt bidragit och påverkat möjligheten till att ge-

mensam planering, uppföljning och fortsatt kollegialt lärande i just matematik. Att Matematiklyf-

tet i lägre grad tycks ha bidragit till en gemensam utveckling av undervisningen (i termer av pla-

nering och uppföljning) jämfört med den individuella utvecklingen är intressant. Som vi kommer 

redogöra för i följande avsnitt tycks det som att det kollegialt lärande i hög grad har fortsatt vil-

ket borde indikera att den gemensamma planeringen skulle värderats högre. En möjlig förklaring 

skulle till den lägre skattningen skulle kunna vara att det fortsatta kollegiala lärandet sker mindre 

strukturerat och med hjälp av annat material som betonar andra perspektiv än verktygen och 

metoderna som gavs under Matematiklyftet. Det kan dock också betyda att lärare bedömer att 

gemensam planering och uppföljning redan fungerat väl och att Matematiklyftet därför inte haft 

ett så stort bidrag. Denna synpunkt har framkommit både i intervjuer och i enkätens fritextsvar. 

Deltagande lärare har dock, både i öppna enkätsvar och i intervju, betonat att Matematiklyftets 

utformning med gemensamma diskussioner har uppskattats. Det systematiska arbetet med mo-

duler där de gemensamt planerat, genomfört och gemensamt reflekterat har, menar de, utveck-

lat deras didaktiska kunskaper i matematik. De säger sig vidare ha fått ökade kunskaper och 

större självförtroende. I intervjuerna nämns att läraren vågar mera och i större utsträckning fri-

gör sig från läroboken i undervisningen. Ett citat från en handledare illustrerar förändringen: 

 

”De (lärarna) är mer genomtänkta när de inför varje område förbereder sig, tänker på 

fallgropar. Tidigare följde de mer sin bok, nu tänker de: ”Hur kan boken hjälpa mig?” – 

man söker inspiration från flera källor.” 

– Handledare 

 

5,0 5,1 5,3 

6,4 

4,4 4,4 4,6 

5,7 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Matematiklyftet har
bidragit till att jag idag

blivit bättre på att
planera undervisningen
tillsammans med mina

kollegor.

Matematiklyftet har
bidragit till att jag idag
har blivit bättre på att

följa upp
undervisningen

tillsammans med mina
kollegor.

Matematiklyftet har
bidragit till att jag idag
blivit bättre på att ta
emot och ge feedback

till mina kollegor.

Matematiklyftet har
ökat mitt engagemang
för kollegialt lärande

idag.

Grundskola Gymnasieskola



 

  

 

 

 

 
 
 

 

34 

 

5.2.3 Andra systematiska skillnader har inte upptäckts 

Utöver skillnaderna mellan grund- och gymnasielärarna i bedömningen av satsningens bidrag till 

att utveckla undervisningskulturen individuellt och på skolnivå, har vi inte hittat andra systema-

tiska skillnader mellan grupper av lärare. Vi har undersökt om det finns skillnader mellan lärare 

som jobbar för kommunala eller enskilda huvudmän samt i stora eller mindre huvudmannaorga-

nisationer. Några systematiska skillnader i bedömning av satsningens långsiktiga bidrag har inte 

framkommit i undersökningen. 

 

5.3 Fortbildningskulturen fortsätter att utvecklas 

Matematiklyftets mål på lång sikt handlar också om en utvecklad fortbildningskultur. Det uttrycks 

i förändringsteorin som att ett kollegialt lärande kontinuerligt används och att hela styrkedjan, 

från lärare, via rektor till huvudman involveras i dialog om den fortsatta fortbildningens form och 

innehåll. 

 

5.3.1 Huvudmännen har skapat förutsättningar för ett fortsatt kollegialt lärande 

Huvudmän som deltog under satsningens första år har fått frågor om i vilken utsträckning ar-

betssättet från Matematiklyftet har fortsatt två år efter genomförandet. Deras bild är att kollegi-

ala träffar fortfarande äger rum på en stor del av skolorna. Huvudmännen tycks även ha skapat 

organisatoriska förutsättningar för en fortsättning. 70 procent har fattat ett beslut om kollegialt 

lärande och över hälften har tillsatt en handledarfunktion, i majoriteten av fallen i form av en 

förstelärare.  

 

Huvudmännen värderar Matematiklyftet positivt. På en 10-gradig skala värderar över 70 procent 

av huvudmännen satsningen mellan 7 – 10 i sin övergripande bedömning av Matematiklyftets 

betydelse för det kollegiala lärandet nu och framgent. Samma höga betyg ges Matematiklyftets 

betydelse för att utveckla undervisningen i matematik. 

 

När det gäller huvudmännens erfarenheter från att ha genomfört och följt upp Matematiklyftets 

resultat, framkommer att satsningen har varit resurskrävande att genomföra på alla nivåer i hu-

vudmannaorganisationen. En huvudman pekar på förbättrade förutsättningar fortsättningsvis till 

följd av att man där fått in matematik som del av det systematiska kvalitetsarbetet. Här har de 

också lyckats institutionalisera kommunövergripande träffar mellan rektorer och förvaltningen. På 

dessa möten uppges ämnesspecifik utveckling vara ett återkommande diskussionstema. Träffar-

na ger en kanal för att huvudmannen fortsätter att agera ”blåslampa” på såväl matematik som 

på kollegialt lärande. Fortbildningskulturen har här utvecklats, eftersom samarbetet inom hela 

styrkedjan, från lärare, via rektor till huvudman har ökat.  

 

Också bland rektorer har vi exempel på positiv bedömning av bidraget från Matematiklyftet på 

fortbildningskulturen. En rektor på en liten fristående skola uttrycker sig såhär: 

 

”Ja, hela processen med Mattelyftet där det kollegiala lärandet är en viktig del gör att 

man tänker annorlunda kring fortbildning. Det pågick dessutom över ett år. Tidigare/ i 

annat fall åker man bort på korta utbildningar, insatser, enskilt. Nu strävar vi efter att 

göra fortbildning långsiktigt och i den egna skolvardagen. Vi går just nu en kurs i betyg 

och bedömning vid Karlstad universitet, på distans. Det är ett utryck för det nya sättet.”  

– Rektor som deltog läsåret 2013/14 

 

5.3.2 Kollegialt lärande pågår fortfarande men i minskad omfattning 

För att belysa satsningens långsiktiga resultat avseende kollegialt lärarande på skolnivå har vi 

också frågat om lärare fortsätter att träffas för detta ändamål. Svaret används som en indika-

tor på hur bestående Matematiklyftets resultat har varit på huvudmanna- och skolnivå vad 

gäller förändringsteorins långsiktiga mål om att ett kollegialt lärande löpande används för att 

utveckla undervisningen. Svaren redovisas i figur 13. 
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Figur 13. Andel av lärare som deltog första respektive andra året som fortsatt träffas för kollegialt lä-
rande 

 
Not: Andelen summerar inte till 100 procent, eftersom respondenten haft möjlighet att uppge fler än ett svarsalternativ.  
N = 2587 (2013/14), 4818 (2014/15) 

 

Figuren ovan illustrerar vad som har hänt med organiserade kollegiala träffar efter att satsningen 

avslutats. Från att ha varit obligatoriskt under genomförandet sjunker andelen som regelbundet 

träffas för kollegialt lärande i matematik till 25 respektive 40 procent, två respektive ett år efter 

genomförd satsning. Kollegiala träffar i andra ämnen har fortsatt i ungefär samma omfattning; 

39 procent av det första årets deltagare och 27 procent av lärarna som deltog det andra året har 

medverkat i kollegiala träffar i andra ämnen än matematik. Av de som har fortsatt att genomföra 

kollegiala träffar regelbundet två år efter genomförd satsning, uppger 55 procent att man träffas 

varje respektive varannan vecka. 27 procent har kollegiala träffar en gång i månaden. Bland 

lärare som genomförde Matematiklyftet för ett år sedan träffas nära 60 procent varje eller varan-

nan vecka och 24 procent en gång i månaden. Av de lärare som fortsatt träffas för kollegialt lä-

rande är skillnaden i frekvens för träffar ett respektive två år efter Matematiklyftet inte särskilt 

stor.  

 

24 procent träffas inte alls för kollegialt lärande, vare sig i matematik, andra ämnen eller ämne-

sövergripande. Det förklaras främst med tidsbrist, svårigheter att organisera träffar eller att sko-

lan fokuserar på andra fortbildningsinsatser.  

 

Resultaten enligt figur 13 tyder på att ju längre tid som gått efter deltagandet i Matematiklyftet, 

desto mindre fokus ligger på matematik i de kollegiala träffarna. Också när det gäller fortsatt 

modulbaserat arbete är tendensen sjunkande. Två år efter deltagande är det en mindre andel 

som uppger att arbetet utgår från modulerna än efter ett år.  

 

5.3.3 Matematiklyftet tycks inte ha bidragit till ett ökat samarbete inom styrkedjan 

Utvärderingen har också visat att den gemensamma dialogen från huvudmannanivån till lärare 

om fortbildning har brister. Uppfattningarna om i vilken grad man har lyckats skapa dialog mellan 

huvudman, rektor och lärare i syfte att utveckla former och innehåll för fortbildningen varierar. 

Varken lärare, rektorer eller huvudman har bedömt att samarbetet har ökat i större utsträckning. 

Intervjuunderlaget pekar även på att lärare sällan har kännedom om den långsiktiga planeringen 

kring fortbildning.  

 

Bland rektorerna har det dock beskrivits att beslutet om att gå med i olika fortbildningsinsatser 

har tagits gemensamt och skett i samförstånd med lärargruppen. 
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5.4 Rektors roll och förankringsarbete har betydelse för långsiktiga resultat 

Ramböll har använt SEM-analys för att undersöka vad som påverkar de långsiktiga resultaten av 

Matematiklyftet16. För att undersöka påverkande faktorer för bidraget på lång sikt utgår SEM-

analysen från hur lärare som deltagit i årets omgång värderar satsningens olika delar, och inne-

bär därmed en uppskattning av hur lärarna bedömer satsningens möjliga bidrag på längre sikt.  

 

Analysen illustreras i figur 14. Den visar att i stort sett samma komponenter som påverkar det 

kortsiktiga resultatet också påverkar bidraget på lång sikt, nämligen de kollegiala samtalen, 

handledarens roll och modulernas kvalitet och relevans. Det gäller såväl för utvecklingen av 

undervisningskulturen som för fortbildningskulturen. 

Figur 14. SEM-modell för resultat (utveckling av undervisningskultur och fortbildningskultur) på lång 
sikt 

 

 
1=Inte alls, 10=I mycket stor utsträckning 

*** Signifikant skilt från noll på 99-procentig nivå 

** Signifikant skilt från noll på 95-procentig nivå 

* Signifikant skilt från noll på 90-procentig nivå.  

 Not: Beta-värdenas signifikans har testas på tre nivåer för att undersöka deras förklaringskraft. 

 

Det långsiktiga resultatet kan i likhet med de kortsiktiga resultaten alltså i hög grad förklaras av 

Matematiklyftets beståndsdelar. Däremot ser vi att rektors stöd och förankringsarbetet är fak-

torer som uppvisar ett något starkare samband med det långsiktiga bidraget av satsningen jäm-

fört med resultat på kort sikt. Vi vill betona att trots den positiva korrelationen mellan faktorerna 

rektors stöd respektive förankringsarbetet och utvecklingen av fortbildningskulturen kan sam-

bandet som modellen visar inte ensamt påvisa slutsatsen att rektors stöd har en avgörande be-

tydelse för det långsiktiga bidraget av Matematiklyftet. SEM-modellen bör därför tolkas något 

försiktigt i detta avseende men i kombination med vårt övriga dataunderlag i form av intervjuer 

menar vi att slutsatsen att rektor påverkar långsiktiga resultat är tillräckligt stark.  

 

                                                
16 I SEM-analysen mäts de oberoende faktorernas samband med fortbildningens långsiktiga målsättningar för utveckling av undervis-

nings- och fortbildningskulturen (beroende faktorer). SEM-analysen baseras på dataunderlag från lärare som deltagit det tredje året 

(2015/16) och inte på data från uppföljande enkäter med tidigare deltagare. Metoden beskrivs närmare i Bilaga 1.  
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Med hjälp av SEM-analysens resultat och den analys som gjorts av genomförda intervjuer går vi i 

de följande avsnitten närmare in på de faktorer som påverkat satsningens långsiktiga resultat.  

 

5.4.1 Uppfattningarna om kollegialt lärande skiljer sig inte mellan olika huvudmannaorganisationer 

Likheterna mellan grundskole- och gymnasielärarna är tydlig när det handlar om utmaningen att 

lyckas fortsätta arbeta med kollegialt lärande för att utveckla matematikundervisningen. Lärarna 

gör också samma bedömning av fortbildningskulturens utvecklingsbehov - den behöver stärkas. 

Vi ser inga systematiska skillnader i bedömningen av utbildnings- och fortbildningskulturen efter 

typ av huvudman i enkät- eller intervjusvar. Oberoende av om huvudmannen är kommunal eller 

enskild är utmaningen den samma. Däremot förefaller det finnas skillnader efter huvudmannens 

storlek. Från uppföljande intervjuer ges en bild av att mindre huvudmän, där antalet deltagande 

lärare är förhållandevis få, har lyckats bättre i att involvera lärarna i beslut gällande att fortsätta 

träffas för kollegialt lärande. En möjlig förklaring är att förutsättningarna för dialog inom styrked-

jan ökar med färre involverade och större närhet. 

 

5.4.2 Rektors stöd och engagemang har en påverkan på längre sikt 

Både intervjuer som gjorts inom ramen för utvärderingen och forskning17 kring rektors roll i ut-

vecklingsarbete på skolor tyder på att rektor är viktig för att långsiktigt utveckla såväl undervis-

ningen som en kultur präglad av kollegialt lärande. Rektors stöd har visat sig positivt påverka 

lärarnas bedömning av framför allt hur fortbildningskulturen har fortsatt att utvecklas efter ge-

nomfört Matematiklyft. Hur närvarande och engagerad rektor har varit har visat sig påverka ge-

nomförandet men också bedömningen av satsningens nytta och i vilken grad utvecklingsarbetet i 

kollegiala former har fortsatt. Bland lärare som genomförde Matematiklyftet för två år sedan har 

till exempel hela 84 procent svarat att rektor har skapat förutsättningar för att lärarna fortsatt 

kan träffas för kollegialt lärande. 

 

5.4.3 Systematisk planering och uppföljning stärker förutsättningarna för långsiktiga resultat 

Förekomsten av tydliga mål, planer och prioriteringar ser ut att påverka satsningens långsiktiga 

resultat. Bland huvudmän som deltog i Matematiklyftet för ett och två år sedan, finns exempel på 

huvudmän som tydligt har planerat för fortsatt kollegialt arbete och tagit ett helhetsgrepp om 

fortbildning. Också från intervjuerna bekräftas att vissa huvudmän har klara mål för matematik 

och fortbildning. Om huvudmannanivån prioriterar utveckling av resultat på elevnivå i matematik 

och sprider det genom hela styrkedjan ger det bättre förutsättningar för att rektorer och lärare 

ska fortsätta arbetet. Vidare ser också huvudmannens dialog med sina rektorer ut att påverka 

rektors insatser för fortsatt utveckling av matematiken genom kollegialt. 

 

5.4.4 Satsningens modulbaserade utformning förenklar för lärarna 

När det gäller möjligheterna till att driva vidare utvecklingsarbetet efter genomförd fortbildning 

visar utvärderingen att strukturen med moduler underlättar en fortsatt användning. Lärare som 

träffas för kollegialt arbete har fortsatt att använda modulerna som grund, men inte tagit sig 

genom dem lika systematiskt som under Matematiklyftet. De har jobbat med vissa delar, hittat 

teman och upplägg som varit relevanta just då. Matematiklyftets moduler och det material som 

har utvecklats för användning i kollegiala träffar har hög kvalitet och såväl intervjuade lärare som 

enkätrespondenter har yttrat önskemål om att ha permanent tillgång till dem. 

 

5.4.5 Matematiklyftet som sådan saknar komponenter som understödjer långsiktigheten 

Matematiklyftet är en satsning som ska bidra till att utveckla undervisningskulturen. Satsningen 

ska också bidra till en utvecklad fortbildningskultur vilket indikerar att arbetet behöver pågå över 

tid.  Utformningen av så väl huvudmännens som rektorernas roll knutet till satsningen har haft 

fokus på förankring, uppstart och genomförande, inte primärt på långsiktighet och kontinuitet. I 

uppföljningen ett och två år efter genomförandet uttrycker deltagande lärare och skolenheter 

                                                
17 Se bland annat Törnsén, Successful principal leadership: Prerequisites, processes and outcomes, Umeå universitet, 2009 

och Robinson m fl., School Leadership and Student Outcomes: Identifying What Works and Why, The University of Auckland, 

2007 
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vilja att fortsätta ett systematiskt utvecklingsarbete i matematik. Så som satsningen har utfor-

mats finns få verktyg som direkt stärker ett fortsatt utvecklingsarbete i skolenheter och huvud-

mannaorganisationer. Visserligen är modulernas innehåll användbart för lärare framgent, men 

det är en utmaning för huvudmännen och skolor att hitta former för ett långsiktigt och systema-

tiskt arbete. Vår bedömning är att Matematiklyftet inte fullt ut bidragit till att stödja huvudmän 

och rektorer för att nå långsiktighet. 

 

5.4.6 Matematiklyftet har på längre sikt gett lärare verktyg för att fortsätta utveckla undervisningen men 

satsningen har inte fullt ut skapat förutsättningar för hållbara resultat 

Sammanfattningsvis kan Ramböll konstatera att Matematiklyftet har varit uppskattad även på 

längre sikt. Lärare som deltog i fortbildningen för ett respektive två år sedan använder fortfa-

rande lärdomar från satsningen i den egna undervisningen. Däremot tycks det som att Matema-

tiklyftet i något mindre grad bidragit till en ökad gemensam planering och uppföljning på längre 

sikt. Av lärare som deltog i Matematiklyftet för två år sedan uppger en fjärdedel att de fortsatt 

träffas för kollegialt lärande i matematik, men 40 procent uppger att de träffas för kollegialt lä-

rande i andra ämnen.  En möjlig förklaring till det lägre omdömet vad avser Matematiklyftets 

bidrag till en ökad gemensam planering och uppföljning trots att flera lärare fortsatt träffas för 

kollegialt lärande kan dels vara att träffarna inte är lika strukturerade eller sker lika tätt som 

under satsningen och dels att modulerna används i lägre utsträckning. Det kan också betyda att 

former för gemensam planering och uppföljning redan funnits och att Matematiklyftets bidrag 

därför inte varit lika stort. 

 

Matematiklyftet tycks vidare inte ha bidragit till ett ökat samarbete inom styrkedjan. Varken lä-

rare, rektorer eller huvudmän skattar att samarbetet ökat i större utsträckning, vilket tyder på 

att det inte finns en gemensam plan kring fortbildning. Intervjuunderlaget pekar även på att lä-

rare sällan har kännedom om den långsiktiga planeringen kring fortbildning. Detta kan riskera 

hållbarheten av Matematiklyftets långsiktiga resultat.  

 

Rektorsnivån ser ut att kunna påverka Matematiklyftets resultat på lång sikt. Utvärderingen har 

visat att närvarande och engagerade rektorer som skapar förutsättningar kan bidra till att ut-

vecklingsarbetet i kollegiala former fortsätter. 
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6. SAMLADE SLUTSATSER  

I detta kapitel sammanfattas Rambölls samlade slutsatser från utvärderingen av Matematiklyftet.   

 

Utvärderingen av Matematiklyftet har i de två delutvärderingarna och i föreliggande slututvärde-

ring utgått från följande huvudfrågeställningar: 

 

1. Uppnår Skolverket Matematiklyftets målsättningar på prestationsnivå? 

2. Uppnår Skolverket Matematiklyftets målsättningar på resultatnivå? 

3. Vilka förutsättningar påverkar Matematiklyftets resultat på kort och lång sikt? 

4. Hur påverkar genomförandet Matematiklyftets resultat på kort och lång sikt?  

 

I kapitlet kommer slutsatserna beskrivas med utgångspunkt i frågeställningarna. Eftersom utvär-

deringen visat att det är olika förutsättningar som varit viktiga för kort- respektive långsiktiga 

resultat kommer dessa beskrivas separat. 

  

Våra samlade slutsatser utifrån utvärderingsfrågorna beskrivs nedan: 

 

6.1 Matematiklyftets målsättningar på prestationsnivå 

 

6.1.1 Matematiklyftet har genomgående haft en hög deltagandegrad av lärare  

Matematiklyftet har haft en mycket hög deltagandegrad. I genomsnitt har 97 procent av lärarna 

som besvarat enkätundersökningen fullföljt Matematiklyftet enligt modellen för genomförandet 

som innebär att två moduler ska göras per läsår. Trots att lärare uttryckt att genomförandet av 

fortbildningen varit för intensivt är det få lärare som avbrutit satsningen till följd av detta. Det är 

däremot viktigt att betona att Matematiklyftet upplevts ha inneburit en ökad arbetsbelastning för 

lärare. Detta har varit ett genomgående tema och en ständigt återkommande synpunkt bland 

lärare som intervjuats i utvärderingen. Frustationen över en stressad arbetssituation till följd av 

en satsning som Matematiklyftet är allvarlig och bör tas i beaktning vid kommande fortbildnings-

satsningar, till exempel att överväga omfattning och frekvens för insatsen. Att Matematiklyftet 

ändå fullföljts i stor utsträckning tyder på att dess utformning hållit hög kvalitet och upplevts 

relevant bland lärarna. 

 

6.1.2 Matematiklyftet förefaller ha gynnat större huvudmän 

Utvärderingen visar att deltagandet i Matematiklyftet varit relativt jämnt fördelat med avseende 

på skolform och ägarform, med undantag för fristående skolor som deltagit i lägre grad i samtliga 

omgångar. Vår slutsats är att kommunikationen kring vad som krävs för att få delta med statsbi-

drag har brustit, framförallt för mindre huvudmannaorganisationer med få lärare. Att färre en-

skilda huvudmän deltagit kan förklaras av att enskilda huvudmän ofta är små organisationer med 

en eller två skolor inom verksamheten. För dessa huvudmän och även huvudmän belägna i gles-

bygd har kraven för att erhålla statsbidrag uppfattats som svåra att uppfylla trots att det funnits 

möjlighet att bevilja statsbidrag även för färre anmälda lärare. Ibland har det endast funnits ett 

par matematiklärare på skolan. Även om Skolverket uppmuntrat till andra lösningar, exempelvis 

samarbete med andra huvudmän eller genomförande av kollegiala träffar via Skype eller andra 

digitala lösningar och även gett dispens gällande statsbidrag för grupper med färre lärare, tycks 

det inte gett avsedd effekt. Trots andra lösningar och att fördelningen av statsbidrag också gällt 

för lärargrupper färre än 15 till antalet har det för mindre huvudmän upplevts som för svårt att 

organisera Matematiklyftet jämfört med stora huvudmannaorganisationer som enklare har kun-

nat planera i enlighet med Matematiklyftets upplägg. En mer flexibel lösning på genomförandet 

till exempel med avseende på frekvens och upplägg för kollegiala träffar hade potentiellt kunnat 

öka deltagandet även bland enskilda huvudmän och huvudmän i områden med stora geografiska 

avstånd. 

 

 



 

  

 

 

 

 
 
 

 

40 

 

6.2 Matematiklyftets bidrag till undervisnings- och fortbildningskulturen på kort sikt 

 

6.2.1 Matematiklyftet har stärkt lärarna i sin yrkesroll och på kort sikt bidragit till en mer varierad 

undervisning 

Ramböll kan konstatera att Matematiklyftet har varit en uppskattad fortbildning bland lärare och 

att målsättningarna om en utvecklad undervisningskultur på kort sikt har uppnåtts. Framförallt 

har fortbildningen bidragit med två värden: Lärarna upplever att de i högre grad reflekterar över 

den egna undervisningen och de fått en bredare verktygslåda av metoder för att variera under-

visningen. Detta resultat har framkommit både i tidigare delutvärderingar och i slututvärdering-

en. 

 

6.2.2 Matematiklyftet har haft starkast genomslag hos lärare i grundskolan 

Det finns variationer i hur lärarna värderar Matematiklyftets bidrag till undervisningskulturen. 

Gymnasielärare har överlag varit mindre nöjda med satsningen och skattar även Matematiklyf-

tets bidrag till undervisningen lägre än övriga lärare som deltagit. Av detta drar vi slutsatsen att 

Matematiklyftets fortbildningsmodell tycks ha passat bättre för grundskolans lärare. Vår slutsats 

är inte att det verkar finnas hinder för att arbeta enligt kollegialt lärande i gymnasieskolan, tvär-

tom har lärare från gymnasieskolan varit mycket positiva till att diskutera undervisning tillsam-

mans med kollegor. Däremot tycks alltså modulens innehåll och delvis också uppbyggnaden – 

som varit utformad på samma sätt för alla skolformer – inte bidragit till gymnasielärarnas ut-

veckling i lika hög grad. Framförallt har det handlat om texternas innehållsliga kvalitet men även 

att man som gymnasielärare inte fått ett lika stort mervärde av att testa aktiviteten i klassrum-

met då man upplevt det svårare att hinna med att genomföra uppgiften och på ett bra sätt docka 

in aktiviteten i den ordinarie undervisningen.   

 

6.3 Matematiklyftets bidrag till undervisnings- och fortbildningskulturen på lång sikt 

 

6.3.1 Kollegialt lärande som fortbildningsform har fått spridning till följd av Matematiklyftet och det finns 

tecken på att matematikundervisingen utvecklats även på länge sikt 

Rambölls utvärdering visar att Matematiklyftet delvis uppnått de långsiktiga målsättningarna med 

avseende på en utvecklad undervisnings- och fortbildningskultur. I fråga om en utvecklad fort-

bildningskultur som innebär att Matematiklyftet ska bidra till att kollegialt lärande kontinuerligt 

används på deltagande skolor kan vi konstatera att en stor del av lärarna fortsätter träffas med 

relativt bibehållen kontinuitet och struktur. Enligt huvudmannen har man skapat en struktur för 

att möjliggöra ett fortsatt kollegialt lärande på skolorna, t ex genom att förstelärare som en del 

av sitt uppdrag agerar handledare.  

 

Ramböll konstaterar att det också finns tecken på att undervisningen utvecklats på längre sikt, 

både genom att det kollegiala lärandet blivit etablerat och att lärare fortsätter använda de verk-

tyg och metoder som erhölls under fortbildningen. Lärare som tidigare deltagit i Matematiklyftet 

vittnar om att de nu har ett annat synsätt på sin undervisning och att lärdomarna från satsningen 

fungerar som stöd undervisningen även ett och två efter man deltog i fortbildningen.   

 

6.4 Förutsättningar som påverkat Matematiklyftets genomförande  

 

6.4.1 Kollegiala samtal under ledning och med stöd av en matematikhandledare tillsammans med modulerna 

har varit de viktigaste framgångsfaktorerna på kort sikt 

Ramböll bedömer att satsningens kärna bestående av kollegiala samtal under ledning och med 

stöd av en matematikhandledare tillsammans med modulerna har varit de viktigaste framgångs-

faktorerna. I tidigare delutvärderingar har dessa påverkansfaktorer visat ett signifikant samband 

med det bidrag som Matematiklyftet gett deltagande lärare. Modulernas innehåll har varit särskilt 

betydelsefulla. De har gett de kollegiala samtalen struktur och hjälpt lärarna att utveckla de ge-

mensamma diskussionerna. De kollegiala träffarna har därutöver skapat ett välkommet forum för 

ämnesdidaktiska samtal vilket förutom modulerna också bidragit till att lärarna fått mer kunskap, 
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verktyg och metoder genom utbytet med kollegorna. Handledaren har visat sig vara en central 

funktion för att höja kvaliteten i de kollegiala samtalen. Dels genom att samordna och leda sam-

talen, dels i att utmana och ifrågasätta tankar i gruppen. 

 

6.4.2 Rektors roll, resurser för genomförandet och erfarenhet av kollegialt lärande har mindre betydelse för 

satsningens bidrag på kort sikt 

Vad gäller övriga förutsättningar som kan ha påverkat satsningens genomslag på kort sikt ser vi 

att andra faktorer än de som utgör Matematiklyftets komponenter i liten grad har haft betydelse. 

Rektors roll och huvudmannens stöd, avsatta resurser för genomförandet och vana av kollegialt 

lärande sedan tidigare inte har någon större påverkan för fortbildningens kortsiktiga bidrag. Det 

innebär att satsningens genomslag inte varit beroende av denna typ av omvärldsfaktorer vilket 

sannolikt främjat likvärdigheten i resultatet bland lärare som deltagit. En satsning som tillhanda-

hållit ett genomtänkt upplägg med fokus på det kollegiala lärandet, ett kvalitativt stödmaterial 

och stödfunktioner som handledare har därför goda förutsättningar att nå goda resultat under 

genomförandet, även om det finns olika förutsättningar mellan olika skolor och huvudmän. 

 

6.4.3 Huvudmannens roll i genomförandet har varierat men har på kort sikt haft mindre betydelse 

Huvudmannens roll i genomförandet av Matematiklyftet har sett mycket olika ut. Det finns en 

stor variation i hur huvudmannen organiserat fortbildningen, exempelvis om man haft en centralt 

tillsatt projektledare för satsningen, organiserat träffar för handledare etc., vilket troligtvis förkla-

ras av att det finns stora skillnader i hur en skolhuvudman organiserar sin verksamhet. En förhål-

landevis svag styrning från huvudmannen har således ingen större betydelse för hur framgångs-

rikt genomförandet är, förutsatt att tidsmässiga förutsättningar och en övergripande planering av 

fortbildningen görs av rektor eller i vissa fall av handledaren. Där huvudmannen kan spela en 

viktig roll är just i att sätta ramar för hur fortbildningen praktiskt ska genomföras.  

 

6.4.4 Skolverkets stöd har fungerat väl och har sannolikt främjat genomförandet av satsningen 

Ramböll bedömer vidare att Skolverkets stöd till deltagande huvudmän i form av information och 

kommunikation kring fortbildningens planering och genomförande fungerat väl och sannolikt 

främjat implementeringen av satsningen. Handledar- och rektorsutbildningarna har överlag varit 

uppskattade av deltagarna men det är svårt att värdera vilket bidrag utbildningarna medfört för 

genomförandet. Handledarna har haft betydelse för resultatet och handledarutbildningens inne-

håll och bidrag har överlag uppskattas av handledarna. Rektorerna har däremot värderat rek-

torsutbildningens bidrag något lägre i jämförelse med handledarna. Rektors stöd i genomförandet 

har också värderats relativt lågt av lärarna. Samtidigt kan konstateras att rektor har mindre be-

tydelse för fortbildningens bidrag till lärarna. Vi har sett att lärarna främst efterfrågat stöd från 

rektor i form av ramar och tidsmässiga förutsättningar för genomförandet men att fortbildningens 

resultat inte beror på graden av rektors engagemang i övrigt. 

 

 

6.5 Förutsättningar som påverkat Matematiklyftets långsiktiga resultat 

 

6.5.1 Skolledning och huvudmän är viktiga för att säkerställa långsiktiga resultat 

Tanken med Matematiklyftet är att insatsen under det år man deltar ska bidra till att skapa lång-

siktiga former för kollegialt lärande och struktur för att utveckla undervisningen. Vi kan se att 

satsningen dock inte fullt ut lyckats skapa dessa hållbara strukturer hos huvudmännen och på 

skolorna. Att det inte skett i den utsträckning som tänkt beror inte på fortbildningsmodellen som 

sådan, utan snarare på den utmaning det finns i att omhänderta en kortsiktig insats i ett perma-

nent system. Ramböll menar att en väl genomarbetad satsning som på kort sikt visar goda resul-

tat inte är tillräckligt för bestående avtryck. Det krävs därutöver andra faktorer. Dessa faktorer 

handlar framförallt om att huvudmannanivå och skolledningsnivå behöver ta en aktiv roll för att 

hitta former för kollegialt lärande och fortsätta stärka fortbildningskulturen.  
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Vi kan konstatera att viktiga förutsättningar - exempelvis en långsiktig plan för fortbildningsin-

satser och tydliga prioriteringar av kommande insatser - för att säkerställa hållbara resultat inte 

fullt ut finns på plats vilket gör de långsiktiga resultaten något mer osäkra. Vår bedömning vilar 

framförallt på slutsatsen att Matematiklyftet i liten utsträckning utvecklat samarbetet mellan lä-

rare, rektorer och huvudmän med avseende på former och innehåll för framtida fortbildning. 

Fortbildningen har således inte i tillräcklig grad främjat en stärkt styrkedja utan har primärt rik-

tats mot att utveckla undervisningen genom kollegialt lärande lärare emellan. Från lärarnas per-

spektiv framhålls att ofta finns en kortsiktighet i planering och strategi för den långsiktiga fort-

bildningen och man uttrycker också osäkerhet om hur strukturerat det fortsatta kollegiala läran-

det är.  

  

Det är därför centralt att huvudmän och skolledning tar ett samlat grepp om kommande fortbild-

ningsinsatser och säkerställer att förutsättningar finns på plats för att genomföra dessa fram-

gångsrikt. Särskilt viktigt är att dessa förutsättningar inte är beroende av temporära lösningar 

under en begränsad period. Samtidigt ser vi att det finns en utmaning för huvudman och skolled-

ning att balansera lokala behov med erbjudanden från nationellt håll som är finanseriade eller på 

annat sätt innebär en resursförstärkning. Ökad systematik i utvecklingsarbetet och behovsana-

lyser kring fortbildning samt bättre förankring lokalt är faktorer som sannolikt kan bidra positivt. 

Huvudmännen kan behöva stöd från nationellt håll i delar av sitt uppdrag, till exempel i att ut-

veckla planer och system. När det gäller huvudmannens uppdrag att prioritera insatser, är ett 

tänkbart bidrag från nationellt håll att hålla tillbaka insatser. Omfattande behov för utveckling 

riskerar att huvudmännen lockas att prioritera efter plånbok och inte faktiska behov. Om huvud-

mannen bedömer att det är bättre att avvakta eller avstå än att gå med är det ett legitimt alter-

nativ. För vissa huvudmän kan det viktigaste bidrag till utveckling således vara att fullfölja påbör-

jat arbete och ge rektorer och skolor tid att utvärdera resultat och effekter.  

 

6.5.2 Rektors strategiska potential kan utnyttjas bättre  

En fortsatt utveckling av fortbildningskulturen främjas av att skolledning intar en aktiv roll i att 

skapa ramar i form av att organisera lärarna att träffas för kollegialt lärande. Att fortsätta organi-

sera former för kollegialt lärande är således den absolut viktigaste förutsättningen för bibehållna 

goda resultat. När denna struktur finns på plats är det viktigt att rektor får förutsättningar att 

aktivt ta del av lärarnas fortbildning. Som vi nämnde tidigare har Matematiklyftet haft en utform-

ning som inte aktivt involverar rektorn vilket har inneburit att det sätt på vilket rektorerna enga-

gerat sig i hög grad varierat. Vi kan också konstatera att graden av rektors engagemang inte haft 

en avgörande påverkan för lärarnas uppfattning av Matematiklyftets kortsiktiga bidrag. Däremot 

får rektor delvis en annan roll när ramarna för fortbildningen inte längre styrs av huvudman eller 

av Skolverket. Ramböll menar dock att signaleffekten av en engagerad rektor har betydelse, och 

rektors stöd visas framförallt genom att rektor håller sig väl informerad om satsningens innehåll 

och mål samt vilka tidsmässiga förutsättningar som krävs. Rektor behöver dessutom tidigt säker-

ställa att genomförandet av en fortbildningsinsats ryms inom tjänsten samt att det finns en plan 

för långsiktiga målsättningar med insatsen.  

 

En annan viktig förutsättning för rektor är att ha verktyg för att följa upp och utvärdera matema-

tiklärares lärande. Detta är viktigt för att stärka kopplingen mellan vad lärarna får ut och rektors 

pedagogiska ledarskap. Rektor har ansvaret att tillsammans med matematiklärare som deltar i 

fortbildningen utvärdera det kollegiala lärandet och hitta styrkor och svagheter i genomförandet 

som blir lärdomar inför kommande fortbildningsinsatser. Det är därför viktigt att rektor tar med 

matematiklärare i den fortsatta planeringen och med utgångspunkt i tidigare uppföljningar pla-

nera och utforma utvecklingsarbetet. Det kan till exempel handla om hur mycket tid som ges, 

frekvens för träffar och inte minst innehållet på fortbildningen.  

 

Rektor kan vidare bidra till ett långsiktigt kollegialt lärande genom att skapa tydliga och fasta 

ramar för fortbildningen och framförallt att säkerställa att dessa ramar inte bryts. Tydliga ramar 

handlar i detta fall om hur en fortbildning ska genomföras, dvs. att tillräcklig tid ställs till förfo-
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gande, att tiden prioriteras och fokuserar på didaktiska och pedagogiska diskussioner och inte 

praktiska detaljer. Det innebär vidare att rektor sanktionerat tiden och kan besluta att inte annat 

stör lärarna. Slutligen är en viktig förutsättning att rektor tillsätter en handledar- eller samtals-

funktion för fortsatta kollegiala samtal. Handledaren har en enormt viktig roll, dels i att samman-

kalla och organisera de kollegiala träffarna, dels är det en bärande funktion för att upprätthålla 

hög kvalitet i samtalen genom att skapa ett samtalsklimat av konstruktivt lärande. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

  

 

 

 

 
 
 

 

44 

 

7. REKOMMENDATIONER 

I detta kapitel presenteras Rambölls rekommendationer. Rekommendationerna som kopplas till 

huvudmanna- eller skolnivå har Skolverket små möjligheter att påverka men i den mån det är 

möjligt bör Skolverket använda de kanaler som finns att tillgå för att sprida utvärderingens resul-

tat och slutsatser till huvudmän och rektorer 

 

Rambölls gör den samlade bedömningen att Matematiklyftet varit en väl genomförd fortbildning 

som bidragit till en stärkt undervisningskultur i matematik och som skapat en grund för att fort-

sätta bygga upp en fortbildningskultur präglad av kollegialt lärande. Satsningens långsiktiga re-

sultat är något mer osäkra, vilket beror på att långsiktig förändring kopplat till utveckling inom 

ett specifikt område är svår att uppnå i organisationer där behovet av utveckling är stort på flera 

plan. Det beror också på att Matematiklyftet genom sin design i för liten grad styrt mot att uppnå 

långsiktiga resultat. Matematiklyftet har primärt riktats mot lärares utveckling vilket också gett 

positiva resultat, men satsningen som sådan har i lägre grad haft aktiviteter som handlat om att 

stärka styrkedjan och öka samarbetet mellan huvudman, rektor och lärare.  Detta kan riskera 

hållbarheten av satsningens resultat. Mot bakgrund av detta och mot de slutsatser vi lyft fram i 

utväderingen vill vi rikta följande rekommendationer till Skolverket: 

 

• Bibehåll Matematiklyftets fortbildningsmodell i kommande insatser  

Modellen som Matematiklyftet byggt på har varit framgångsrik och mycket uppskattad av de 

lärare som deltagit. Kombinationen av kollegiala samtal, stödmaterial och handledare fungerar 

väl och har också ett starkt statistiskt stöd i analysen. Ramböll rekommenderar därför att Skol-

verket bör använda en liknande fortbildningsmodell i kommande insatser som syftar till att ut-

veckla undervisningen inom ett ämne. Särskilt viktigt är att tillhandahålla ett material med hög 

kvalitet och som upplevs relevant för deltagarna. Att Skolverket fortsätter att tillhandahålla och 

utveckla moduler via myndighetens webbplats är mycket positivt och något som lärarna också 

önskat. Detta bedömer vi kommer öka möjligheten för lärare att arbeta kollegialt med stöd av 

moduler framgent. Handledarfunktionen är också central. Vår bedömning är att en utbildning 

som stärker handledarens roll och särskilt bidrar till att stötta handledaren i att utmana och ifrå-

gasätta under handledarsituationen behövs. Slutligen är de kollegiala samtalen en mycket viktig 

komponent för att få till stånd ett gemensamt lärande. En mycket viktig förutsättning för funge-

rande samtal med hög kvalitet är att samtalen genomförs i ett lagom tempo och att det finns 

tillräckligt med tid för träffarna.  

 

• Överväg hur kommande fortbildningsinsatser kan utformas och förankras för att nå 

fler deltagare, främst enskilda huvudmän 

Kommunikationen kring kraven för att kunna delta i Matematiklyftet med statsbidrag har inte 

varit tillräcklig vilket har försvårat och i vissa fall hindrat vissa mindre huvudmän att delta. Det 

bryter mot likhetsprinciperna för svensk förvaltning om staten organiserar sin stödjande verk-

samhet på ett sätt som delar av den aktuella målgruppen haft svårare att ta del av. För Matema-

tiklyftets del har visserligen en mycket stor andel av målgruppen ändå deltagit, men det är inte 

acceptabelt om lärare inom små huvudmannaorganisationer inte tänker sig kunna delta på grund 

av att förutsättningar inte finns på plats. För att undvika att framtida satsningar främjar huvud-

män med vissa egenskaper (storlek, resurser, lokalisering eller annat) behöver Skolverket samla 

in och systematisera erfarenheterna från Matematiklyftet och se till att de är tillgängliga när 

framtida satsningar ska designas.  

 

• Överväg graden av flexibilitet i genomförandet av kommande fortbildningsinsatser, 

dels kopplat till tidsmässiga förutsättningar och dels genom olika modeller för lärare 

från olika skolformer 

Mot bakgrund av att Matematiklyftet tycks ha gett starkare avtryck i grundskolan än i gymnasie-

skolan rekommenderar Ramböll att Skolverket för framtida liknande fortbildningsinsatser bör 

överväga en större flexibilitet i genomförandet. Matematiklyftets fortbildningsmodell har överlag 
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varit likadan för alla lärare oavsett i vilken skolform man arbetar, men vår analys visar att mo-

dellen har fungerat mer eller mindre väl beroende på skolform. I planeringen av kommande in-

satser bör det därför finnas möjlighet för en större frihetsgrad för hur fortbildningen ska läggas 

upp. Lärare har exempelvis påtalat missnöje med att genomförandet varit pressat, särskilt i ar-

betsintensiva perioder.  

 

I en kommande fortbildningsmodell kunde det därför finnas flera olika genomförandealternativ, 

exempelvis när under läsåret fortbildningen kan förläggas. Skolverket bör vidare överväga att 

utveckla olika genomförandemodeller för olika skolformer. Utifrån utvärderingens resultat bör det 

framförallt gälla för lärare som undervisar i gymnasieskolan och särskolan. 

 

• Stärk huvudmän och rektorer för att säkerställa hållbarhet i resultat, exempelvis 

genom stöd och verktyg i prioritering och uppföljning av insatser 

En viktig slutsats av utvärderingen är huvudmannens och skolledningens centrala roll för att en 

fortbildningsinsats som Matematiklyftet ska ge långsiktiga avtryck. Skolverket bör därför över-

väga hur myndigheten i högre grad kan stötta huvudmän och skolledning både gällande vilka 

insatser som bör prioriteras när beslut om deltagande ska tas och säkerställa att deltagandet 

sker utifrån de egna behoven. När huvudmannen väl deltar i en insats bör Skolverket också fun-

dera över hur myndigheten under och efter genomförandet av en fortbildningsinsats kan stödja 

långsiktighet i större utsträckning. Det kan dels handla om att insatsen i sig inbegriper aktiviteter 

som stärker rektorernas och huvudmännens delaktighet och som i förlängningen bidrar till en 

mer långsiktig planering av fortbildningsinsatser. Dels kan Skolverket bidra till att stödja huvud-

män och rektorer efter att fortbildningen är avslutad, till exempel genom att vidareutveckla upp-

följnings- och utvärderingssystem eller att skapa forum för att diskutera lärdomar kopplade till 

hur hållbara resultat uppnås. 
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BILAGA 1 

METODNOTAT 

 

I följande bilaga beskrivs närmare Matematiklyftets förändringsteori och genomförandet av data-

insamlingen. I slutet av avsnittet finns även en variabelförteckning av faktorerna som ingår i 

SEM-analysen.   

 

Teoribaserad ansats 

För att värdera Matematiklyftets resultat har Ramböll utgått från en teoribaserad ansats där in-

satsens framgång värderas mot i vilken utsträckning prestationer och resultat på kort och lång 

sikt uppnås. Genom en så kallad förändringsteori kartläggs insatsens funktionssätt, underlig-

gande antaganden och omvärldsfaktorer som därefter testas systematiskt utifrån existerande 

kunskap och en kombination av metoder för datainsamling och analys. 18 Nedan åskådliggörs 

förändringsteorin för Matematiklyftet. 

Figur 15. Matematiklyftets förändringsteori 

 Matematiklyftet ska leda till en ökad kvalitet i matematikundervisningen och, på längre sikt, till 

                                                
18 För mer information om en teoribaserad ansats se till exempel Chen, Theory-Driven Evaluations, SAGE Publications, 1990 

Mayne, Addressing attribution through contribution analysis: Using performance measures sensibly. The Canadian Journal of Program Evaluation, 

2001, Pawson & Tilley, Realistic Evaluation, SAGE Publications, 1997, Weiss, Theory-based evaluation: Past, present, and future, New Directions 

for Evaluation, Issue 76, 1997 
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att samtliga elever presterar bättre i matematik. Dessa effekter ska uppnås genom att undervis-

ningskulturen respektive kulturen för fortbildning utvecklas inom ramen för satsningen. Skolver-

ket önskar med Matematiklyftet etablera en undervisningskultur som präglas av lärarnas ökade 

insikt om egna undervisningsbeslut samt en ökad förmåga att anpassa undervisningen utefter 

elevernas varierande behov. Fortbildningskulturen i sin tur ska karaktäriseras av att det kollegi-

ala lärandet används även fortsättningsvis och att en pågående dialog mellan huvudmän, rekto-

rer och lärare är etablerad.   

 

En utveckling av undervisningskulturen och fortbildningskulturen ska ske genom att kortsiktiga 

resultat uppnås för Matematiklyftets målgrupper, det vill säga lärare, handledare, rektorer och 

huvudmän. För lärare handlar det om att de ska få en utökad verktygslåda av undervisningsme-

toder, ökade kunskaper i matematikdidaktik, att de reflekterar över undervisningen i högre grad 

och att de känner engagemang för kollegialt lärande. För handledare handlar det om att de ska 

känna förmåga att driva Matematiklyftets genomförande och utmana lärarnas tankar om den 

egna undervisningen.  

 

Rektorer ska utvecklas i deras pedagogiska ledarskap genom att erhålla goda kunskaper om Ma-

tematiklyftets bakgrund, mål och utformning, ha förmåga att synliggöra och följa upp matema-

tikundervisningens kvalitet, ha förmåga att synliggöra och följa upp lärarnas lärande samt för-

måga att planera form och innehåll för fortbildning utifrån lokala behov. Slutligen ska huvudmän-

nen genom satsningen få kunskap om Matematiklyftets bakgrund, mål och utformning, de ska 

stötta och driva Matematiklyftets genomförande, känna engagemang för fortbildning genom kol-

legialt lärande och skapa förutsättningar för Matematiklyftets genomförande.  

 

Resultaten för respektive målgrupp ska nås genom Matematiklyftets aktiviteter och det direkta 

utfallet av dessa, det vill säga det som benämns prestationer i förändringsteorin. För lärarna 

handlar det om att genomgå Matematiklyftet i tillfredsställande omfattning och i enlighet med 

Skolverkets intention. För handledarna handlar det om att genomgå Matematiklyftets handledar-

utbildning i tillfredsställande omfattning och för de rektorer som av huvudmän bedöms ha ett 

sådant behov handlar det om att genomgå utbildningen för rektorer. Övriga rektorer ska utefter 

en egen bedömning säkra att de har förståelse för hur de kan stötta genomförandet av Matema-

tiklyftet. Huvudmännen ska uppnå de kortsiktiga resultaten genom att erhålla information om 

Matematiklyftet och vad som förväntas av dem i genomförandet. Därtill är tanken att möjligheten 

att rekvirera statsbidrag ska bidra till att huvudmännen uppnår uppställda resultat på kort sikt.  

 

Datainsamling 

Utvärderingen vilar på empiri insamlad genom intervjuer, observationer och enkäter. Empiriin-

samlingen har omfattat samtliga målgrupper för insatsen, det vill säga lärare, rektorer, handle-

dare och huvudmän.  

 

Intervjuer 

De intervjuer som har genomförts har varit semistrukturerade. Det innebär att en intervjuguide 

har väglett samtalet men att intervjuaren har förhållit sig fritt till guiden i syfte att infånga teman 

som de intervjuade lyfter. Intervjuerna har genomförts som telefonintervjuer eller besöksinter-

vjuer. Intervjuer, gruppintervjuer och observationer har använts för att förfina och utveckla hy-

poteser som vi har kunnat testa systematiskt genom enkäterna samt för att exemplifiera och 

nyansera enkätresultaten. 

 

Gruppintervjuer 

Lärarna har i regel intervjuats genom gruppintervjuer. Gruppintervjuer är ett effektivt sätt att 

inhämta information från ett flertal respondenter samtidigt. Gruppintervjuerna har omfattat om-

kring 4-18 lärare beroende på skolans storlek och antal lärare som har deltagit i Matematiklyftet. 

I merparten av gruppintervjuerna har knappt tio lärare deltagit. Om lärargruppen har varit alltför 

stor har gruppen delats upp så att enbart en mindre del av gruppen har intervjuats eller att den 
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större gruppen delats in i två mindre grupper som båda intervjuats. Samtalen har följt en över-

gripande intervjuguide, men stort utrymme har lämnats åt lärarnas egen diskussion.  

 

Observation 

Observationerna har gjorts under de kollegiala samtalen. Deltagandet vid de kollegiala samtalen 

har främst haft ett explorativt syfte, det har gett möjlighet att infånga observationer att under-

söka vidare i den fortsatta datainsamlingen. 

 

Tabell 2. Redovisning av genomförd datainsamling under 2015/16 

Datainsamlingsmetod År med statsbi-

drag 

Målgrupp Antal 

Uppföljande intervjuer 2013/14 Lärare 4 

Handledare 4 

Rektor 6 

Huvudman 4 

Uppföljande intervjuer 2014/15 Lärare 3 

Handledare 2 

Rektor 5 

Huvudman 7 

Fallstudier (2stycken) 2015/16 Lärare 2 

Handledare 2 

Rektor 2 

Huvudman 2 

Gruppintervjuer och 

observation av kollegial 

träff 

2015/16 Lärare 2 

Enskilda intervjuer 2015/16 Lärare 2015/16 3 

Handledare 4 

Rektor 5 

Huvudmän som deltar 4 

Huvudmän som inte deltar 6 

 

Totalt 

   

67 intervjuer 

 

 

Tabell 3. Redovisning av genomförda kvalitativa intervjuer uppdelat per läsåren 2013-2016 

 År med statsbi-
drag 

1 år efter år med 
statsbidrag 

2 år efter år med stats-
bidrag 

 

Målgrupp     

Lärare 35 8 4  
Handle-
dare 

36 2 4  

Rektor 37 11 6  

Huvud-
man 

36 13 4  

 

Totalt: 

 

144 

 

34 

 

18 

 

196 intervjuer 

 

Enkätundersökningar 

Nio enkäter har distribuerats under 2015/16 inom ramen för utvärderingen. Lärarenkäten har 

riktat sig till samtliga lärare som har anmälts till Skolverket som deltagare i Matematiklyftet läså-

ret 2015/2016. Av hänsyn till lärarnas arbetsbelastning togs de lärare som även har ingått i ur-

valet för IFAU:s utvärdering bort från Rambölls undersökning. IFAU har gjort ett stratifierat 
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slumpmässigt urval och Ramböll har bedömt att en exkludering av dessa lärare inte påverkar 

resultaten.  

Tabell 4. Redovisning av antal utskickade enkäter uppdelat per läsåren 2013-201619 

Utvärdering Enkäter 

Delutvärdering 1 år 2013/14  

4 

Delutvärdering 2 år 2014/15  

7 

Slututvärdering år 2015/16  

9 

Totalt 20 stycken 

 

 

Tabell 5. Enkätundersökningar som genomförts under läsåret 2015/16 

Målgrupp Urval Antal  
Svarsfrekvens 

(andel) 

Lärare som deltar 

2015/16 

Samtliga deltagare (bortsett från 

IFAU:s urval) 
8 181 51 % 

Rektorer vars lärare 

deltar 2015/16 

Samtliga anmälda till rektorsut-

bildningen 2015/16 
597  55 % 

Nytillkomna handle-

dare 2015/16 

Samtliga anmälda till handledarut-

bildningen 2015/16 
368   76 % 

Huvudmän som deltar 

för första gången 

2015/16 

Samtliga deltagande huvudmän 

som inte deltog läsåret 2013/14 

eller 2014/15  

63  68 % 

Lärare som deltog 

2014/15 

Samtliga lärare som besvarade 

enkätundersökningen 2014/15 
6 339  63 % 

Huvudmän som deltar 

i år och som deltog 

förra året 

Samtliga deltagande huvudmän 

som även deltog läsåret 2014/15 
24 42 % 

Lärare som deltog 

läsåret 2013/14 

Urval av lärare som deltog i Ma-

tematiklyftet 2013/14 
5 575  39 % 

Rektorer som deltog 

läsåret 2013/14 

Samtliga rektorer som besvarade 

enkäten 2013/14 
1 201 43 % 

Huvudmän som deltog 
2013/14 

Samtliga huvudmän som enbart 
deltog 2013/14 

177  68 % 

 

 

Enkätundersökningarna har skickats till samtliga målgrupper som omfattats av satsningen, dvs. 

lärare, handledare, rektorer och representanter för huvudmän. Till målgrupperna skickades enkä-

ter till lärare som deltog 2013/14, 2014/15 och 2015/16, rektorer vars lärare deltog 2013/14 och 

huvudmän vars lärare deltog 2013/14 respektive 2014/15. I dessa enkäter ställdes frågor om 

fortsatt arbete med Matematiklyftets moduler och med kollegialt lärande.  

 

För deltagare 2013/14 och 2014/15 har enkätundersökningarna haft ett uppföljande syfte. De 

lärare som deltog i Matematiklyftet 2015/16 har enkäten syftat till att undersöka hur genomfö-

randet fungerat. Inga systematiska bortfall har identifierats i de bortfallsanalyser som har gjorts. 

För en redovisning av bortfallsanalys av de tre enkäterna som tillskickats lärarna, se bilaga 1. 

Med hänsyn till lärarnas arbetsbörda har lärarenkäten till lärare som deltagit i satsningen 

                                                
19 Se delutvärderingar för detaljerad information om enkätutskicken 2013/14 respektive 2014/15 
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2015/16 inte skickats till lärare på skolenheter som ingår i det urval IFAU har tagit fram för en 

kommande effektutvärdering av Matematiklyftet.  

 

Enkäten till lärare som deltog i satsningen 2014/15 har skickats till samtliga lärare som besva-

rade Rambölls enkäter om Matematiklyftet läsåret 2013/14 respektive 2014/15. Anledningen till 

att enkäterna enbart har distribuerats till respondenter som besvarade enkäterna under föregå-

ende läsår är att det har inneburit en möjlighet att sammanföra svaren från de två enkäterna. En 

risk med detta förfarande är dock möjligheten att vi har fått ett snedvridet urval om en särskild 

grupp lärare är mer benägen att svara på enkäten. För den enkät som skickats till lärare som 

deltog i Matematiklyftet 2013/14 har ett systematiskt urval gjorts. Anledningen att detta förfa-

rande valts är huvudsakligen för att inte belasta alltför många lärare om frågor kring en insats de 

deltog i för två år sedan.  Urvalet har gjorts utifrån vilken skolform läraren undervisar i och hu-

vudmannaform, dvs. kommunal respektive enskild huvudman. 

 

Rektorsenkäten har enbart distribuerats till de rektorer som har deltagit i rektorsutbildningen 

eftersom det inte har varit möjligt att tillgå e-postadresser till resterande rektorer. Enligt Ram-

bölls beräkningar har vi dock därigenom nått omkring 75-80 procent av rektorerna.20 En uppföl-

jande enkät till rektorer vars lärare deltog i satsningen 2013/14 har också skickats ut. Handle-

darenkäten har enbart skickats ut till nytillkommande handledare mot bakgrund av att frågorna 

om handledarutbildningen enbart berör nytillkomna handledare. Det innebär att enkäten inte 

skickades till de handledare som även var handledare under läsåret 2013/14 och 2015/15.  

 

Huvudmännen som deltar i Matematiklyftet läsåret 2015/16 och som dessutom deltog i Matema-

tiklyftet läsåret 2014/15 har ombetts besvara en enkät med frågor om både årets genomförande 

och om eventuellt fortsatt arbete med kollegialt lärande och Matematiklyftets moduler. Huvud-

män som har deltagit för första gången läsåret 2015/16 har enbart besvarat frågor om årets 

genomförande. Därutöver har även en enkät skickats till de huvudmän som endast deltog i Ma-

tematiklyftets första omgång, 2013/14. 

 

För att få en bra svarsfrekvens skickades fyra påminnelsemeddelanden till respondenterna för 

samtliga målgrupper. En bortfallsanalys av lärarnas enkätundersökningar har gjorts. I tabellen 

nedan redovisas resultaten. I analysen har studerats hur respondenterna fördelas utifrån huvud-

mannatyp, skolform och länskod. Som åskådliggörs i tabellerna nedan motsvarar fördelningen av 

respondenterna i hög grad fördelningen i urvalet, av denna anledning gör Ramböll bedömningen 

att möjligheten att dra tillförlitliga slutsatser utifrån enkätmaterialet är god.   

 

Tabell 6. Antal deltagande lärare i Matematiklyftet läsåret 2015/16 samt svarsfrekvens i enkäten förde-
lat på huvudmannatyp, skolform och län 

  

Total Svarsfrekvens 

Antal Andel 

Total Total 8181 51,4% 

Huvudman Kommunal 7529 51,9% 

Enskild 652 45,9% 

Skolform Annan
21
 464 56,7% 

Grundskola 7006 50,4% 

Gymnasieskola 711 58,2% 

Län Stockholms län 1526 46,2% 

                                                
20 Beräkningen utgår från enkätundersökningens resultat vad avser antal skolenheter per rektor. Ramböll har antagit att fördelningen 

är giltig även för de rektorer som inte har deltagit i Matematiklyftets rektorsutbildning.  
21 Med annan avses grundsärskola, specialskola, sameskola, gymnasiesärskola, kommunal vuxenutbildning, särskild utbildning för 

vuxna  
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Uppsala län 249 49,8% 

Södermanlands län 172 54,1% 

Östergötlands län 492 50,6% 

Jönköpings län 252 60,3% 

Kronobergs län 230 56,5% 

Kalmar län 342 54,4% 

Gotlands län 0 0% 

Blekinge län 172 50,6% 

Skåne län 906 54,9% 

Hallands län 429 55,7% 

Västra Götalands län 1285 49,9% 

Värmlands län 229 52,4% 

Örebro län 326 51,8% 

Västmanlands län 262 50,4% 

Dalarnas län 200 47,5% 

Gävleborgs län 293 53,2% 

Västernorrlands län 199 58,8% 

Jämtlands län 76 57,9% 

Västerbottens län 340 50,6% 

Norrbottens län 201 50,2% 

 

Tabell 7. Antal respondenter i uppföljande enkät till lärare som deltog i Matematiklyftet 2014/15 samt 
svarsfrekvens i enkäten fördelat på huvudmannatyp, skolform och län 

  

Total Svarsfrekvens 

Antal Andel 

Total Totalt antal respondenter i urval 6339 63,1% 

Huvudman Kommunal 5932 63,2% 

Enskild 401 61,3% 

Statlig- och landstingsägd samt  

okänd 6 83,3% 

Skolform Annan
22
 265 67,9% 

Grundskola 5359 62,1% 

Gymnasium 714 68,6% 

Län Stockholms län 1074 63,2% 

Uppsala län 218 61,9% 

Södermanlands län 160 65,6% 

Östergötlands län 358 64,0% 

Jönköpings län 357 62,7% 

Kronobergs län 247 62,3% 

Kalmar län 149 68,5% 

Gotlands län 66 68,2% 

Blekinge län 9 66,7% 

                                                
22 Med annan avses grundsärskola, specialskola, sameskola, gymnasiesärskola, kommunal vuxenutbildning, särskild utbildning för 

vuxna 
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Skåne län 724 65,7% 

Hallands län 203 62,1% 

Västra Götalands län 1084 59,4% 

Värmlands län 201 56,2% 

Örebro län 225 64,4% 

Västmanlands län 192 65,6% 

Dalarnas län 163 66,9% 

Gävleborgs län 169 60,4% 

Västernorrlands län 262 66,0% 

Jämtlands län 48 39,6% 

Västerbottens län 205 66,8% 

Norrbottens län 224 67,4% 

 

Tabell 8. Antal respondenter i uppföljande enkät till lärare som deltog i Matematiklyftet 2013/14 samt 
svarsfrekvens i enkäten fördelat på huvudmannatyp, skolform och län 

  

Total Svarsfrekvens 

Antal Andel 

Total Totalt antal respondenter i urval 5575 39,2% 

Huvudman Kommunal 5200 39,4% 

Enskild 364 35,4% 

Statlig 7 36,4% 

Skolform Annan
23
 92 33,7% 

Grundskola 5007 39,1% 

Gymnasium 476 40,5% 

Län Stockholms län 1044 37,7% 

Uppsala län 253 30,0% 

Södermanlands län 234 38,5% 

Östergötlands län 191 39,3% 

Jönköpings län 314 43,6% 

Kronobergs län 108 38,0% 

Kalmar län 133 49,6% 

Gotlands län 65 50,8% 

Blekinge län 22 45,5% 

Skåne län 695 36,3% 

Hallands län 229 47,2% 

Västra Götalands län 1034 42,2% 

Värmlands län 165 32,7% 

Örebro län 127 42,5% 

Västmanlands län 160 40,0% 

Dalarnas län 208 40,4% 

Gävleborgs län 181 26,0% 

Västernorrlands län 79 40,5% 

                                                
23 Med annan avses grundsärskola, specialskola, sameskola, gymnasiesärskola, kommunal vuxenutbildning, särskild utbildning för 

vuxna. 
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Jämtlands län 95 33,7% 

Västerbottens län 76 42,1% 

Norrbottens län 162 41,4% 

 

 

SEM-analys 

SEM (strukturell ekvationsmodellering), är en statistisk analysteknik som används för att pröva 

och estimera kausala samband genom att använda en kombination av kvantitativ data och kvali-

tativa orsaksantaganden. I Matematiklyftet har analystekniken använts för att bedöma vilka fak-

torer som kan förklara utbildningssatsningens effekter på fortbildningskultur respektive utbild-

ningskultur. Modellerna är teoridriven och bygger på underbyggda antaganden om sambandens 

riktning 

 

Valet av påverkansfaktorerna (hädanefter kallat latenta variabler) har i samråd med Skolverket 

identifierats, justerats och fastställts under utvärderingsperiodens gång och grundar sig i en 

forskningsomgång som genomfördes inför utvärderingen av utprövningsomgången. De latenta 

variablerna har operationaliserats genom en uppsättning observerbara variabler (s.k. indikato-

rer), vilket i Matematiklyftet bestått av enkätfrågor som skickats ut till deltagande lärare.  Mo-

dellerna består av sju latenta variabler och tre beroende variabler, se figuren nedan. 

Figur 16. Variabler inkluderade i SEM-modellerna 

 

 

 

Nedan följer en redogörelse för modellernas stabilitet i termer av reliabilitet och validitet. Sam-

mantaget bedömer Ramböll att modellerna i utvärderingen av Matematiklyftet utifrån dessa vali-

ditets- och reliabilitetsmått uppvisar god modellstabilitet.  

 

Construct Relability 

Cronbach’s alfa är ett mått som anger reliabiliteten och här ska varje latent variabel helst upp-

visa ett gränsvärde över 0,7. Tabellen nedan visar att samtliga latenta variabler också i båda 

modellerna, dock ligger Resurser och Förankring precis på gränsen (markerat med orange). Vär-

dena för dessa latenta variabler kan dock antas vara acceptabla eftersom det rör sig om margi-

nella skillnader samt med anledning av att de har en teoretisk viktig grund för modellen. I ut-

forskningsarbete kan denna gräns sänkas till 0,6 enligt litteraturen (Nunally & Bernstein, 

Psychometric theory, 1994).  
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Tabell 9. Latenta variablers reliabilitet 

Latenta variabler Undervisningskultur & 
fortbildningskultur på lång 
sikt 
Cronbach's alpha(α) 

Undervisningskultur på kort 
sikt 
Cronbach's alpha(α) 

Förankring 0,8389 0,6937 

Modulinnehåll 0,8719 0,9659 

Kollegiala samtal 0,9573 0,9315 

Handledarens roll 0,9335 0,9389 

Rektorns roll 0,9381 0,9312 

Befintlig fortbild-

ningskultur 0,8094 0,7794 

Resurser 0,6942 0,8046 

 

Frågorna som mäter den latenta variabeln Skola har exkluderats i den slutgiltiga versionen av 

modellen p.g.a. låga värden för indicator reliability samt constract reliability (bl.a. Cronbachs 

alpha under 0.7). Att dessa värden var låga kan förklaras med att utformningen av dessa frågor 

inte fullt ut fångade vad den latenta variabeln var tänkt att mäta. Denna latenta variabel har 

även i tidigare års analyser uppvisat liknande resultat och därför uteslutits till fördel för en högre 

stabilitet i modellen.   

 

Composite Relabilitity 

Är ett övergripande mått på reliabiliteten i en samling heterogena men liknande indikatorer (en-

kätfrågorna). Värden över 0,7 är att föredra och är värdena mellan 0,4-0,7 bör de tas bort men 

enbart om värdena leder till ökad composite relability och AVE>0,5. Fyra stycken indikatorer har 

understigit 0.7 i den slutliga modellen men har behållits i modellen eftersom de vid borttagande 

har visat sig försämra AVE samtidigt som de inte lett till ökad composite reliability.  

 

Construct Validity 

Validiteten i en SEM-analys redogörs med hjälp av de två underkategorierna: convergent validity 

och discriminant validity. Uppvisar modellen godkända värden för båda dessa är bedömningen att 

den lever upp till kraven för Construct Validity. Sammantaget uppvisar modellerna i SEM-

analysen för Matematiklyftet godkända nivåer för validitet.   

 

 Convergent Validity 

Convergent Validity pekar på den grad en latent variabel korrelerar med andra faktorer som den 

är teoretiskt tänkt att korrelera med, i detta fall mellan latent variabel och beroende variabeln. 

Convergent Validity uppstår när faktorerna har ett gränsvärde på AVE (Average Variance Ex-

tracted) över 0,5 och som lägst har modellen för utvärderingen av Matematiklyftet i modellerna 

är Vefintlig fortbildningskultur som i modellen för undervisningskultur på kort sikt uppvisar ett 

värde på 0,65. 

 

 Discriminant Validity 

Detta validitetsmått anger hur väl de olika faktorerna är skilda från varandra. Modellerna som 

används i Matematiklyftet uppvisar god Discriminant Validity då kvadratroten av de latenta vari-

ablernas AVE (Average Variance Extracted) förklarar variansen av sina egna indikatorer i högre 

utsträckning än variansen i andra latenta variabler.  

 

Goodness of fit  

Det finns flera mått för att bedöma hur väl modellen passar data (Goodness of fit). Ett vanligt 

sådant mått vid SEM-analys är SRMR, vilket indikerar hur väl hypoteserna bakom modellen pas-

sar data (McDonald and Ho, 2002). Ett SRMR på 0 indikerar en perfekt modell, och värdet bör 

ligga under tröskelvärdet 0,08 för att vara acceptabelt.  
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Ett annat frekvent använt mått är förklaringsgraden, R-square som bör vara relativt hög för att 

anta att de latenta variablerna i modellen förklarar beroende variabeln på ett tillförlitligt sätt. Men 

samtidigt får R2-värdet inte vara allt för högt eftersom det då innebär att det finns en inbyggd 

multikollinearitet i modellen som driver upp R2-värdet. Hög multikollinaritet (Variance Inflation 

Factor) mellan de latenta variablerna kan driva upp förklaringsgraden men modellerna för Mate-

matiklyftet uppvisar inte värden som tyder på risk för detta.  

Tabell 10. Goodness of fit i SEM-modellerna 

  

Ovanstående värden visar på att förklaringsgarden ligger på en normal nivå för denna typ ana-

lysteknik som tyder på att inkluderade latenta variabler utgör relevanta förklaringsfaktorer för 

modellerna.  

 

I tabell 9 redovisas de faktorer som ingått i SEM-analysen samt hur faktorerna har operational-

iserats i enkätpåståenden. 

Tabell 11. Faktorer för SEM-modell 

Faktor Förklaring Enkätpåstående 

Förankring  I fallstudierna har vi sett att lärare som har varit 
kritiska till Matematiklyftet ofta har upplevt fort-
bildningen som något som de har tvingats till utan 
att de har varit delaktiga i beslut om medverkan 
eller upplägg. Av denna anledning inkluderas För-
ankring som en faktor. Indikatorerna ska betraktas 
som en operationalisering av hur förankringen av 
Matematiklyftet kan ha genomförts på skolorna.  

Skolans rektor har tydligt motiverat värdet 
av min skolas deltagande i Matematiklyf-
tet. 

Lärarna på min skola har varit delaktiga i 
beslutet att medverka i Matematiklyftet. 

Lärarna på min skola har varit delaktiga i 
utformningen av Matematiklyftets genom-
förande. 

Resurser En förutsättning för genomförandet är att lärarna 
har tid för fortbildningen. Det har i fallstudierna 
vidare blivit tydligt att lärarnas tid för genomföran-
det har påverkat deras allmänna inställning till 
Matematiklyftet. Av denna anledning testades även 
denna faktor i modellen. Med resurser avses främst 
tidsmässiga resurser.  
 
En indikator som inkluderades under denna faktor 
var även hur de tidsmässiga ramarna för genomfö-
randet har kommunicerats då även detta har fram-
hållits som betydelsefullt i intervjuer med lärare.  

Jag är nöjd med mängden tid jag har fått 
avsatt under läsåret för genomförandet av 
Matematiklyftet. 

Jag är nöjd med mängden tid jag har fått 
avsatt veckovis för genomförandet av 
Matematiklyftet. 

Jag fick tidigt veta hur mycket tid som jag 
skulle få avsatt för genomförandet av 
Matematiklyftet under läsåret. 

Befintlig fort-

bildningskultur 

Ett flertal studier har berört och visat på vikten av 
faktorer kopplade till organisationskulturen för 
lärares utveckling och lärande. Lärandet främjas av 
en öppen kommunikation om mål och inriktning för 
utvecklings- och förbättringsarbetet.24 För att stu-
dera skolornas mottaglighet av Matematiklyftet har 
frågor ställts kring den befintliga kulturen kring 
fortbildning och utveckling av undervisningen.  

På min skola har lärarna inflytande över 
planering av framtida fortbildning. 

På min skola hade vi även innan vi påbör-
jade Matematiklyftet innevarande läsår 
ofta organiserade möten för att diskutera 
undervisningen. 

På min skola planerade vi även innan vi 
påbörjade Matematiklyftet innevarande 
läsår ofta undervisningen tillsammans. 

Rektorns roll Forskningssamhället ger en samstämmig bild av 
rektorns betydelse för lärares utveckling. Rektorer i 
framgångsrika skolor är mer närvarande i under-
visningen än i mindre framgångsrika skolor, de ger 
feedback till lärare och kommunicerar på ett tydligt 
sätt målsättningar med utvecklingsarbete.25 Mot 

Rektorn har god kunskap om matematik-
undervisningens kvalitet på min skola. 

Rektorn har god kunskap om Matema-
tiklyftets bakgrund, mål och utformning. 

Rektorn har på ett bra sätt informerat sig 
bland oss deltagande lärare om hur ge-

                                                
24 Se bland annat Berg och Scherp (red) (2004) eller Skolinspektionen (2010). 
25 Se bland annat Scheerens (2010) eller Törnsén (2009) 

Modell R2 SRMR 
 (Gränsvärde: mindre än 

0,08) 

Fortbildningskultur på lång sikt 0,51 0,057 

Undervisningskultur på lång 

sikt 

0,56 0,057 

Undervisningskultur på kort 
sikt 

0,63 0,040 
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bakgrund av detta har rektors roll definierats uti-
från kunskapsmässiga och beteendemässiga 
aspekter.   

nomförandet av Matematiklyftet har fort-
löpt. 

Rektorn har visat stort engagemang för 
Matematiklyftet. 

Matematikhand-

ledarens roll 

Ett flertal studier anger betydelsen av att en extern 
resurs medverkar vid det kollegiala samtalet. Fram-
för allt framhålls betydelsen av handledare för att 
främja lärarnas reflektion i samtalen.26 Parat med 
forskning om vad som behöver prägla de kollegiala 
samtalen utformades följande frågor inom ramen 
för faktorn Matematikhandledarens roll.  

 

Matematikhandledaren har inspirerat mig 
under de kollegiala samtalen. 

Matematikhandledaren har hjälpt mig att 
förstå innehållet i modulerna under de 
kollegiala samtalen. 

Matematikhandledaren har utmanat mina 
tankar om matematikundervisningen un-
der de kollegiala samtalen.   

Matematikhandledaren har skapat ett 
samtalsklimat där jag känner mig trygg 
att samtala om min undervisning.   

Matematikhandledaren har primärt haft en 
organiserande roll under de kollegiala 
samtalen. 

Kollegiala sam-

talen 

Det kollegiala lärandet har inom forskarsamhället 
framhållits som främjande för lärares lärande. I 
synnerhet är det möjligheten att reflektera över 
erfarenheten tillsammans med kollegorna som 
bidrar till lärarnas lärande.27 För att undersöka om 
diskussionerna tillsammans med handledaren har 
varit av sådan karaktär formulerades frågor om 
Kollegiala samtal. 

 

De kollegiala samtalen har varit inspire-
rande. 

De kollegiala samtalen har utmanat mina 
tankar om min matematikundervisning. 

Jag har fått konstruktiv återkoppling på 

genomförande av moment C från mina 
kollegor under de kollegiala samtalen. 

Det har varit ett öppet samtalsklimat där 
alla lärare har kunnat komma till tals un-
der de kollegiala samtalen. 

Modulinnehållet  Modulinnehållet är en av satsningens centrala kom-
ponenter. Indikatorerna har utformats för att till-
sammans fånga modulernas kvalitet och möjlighet 
att främja lärarnas lärande.  

Modulinnehållet har varit inspirerande.  

Modulinnehållet har utmanat mina tankar 
om matematikundervisningen. 

Språket i modultexterna har varit begrip-
ligt. 

Modultexternas innehåll har haft en lagom 
svårighetsgrad. 

Modulinnehållet möter behov jag har som 
lärare i matematikundervisningen. 

Jag kommer att använda modulinnehållet 
som stöd i min undervisning framöver 

Genomförandet av modulerna har hållit ett 
lagom tempo.  

Undervisnings-

kulturen – kort 

sikt 

- Matematiklyftet har gett mig en bredare 
uppsättning av undervisningsmetoder 

Matematiklyftet har gett mig ökade kun-
skaper i matematikdidaktik. 

Matematiklyftet har bidragit till att jag 
reflekterar över min undervisning i större 
utsträckning. 

Matematiklyftet har ökat mitt engagemang 
för kollegialt lärande. 

Undervisnings-

kulturen – lång 

sikt 

- Matematiklyftet har gett mig ökad insikt 

om beslut jag tar i undervisningen. 

Matematiklyftet har gett mig ökad för-
måga att anpassa undervisningen efter 
elevernas behov. 

Fortbildnings-

kulturen 

Indikatorerna som i modellen har fått beteckna en 
utveckling av skolornas fortbildningskultur har 
operationaliserats utifrån förändringsteorins resul-
tat på lång sikt för skolorna.  

Matematiklyftet har bidragit till att stärka 
samarbetet kring undervisning och fort-
bildning mellan lärare och rektor på min 
skola. 

Matematiklyftet har ökat mitt intresse för 
att planera undervisningen tillsammans 
med mina kollegor. 

Matematiklyftet har gett mig inspiration till 
hur fortbildning kan ske i framtiden. 

 

  

                                                
26 Se bland annat Mollberg Hedqvist (2007), Cordingly m.fl. (2003). 
27 Se bland annat Mollberg Hedqvist (2007), Gustavsson (2008), Cordingly m.fl. (2003), Mouwitz, L. (2001). 
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BILAGA 2 

HANDLEDARSPÅRET 

 
I detta avsnitt beskrivs handledarfunktionens bidrag för Matematiklyftets genomförande. Avsnit-

tet kommer dels att beskriva hur handledarutbildningen värderats samt dess bidrag för handle-

darnas förmåga att driva genomförandet av Matematiklyftet. Enligt modellen för hur Matematik-

lyftet är tänkt att fungera för att uppnå sina målsättningar ska dess handledare bidra till att 

stötta och stärka deltagande lärare att i sin tur utveckla undervisningskulturen och fortbildnings-

kulturen på skolan. Handledarfunktionen innebär att inspirera och utmana lärarna genom de kol-

legiala samtalen och med hjälp av det didaktiska stödmaterialet. I Figur 21 illustreras hur mate-

matikhandledaren genom att fullfölja handledarutbildningen förväntas bidra till resultat på kort 

sikt på lärarnivå. 

 

Figur 17. Handledarspåret i förändringsteorin 

 

 
 

Majoriteten av handledarna tillsätts genom direktrekrytering 
Under hela Matematiklyftet har antalet handledare i Matematiklyftet uppgått till 1 131 stycken. 

Av dessa är 368 stycken nytillkomna för läsår 2015/16. Omkring 75 procent av handledarna upp-

ger att förfrågan om uppdraget som matematikhandledare kom som en direkt förfrågan, omkring 

17 procent deltog i en öppen rekrytering och 8 procent uppger att de erhöll uppdraget på ett 

annat sätt. Av de 8 procent som angett ”annat” som svarsalternativ uppger en stor del av dessa i 

enkätens öppna fritextsvar att uppdraget som matematikhandledare varit på eget initiativ från de 

själva, en liten del uppger att de i egenskap av förstelärare erhållit uppdraget som matematik-

handledare och ett fåtal uppger att de erhållit uppdraget genom kollegors förslag och initiativ.   

 

Huvudmännens krav och stöd till Matematikhandledaren  
I årets enkät kan vi se att de som deltog i satsningen under läsåret 2015/16 uppger omkring 84 

procent av huvudmännen att de har ställt som krav att handledaren ska delta i handledarutbild-

ningen. 13 procent av huvudmännen uppger att de har organiserat samverkan för matematik-

handledaren i regionen, 82 procent att de inte har det och resterande, 4 procent anger att de inte 

vet om det har organiserats en samverkan för handledare i regionen. Enkätfrågorna har endast 

besvarats av deltagare i satsningen under läsåret 2015/16. 

 

Handledarutbildningen  
Samtliga handledare ska genomgå en utbildning parallellt med handledaruppdraget. Utbildningen 

har pågått mellan april och april under läsåren 2014/15 och 2015/16. Utbildningen har bestått av 

nio dagar fördelade på 5–6 tillfällen och har uppdragits åt åtta lärosäten att utföra, Skolverket 

har tillsammans med NCM hållit den första dagen på utbildningen. Av de handledare som besva-

rat enkäten förläsåret 2015/16 uppger omkring 61 procent att de har deltagit vid samtliga till-

fällen av handledarutbildningen. Totalt 2,8 procent har missat tre eller fler tillfällen av utbildning-

en.  

 

Resultatet av utbildningens kvalitet och relevans bygger på ett samlat genomsnittligt värde av 

handledarnas samlade uppfattning av handledarutbildningens innehåll respektive bidrag, således 

inte på handledarnas omdöme av respektive lärosätes utbildning eller utbildningstillfälle. 
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Figur 18. Medelvärde av enkätfrågor om handledarens värdering av utbildningens innehåll och bidrag, 
läsåren 2013/14, 2014/15 2015/16 

 
N = Medelvärde av frågor om handledarutbildningens bidrag: 590 (2013/14), 406 (2014/15), 275 (2015/16). Medelvärde av 

frågor om handledarutbildningen innehåll: 590 (2013/14), 409 (2014/15), 277 (2015/16) 

 

Ramböll kan konstatera att handledarutbildningens kvalitet och bidrag har värderats högre av 

handledare som gått utbildningen under läsåret 2015/16 jämfört med de två tidigare läsårens 

handledare. Handledarna tycks i högre utsträckning vara nöjda både med utbildningens inriktning 

samt hur dess innehåll stöttat dem i sitt uppdrag. Figur 21 ovan visar genomsnittsvärdena på de 

enkätfrågor som ställdes till handledarna kring utbildningen de två föregående läsåren och detta 

läsår. Jämförelsen visar att handledarnas värdering av utbildningens innehåll ökat för varje år 

som utbildningen erbjudits. Handledarutbildningen har hållit av olika lärosäten, för utbildningen 

finns en fastställd plan som samtliga lärosäten ska utgå från.  

Resultat från enkäten visar att utbildningen under läsåret 2015/16 i hög grad stärkt handledarna 

i deras generella förmåga att handleda (medelvärde 8,2). Resultatet visar även att utbildningen 

bidragit till att stärka handledarnas förmåga att utmana lärarnas uppfattning om matematikun-

dervisningen (medelvärde 7,4). Denna utmaning har både föregående läsårs handledare som de 

nuvarande handledarna lyfts fram som en särskild svårighet i uppdraget men det högre skattade 

värdet av utbildningens innehåll och bidrag kan inneburit att handledaren uppfattar att utbild-

ningen erbjudit mer stöd och kunskap hur man i de kollegiala samtalen kan utmana och ifråga-

sätta i diskussionerna. En intressant iakttagelse är dock att en större andel handledare under 

detta läsår jämfört med tidigare läsår uppgett att den svåraste i handledarrollen har varit att just 

utmana lärarnas uppfattning om undervisningen. Andra utmaningar som att tidsmässigt klara av 

uppdraget eller att hjälpa lärarna att förstå modulinnehållet uppges inte vara lika stora utma-

ningar. En möjlig förklaring kan vara att de aspekter som tidigare uppfattades vara svåra har på 

ett bra sätt omhändertagits i utbildningen men att bemästra den svåra rollen att lyfta samtalen 

till en mer övergripande nivå och inte fastna i mer deskriptiva redovisningar om olika undervis-

ningssituationer med fokus på eleven och inte det egna lärandet är svårt och kräver sannolikt 

längre vana och erfarenhet av handledning än vad utbildningen kan erbjuda.  

 

Handledarnas förmåga att driva de kollegiala samtalen fungerar väl 

Matematikhandledarna ska enligt förändringsteorin utmana lärarnas syn på sin egen undervis-

ning. Av de frågor som rör handledarnas roll i enkäten för deltagare i satsningen under läsåret 

2015/16 värderas uppgiften att skapa ett tryggt samtalsklimat som viktigast av handledarna 

(medelvärde 8,94), tätt följt av uppgiften att organisera de kollegiala samtalen (medelvärde 

8,91). I lägst utsträckning (medelvärde 6,86) uppfattar handledarna sin roll vara att hjälpa lärar-

na att förstå modulinnehållet. Resultat för läsåret 2015/16 visar på ungefär samma resultat som 

föregående års handledare.  
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BILAGA 3 

REKTORSSPÅRET 

 

Rektor är den aktör som på skolenhetsnivå ansvarar för skolutveckling och lärarnas kompetens-

utveckling. I förändringsteorin för Matematiklyftet fastställs att rektors delaktighet är central för 

att nå målsättningarna om att utveckla undervisningen och fortbildningskulturen. De skolor som 

har deltagit i satsningen ska enligt förändringsteorin kännetecknas av en rektor med förmåga att 

synliggöra och följa upp såväl matematikundervisningens kvalitet som lärares lärande samt att 

rektor tillsammans med lärare kan fortsätta utveckla former och innehåll för matematikundervis-

ningen och fortbildning. I Figur 23 nedan åskådliggörs rektorernas spår i förändringsteorin. 

 

Figur 19. Förändringsteori för rektorsspåret 

 

 

Inom ramen för Matematiklyftets genomförande ges rektorer vars lärare deltar i satsningen möj-

lighet att delta i en särskild utbildningsinsats. Syftet med Matematiklyftets rektorsutbildning är 

att stödja rektorer att i sitt pedagogiska ledarskap bidra till ett framgångsrikt genomförande av 

Matematiklyftet på sina respektive skolor. Utbildningens mål är att ge rektorerna goda kunskaper 

om Matematiklyftets bakgrund och utformning samt att vidareutveckla rektorernas förmåga att 

driva skolutveckling i allmänhet och matematikutveckling i synnerhet. Nationellt Centrum för 

Matematikutbildning (NCM) har av Skolverket uppdragits att genomföra utbildningen. Utbildning-

en innehåller föreläsningar och arbete i mindre basgrupper med utgångspunkt i kollegialt lärande 

som arbetssätt. Mellan utbildningstillfällena har rektorerna getts i uppgift att genomföra övningar 

som på nästa träff diskuteras. 

 

I den första delutvärderingen av Matematiklyftets genomförande läsåret 2013/14 fastslogs att 

rektorsutbildningen inte motsvarade rektorernas behov och förväntningar. Delutvärderingen vi-

sade också att lärarna värderade rektorernas stöd inför och under genomförandet av Matematik-

lyftet lågt. Med anledning av det årets respons på rektorsutbildningen och rektorernas förmåga 

att leda Matematiklyftet på skolenheterna gjordes vissa justeringar till läsåret 2014/15. Utbild-

ningen fokuserade det året mer på rollen som rektor i Matematiklyftet och mindre på det all-

männa uppdraget som pedagogisk ledare. NCM hade även en referensgrupp av rektorer som de 

regelbundet stämde av utbildningen med. Läsåret 2014/15 samarrangerades även första träffen 

med handledarutbildningen. Inför den tredje omgången har ytterligare justeringar i rektorsut-

bildningens innehåll gjorts. 

 

I följande avsnitt redogörs för Matematiklyftets resultat vad gäller rektorernas utveckling. Avsnit-

tet är upplagt efter logiken enligt förändringsteorin, dvs. först redogörs för Matematiklyftets pre-

stationer vad gäller rektorerna, sen redogörs för resultat på kort sikt (se förändringsteori ovan). 
28 

                                                
28 Eftersom vi enbart har haft kontaktuppgifter till rektorer som deltar i rektorsutbildningen har utvärderingen främst stude-

rat utvecklingen för dessa rektorer 
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Rektorsutbildningens innehåll och bidrag under satsningens gång förbättrats 

Totalt har 597 rektorer anmälts till Matematiklyftets rektorsutbildning läsåret 2015/16. Av det 

totala antalet nytillkomna skolenheter innebär det att omkring 42 procent av antalet rektorer 

deltagit i rektorsutbildningen29. Av det totala antalet rektorer som deltagit i rektorsutbildningen 

vet vi inte hur många av dessa 597 stycken som är rektorer för fler än en skola. Bland de sva-

rande i enkäten är det 20 procent som uppger att de är rektor för fler än en skola. Eftersom 

svarsfrekvensen på enkäten var 55 procent, kan den verkliga bilden av andelen rektorer som 

genomgått rektorsutbildningen i relation till antalet nytillkomna skolenheter därför vara fler var-

för andelen rektorer som gått utbildningen bör tolkas med försiktighet. Det kan också finnas rek-

torer som gått utbildningen tidigare läsår 

 

Av de som anmäldes till utbildningen har en stor andel deltagit vid samtliga tillfällen. Enbart 5 

procent av de rektorer som har besvarat enkäten har inte kunnat delta vid något av de tre ut-

bildningstillfällena. Andelen respondenter som har deltagit under utbildningens första och andra 

tillfälle är 85 respektive 77 procent. Endast 50 procent av de svarande uppgav i enkäten att de 

deltog vid även det tredje utbildningstillfället, även tidigare år har deltagandet vid det tredje till-

fället varit lägre än vid de två första. Av de som inte har deltagit vid samtliga tillfällen uppger en 

majoritet att det berodde på förhinder såsom sjukdom eller föräldraledighet, en stor del anger 

även att de inte deltagit på grund av tidsbrist, 11 procent uppger att de inte deltagit eftersom de 

bytt tjänst eller arbetsplats under läsåret och 7 procent uppger att de inte deltagit då de saknat 

behov av utbildningens innehåll eller att utbildningen inte haft bra kvalitet.  

 

Av nedanstående figur kan vi även se att rektorer som deltagit i utbildningen och som svarat på 

vår enkät också skattat utbildningens bidrag och innehåll något högre detta läsår jämfört med 

tidigare år. Förklaringen är troligtvis de revideringar i utbildningens innehåll som gjorts utifrån de 

synpunkter som framkommit och utvärderingar som gjorts av rektorerna i samband med utbild-

ningarna.  

Figur 20. Medelvärde av enkätfrågor om rektorers värdering av rektorsutbildningens innehåll och bidrag, 
läsåren 2013-2016 

 
N = Medelvärde av frågor om rektorsutbildningens innehåll: 748 (2013/14), 539 (2014/15), 304 (2015/16). Medelvärde av 

frågor om rektorsutbildningens bidrag: 748 (2013/14), 531 (2014/15), 301 (2015/16) 

 

På en tiogradig skala värderar deltagare under läsåret 2015/16 att rektorsutbildningens relevans 

i förhållande till Matematiklyftets syfte till 6,99 i medelvärde. Motsvarande värdering under läså-

ret 2014/15 var 6,93 och läsåret 2013/14 var medelvärdet 6,51. Detta innebär alltså en signifi-

kant ökning i relation till resultatet från läsåret 2013/14. På samma skala värderar årets delta-

gare rektorsutbildningens relevans i förhållande till de egna behov som pedagogisk ledare till 

6,53 vilket är en marginell minskning i jämförelse med föregående års deltagare men en signifi-

kant ökning från deltagare för läsåret 2013/14 där motsvarande värdering var 6,07 i medelvärde. 

Från intervjuerna har det framkommit varierade synpunkter kring rektorsutbildningen. Gruppdis-

                                                
29 Det totala antalet nytillkomna skolenheter för läsåret 2015/16 är 1442 stycken skolenheter 

6,5 6,44 
6,9 6,9 6,9 6,9 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Medelvärde av frågor om
rektorsutbildningens innehåll

Medelvärde av frågor om
rektorsutbildningens bidrag

2013/14

2014/15

2015/16



 

Utvärderingen av Matematiklyftet 2013-2016  

 

 

 

 
 
 

 

0-16 

 

kussionerna har uppskattats och möjligheten att få utbyta erfarenheter från rektorer som arbetar 

i samma skolform. En del rektorer har dock påpekat att upplägget på utbildningen inte riktigt 

legat i linje processen för fortbildningen. Som exempel framhålls att föreläsningarna som hand-

lade om hur fortbildningen kan organiseras på skolan kom för sent och att det stödet behövts 

tidigare i utbildningen. 

 

Rektorers närvaro vid kollegiala träffar tycks ha viss betydelse  

Enkäten till deltagare under läsåret 2015/16 visar att rektorernas närvaro vid kollegiala träffar 

tycks ha en viss betydelse för lärarnas skattning av Matematiklyftets bidrag till undervisningen. 

Lärare vars rektor närvarat vid två kollegiala träffar värderar Matematiklyftets bidrag till under-

visningen som högre än lärare vars rektorer inte deltagit alls. För varje tillfälle som en rektor 

deltagit ökar även lärarnas skattning fram till när rektorn deltagit vid tre tillfällen eller fler, då 

minskar skattningen. En möjlig förklaring skulle kunna vara att om rektorn deltar vid allt för 

många tillfällen tolkas deras närvaro snarare som en kontrollerande deltagare än en stimule-

rande. Detta är även bundet till kontext, individ och relationer, därför kan vi inte med säkerhet 

säga vad som förklarar resultatet.  Under utvärderingen har en varierad bild av lärarnas förvänt-

ningar på huruvida rektorn bör delta vid de kollegiala träffarna presenterats, det har varierat 

beroende på storlek på skola, huvudman, relationen i lärargruppen, relationen mellan lärargrup-

pen och rektorer mm. Eftersom bilden inte varit enhetlig har vi inte tillräckligt med data för att 

med säkerhet säga vad som förklarar ovanstående resultat.   
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Sammanfattning 
Matematiklyftet är en fortbildning för alla lärare i Sverige som undervisar i matematik. Den genom-
fördes 2012-2016. Kärnan i fortbildningen var det kollegiala lärandet. Lärare arbetade tillsammans 
med olika moduler som var och en bestod av didaktiskt material att använda vid planering, diskuss-
ioner och genomförande av matematikundervisning, samt vid kollegiala reflektioner och diskussioner. 
Genom modulerna belystes primärt fyra olika didaktiska perspektiv: (1) att undervisa matematik uti-
från förmågorna, (2) bedömning för lärande och undervisning i matematik, dvs. formativ bedömning, 
(3) rutiner/interaktioner i klassrummet och (4) klassrumsnormer/sociomatematiska normer. 

Denna rapport presenterar en utvärdering av Matematiklyftets resultat där det undersökts i vilken 
utsträckning Matematiklyftet har bidragit till att utveckla en bestående undervisningskultur och en 
bestående fortbildningskultur. Utvärderingen syftar också till att identifiera faktorer som gynnar eller 
missgynnar Matematiklyftets resultat och ska även fungera både formativt och summativt. Det inne-
bär att både slutsatser om hur Matematiklyftet har uppnått målen att utveckla undervisnings- och 
fortbildningskulturen och slutsatser om hur stöd till planeringar och genomförande av liknande fort-
bildningssatsningar formuleras. Urvalet i utvärderingen består av 35 grund-och gymnasieskolor. På 
varje skola har tre lärare slumpmässigt valts ut att ingå i utvärderingen, dvs. totalt 105 lärare. I utvär-
deringen ingår också varje skolas rektor och representant för skolhuvudman. Skolorna har besökts vid 
två tillfällen för att kunna undersöka förändring i undervisnings- och fortbildningskultur. Datamateri-
alet består av observationer av matematiklektioner och av kollegiala samtal, intervjuer och enkäter 
med lärare och rektorer, samt intervjuer med representanter för skolhuvudmän. I datamaterialet ingår 
även insamlade dokument (t.ex. fortbildningsplaner och kopior av undervisningsmaterial) och bak-
grundsinformation om de besökta skolorna (från externa databaser). 

Denna rapport utgör slutrapporten för utvärderingen av Matematiklyftets resultat. Nedan redovisas 
utvärderingens huvudsakliga resultat tillsammans med rekommendationer inför framtida fortbild-
ningssatsningar av samma typ som Matematiklyftet. 

Matematiklyftet har utvecklat lärares arbete med den egna undervisningen, 
men lärare har inte upplevt någon tydlig utveckling i det gemensamma arbetet 
på skolan 

Lärares arbete med den egna undervisningen är en central del av undervisningskulturen. Denna 
aspekt av undervisningskulturen har utvecklats på något sätt för varje didaktiskt perspektiv, men end-
ast när det gäller vissa perspektiv har en mer genomgripande utveckling skett. Intervjuer med lärare 
visar att Matematiklyftet gjort att de nu planerar och reflekterar mer utifrån de didaktiska perspekti-
ven förmågorna, rutiner/interaktioner och sociomatematiska normer. Observationer av lektioner 
visar dessutom att Matematiklyftet gjort att lärare nu undervisar mer utifrån de didaktiska perspekti-
ven förmågorna, formativ bedömning och rutiner/interaktioner jämfört med innan deras deltagande 
i Matematiklyftet. 

Dessa förändringar är bestående eftersom de förändringar som noterats när lärare går in i Matematik-
lyftet bibehållits året efter de avslutat Matematiklyftet. Vi kan dock inte dra samma slutsats för per-
spektivet sociomatematiska normer eftersom förändringen där sker först året efter Matematiklyftet. 
Eftersom vi inte samlat in data senare än så, kan vi inte uttala oss om huruvida förändringen av lärares 
planering och reflektioner avseende sociomatematiska normer är bestående. Vi kan heller inte uttala 
oss om huruvida de andra förändringarna är bestående i ett längre tidsperspektiv än ett år efter att 
Matematiklyftet avslutats. 

Lärares och rektorers gemensamma arbete på skolan för att utveckla matematikundervisningen är en 
annan central del av undervisningskulturen. Intervjuer och enkäter med lärare visar att de inte upple-
ver någon tydlig utveckling av detta arbete på skolorna. Tvärtom så är tendenserna att det sker en viss 
tillbakagång i hur lärare upplever skolans arbete med utveckling av undervisningen. Denna tillbaka-
gång gäller främst att lärare efter Matematiklyftet har färre typer av målsättningar för skolans arbete 
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med utveckling av undervisningen, t.ex. att målsättningar endast fokuserar på sin egen roll för utveck-
ling av undervisningen och inte inkluderar rektors roll. Detta kan möjligen bero på att lärares pers-
pektiv avgränsats till den specifika typ av utveckling av undervisning som finns inom ramen för Mate-
matiklyftet. 

Matematiklyftet har påverkat rektorer och lärare på olika sätt i relation till 
undervisnings- och fortbildningskultur 

När det gäller skolans arbete med utveckling av undervisningen (som är en del av undervisnings-
kulturen) och arbete med lärares kompetensutveckling (som är en del av fortbildningskulturen) har en 
bestående utveckling skett hos rektorer. När rektorer går in i Matematiklyftet förbättras deras synsätt 
på skolans arbete med utveckling av undervisningen och arbete med kompetensutveckling, och dessa 
förändringar bibehålls året efter Matematiklyftet. Dock finns tendenser till viss tillbakagång året efter 
Matematiklyftet, vilket gör att vi kan ifrågasätta om förändringarna kommer att vara bestående ur ett 
längre tidsperspektiv. 

Den utveckling avseende skolans arbete med utveckling av undervisningen (som är en del av undervis-
ningskulturen) och arbete med lärares kompetensutveckling (som är en del av fortbildningskulturen) 
som noteras hos rektorer återfinns inte hos lärare. Ovan har detta beskrivits avseende undervisnings-
kultur, dvs. att lärare inte upplever någon tydlig utveckling av skolans arbete med utveckling av 
undervisningen. Liknande resultat finns för utveckling av fortbildningskulturen, dvs. att lärare inte 
upplever någon tydlig utveckling av skolans arbete med lärares kompetensutveckling. 

Ovanstående resultat baseras på intervjuer och enkäter där samma typ av frågor ställts till både 
rektorer och lärare. Därmed kan vi påvisa att det finns en skillnad mellan rektorers och lärares syn på 
hur skolan arbetar med utveckling av undervisningen och med lärares kompetensutveckling, samt 
vilka typer av målsättningar som finns för detta arbete. En sådan skillnad mellan rektorer och lärare 
kan utgöra ett hinder för en bestående utveckling av undervisnings- och fortbildningskulturen. 
Samtidigt kan de noterade förändringarna hos rektorer, som är pedagogiska ledare på skolorna, utgöra 
en viktig komponent för en bestående utveckling. 

Matematiklyftets påverkan på undervisnings- och fortbildningskultur har skett 
oberoende av många interna och externa faktorer 

I utvärderingen undersöktes både interna och externa faktorer i förhållande till Matematiklyftet. In-
terna faktorer är sådana som är direkt kopplade till hur Matematiklyftet har genomförts, till exempel 
hur moduler använts och hur handledning genomförts i kollegiala samtal. Totalt har 13 interna fak-
torer analyserats i utvärderingen. Externa faktorer är sådana som är oberoende av Matematiklyftet, till 
exempel förutsättningar i skolan eller kommunen. Totalt har 22 externa faktorer analyserats i utvärde-
ringen. 

Få interna faktorer kan på ett tillförlitligt sätt förklara variationer i de förändringar som orsakats av 
Matematiklyftet. Speciellt kan inga interna faktorer förklara förändringar i lärares planering, reflekt-
ion och genomförande av undervisning. För att erhålla de förändringar som noterats spelar det alltså 
relativt sett inte så stor roll hur Matematiklyftet har genomförts, utan det viktiga är att Matematiklyf-
tet har genomförts. Vissa variabler som beskriver interna faktorer har dock relativt liten variation över 
lärare. Till exempel verkar lärare överlag ha arbetat på liknande sätt med modulerna. Det ser vi i lära-
res värderingar som gäller om de arbetat med modulerna på ett tillfredställande sätt enligt de instrukt-
ioner som finns, och detsamma gäller värderingar om hur handledning genomförts. Det här medför att 
vi inte kan avgöra om större variationer i variabler som beskriver dessa praktiska aspekter av genom-
förandet i Matematiklyftet hade gett andra effekter av Matematiklyftet. Däremot finns stor variation i 
andra praktiska aspekter av genomförandet i Matematiklyftet, t.ex. avseende i vilken grad arbetet 
rymts inom ordinarie arbetstid och om vikarier använts för att möjliggöra detta, samt om genomfö-
rande av Matematiklyftet anpassats till lokala förhållanden, om lägesbedömning gjorts inför lyftet och 
om lärare besökt varandras lektioner. Men denna variation kan alltså inte kopplas till olika föränd-
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ringar orsakade av Matematiklyftet. Inom denna utvärdering kan vi därmed inte heller uttala oss om 
vilka beståndsdelar i Matematiklyftet som är avgörande, dvs. om eller hur resultatet skulle ändras om 
en viss del av Matematiklyftet helt togs bort. För rektorer finns dock viss koppling mellan genomfö-
rande av Matematiklyftets rektorsutbildning och förändringar kring arbete med kompetensutveckling, 
men inte förändringar kring arbete med utveckling av undervisningen. Utbildningen för rektorer ver-
kar därmed haft viss påverkan på resultatet av Matematiklyftet. 

Få externa faktorer kan på ett tillförlitligt sätt förklara variationer i de förändringar som orsakats av 
Matematiklyftet. Olikheter bland lärare och rektorer samt de olika förutsättningar som finns på skolor 
har alltså inte haft någon stor effekt på Matematiklyftets resultat. Det finns dock koppling mellan för-
ändringar av lärares undervisning och vissa externa faktorer: Lärare i större kommuner (fler elever) 
har utvecklats mer än lärare i mindre kommuner och lärare i grundskolor har utvecklats mer än lärare 
i gymnasieskolor. Resultaten pekar på att Matematiklyftet på något sätt verkar ha varit mindre pas-
sande för gymnasieskolan. Detta har medfört att det inte blivit lika bra utveckling för lärare på gymna-
sieskolor som för lärare på grundskolor avseende genomförande av undervisning. 

Överlag har Matematiklyftet alltså haft en tillräckligt robust struktur för att möjliggöra att en påverkan 
till stora delar kunnat ske oberoende av exakt hur Matematiklyftet genomförts samt oberoende av 
variationer bland medverkande lärare, rektorer och skolor. 

Matematiklyftets utveckling av undervisnings- och fortbildningskulturer har 
primärt skett genom påverkan på individnivå och i mindre utsträckning genom 
påverkan på skolnivå 

Som vi beskrivit ovan har arbetet i Matematiklyftet utifrån kollegialt lärande fungerat bra för lärare, 
eftersom resultaten visar att lärares arbete med att planera, reflektera kring och genomföra undervis-
ning har utvecklats. De statistiska analyserna ger samma resultat oavsett om alla lärare betraktats som 
helt oberoende utvalda (slumpmässigt valda på individnivå) eller om analyserna tar hänsyn till att 
flera lärare kommit från samma skola. Det innebär att de noterade effekterna av Matematiklyftet 
verkar främst ske på individnivå och inte på skolnivå. 

Som vi beskrivit ovan har Matematiklyftets påverkan på rektorer varit tydlig, eftersom resultaten visar 
att utveckling skett i rektorers arbete med utveckling av undervisningen och arbete med kompetens-
utveckling. Lärare upplever inte samma typ av utveckling. Därmed har ingen tydlig effekt noterats på 
skolnivå när det gäller dessa aspekter av undervisnings- och fortbildningskultur. Denna slutsats stöds 
också av en specifik analys på skolnivå, avseende om det skapats större samsyn bland lärare och rektor 
på samma skola kring arbete med utveckling av undervisningen och arbete med kompetensutveckling. 
Inga tydliga förändringar har skett, men tendenserna påvisar en minskad samsyn på skolorna. En 
minskad samsyn bland de inblandade kan försämra förutsättningar för en fruktbar samverkan, 
eftersom lärare och rektor kan ha olika uppfattningar om hur skolan arbetar och vilka målsättningar 
skolan bör ha. 

Som vi beskrivit ovan kan mycket få interna och externa faktorer förklara variationer i de förändringar 
som orsakats av Matematiklyftet. Påverkan av Matematiklyftet har därmed till stor del skett oberoende 
av kontexten som lärare och rektorer befunnit sig i när Matematiklyftet genomförts. Även detta resul-
tat visar därför att förändringar primärt skett på individnivå och inte på skolnivå. 

Att förändringar främst skett på individnivå och inte mer gemensamt på skolnivå bedöms utgöra ett 
potentiellt hinder för en bestående utveckling av undervisnings- och fortbildningskulturerna, eftersom 
kulturerna bygger på en samverkan mellan individer som drar åt samma håll. 

Rekommendationer 

Baserat på de resultat som framkommit i denna rapport har vi ett antal rekommendationer som främst 
berör framtida liknande satsningar. Rekommendationerna gäller också vilka mer detaljerade analyser 
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av Matematiklyftet som kan göras för att kunna dra mer specifika slutsatser om vilka beståndsdelar i 
denna typ av fortbildning som gynnar eller missgynnar dess resultat. 

Matematiklyftet har haft en tydlig bestående påverkan på lärares planering, reflektioner och genomfö-
rande av undervisning. Därför rekommenderar vi att fortsätta att använda det upplägg på lärarnas 
fortbildning som nu använts inom Matematiklyftet. Men eftersom det fanns mycket få faktorer som 
tydligt kan kopplas till dessa effekter så kan vi inte uttala oss om vilka beståndsdelar i upplägget som 
är viktigast. Resultaten visar dock att lärare på gymnasieskolor inte har utvecklat sin undervisning i 
samma grad som lärare på grundskolor. Det finns därmed behov av fördjupade analyser när det gäller 
eventuella effekter av hur olika delar av fortbildningen utformats, inklusive olika moduler, i allmänhet, 
men särskilt avseende skillnader mellan grundskolor och gymnasieskolor. Detta behov gäller särskilt 
formativ bedömning (i relation till lärares planering och reflektioner) och sociomatematiska normer 
(i relation till lärares undervisning) eftersom inga tydliga effekter noterats för dessa perspektiv. 

Matematiklyftet har gett tydliga bestående effekter på rektorers arbete med utveckling av undervis-
ningen och arbete med kompetensutveckling. Därför rekommenderar vi att fortsätta med utbildning 
av rektorer och inkludera rektorer i fortbildningssatsningar såsom gjorts inom Matematiklyftet. Ef-
tersom liknande effekter avseende arbete med utveckling av undervisningen och arbete med kompe-
tensutveckling inte framkommit hos lärare, rekommenderar vi att utforska om och hur upplägget kan 
förbättras avseende kopplingar mellan lärares fortbildning å ena sidan och rektorers utbildning å 
andra sida. Till exempel kan detta avse hur rektorer förankrar sina målsättningar och planer med lä-
rare samt hur lärares kompetensutveckling också kan inkludera arbete med målsättningar och planer 
på en mer övergripande nivå, utöver det direkta arbetet med undervisning. 

Matematiklyftet överlag verkar primärt ha påverkat individer och inte i lika stor utsträckning skolor. 
Därför rekommenderar vi att framtida liknande satsningar fokuserar mer på att utveckla en samver-
kan mellan lärare och rektor på respektive skola. Tillsammans med ovanstående förslag om en kopp-
ling mellan lärares fortbildning och rektorers utbildning, rekommenderar vi att framtida satsningar 
tar ett tydligare helhetsgrepp kring utvecklingen på skolnivå, för att på detta sätt skapa än bättre förut-
sättningar för att utveckla en bestående undervisnings- och fortbildningskultur. 

Vissa av utvärderingens resultat visar en tendens till en tillbakagång året efter Matematiklyftet, sär-
skilt avseende resultatvariabler på rektorsnivå. Därför rekommenderar vi att fortsatta uppföljningar 
sker för att med säkerhet kunna avgöra om Matematiklyftet orsakat bestående effekter ur ett mer lång-
siktigt perspektiv. Att detta behov finns stöds också av de resultat som visar att Matematiklyftet över-
lag påverkat individer och inte i lika stor utsträckning skolor, eftersom detta utgör en risk för att effek-
ter inte blir bestående. 

Som helhet är våra rekommendationer inför framtida liknande satsningar: 

1. Att behålla upplägget med kollegialt lärande bland lärare och med utbildning av rektorer, för 
att kunna bibehålla de positiva resultat som noterats. 

2. Att utveckla fortbildningen på en mer övergripande skolnivå avseende samverkan mellan lä-
rare och rektor, för att säkerställa utveckling av en bestående undervisnings- och fortbild-
ningskultur. 

3. Att genomföra mer ingående analyser av Matematiklyftet, för att förstå mer i detalj vad som 
skapat noterade effekter, och för att kunna genomföra mer effektiva framtida liknande sats-
ningar. 

4. Att genomföra uppföljningar avseende resultat där det finns tendenser till tillbakagång efter 
att Matematiklyftet genomförts, för att med säkerhet kunna avgöra vilka effekter som har bli-
vit mer bestående, och för att utifrån sådan kunskap kunna genomföra mer effektiva framtida 
liknande satsningar. 

 
  



Utvärdering av Matematiklyftets resultat: Slutrapport Sid 5 (123) 

 

Innehållsförteckning 
1. INLEDNING .................................................................................................................................. 6 
1.1 MATEMATIKLYFTET ............................................................................................................................. 6 
1.2 UTVÄRDERINGENS FOKUS OCH FRÅGESTÄLLNINGAR .................................................................................. 6 
1.3 MEDVERKANDE I UTVÄRDERINGEN ........................................................................................................ 7 
1.4 RAPPORTENS FOKUS OCH DISPOSITION ................................................................................................... 8 

2. METODER FÖR INSAMLING OCH ANALYS AV DATA ...................................................................... 9 
2.1 ÖVERGRIPANDE UTGÅNGSPUNKTER OCH UPPLÄGG ................................................................................... 9 
2.2 URVAL OCH BORTFALL ....................................................................................................................... 10 
2.3 GENOMFÖRANDE AV DATAINSAMLING ................................................................................................. 11 
2.4 ETISKA ÖVERVÄGANDEN .................................................................................................................... 12 
2.5 DATABEARBETNING OCH ANALYSPROCEDUR .......................................................................................... 12 
2.6 DE DIDAKTISKA PERSPEKTIVEN SOM UTGÅNGSPUNKTER FÖR ANALYSER ...................................................... 14 
2.7 VARIABLER OCH STATISTISKA ANALYSER ................................................................................................ 20 

3. MATEMATIKLYFTET HAR FÖRÄNDRAT UNDERVISNINGEN PÅ ETT BESTÅENDE SÄTT .................. 25 
3.1 LÄRARE PLANERAR OCH REFLEKTERAR MER I LINJE MED DE DIDAKTISKA PERSPEKTIVEN .................................. 25 
3.2 LÄRARE UNDERVISAR MER I LINJE MED DE DIDAKTISKA PERSPEKTIVEN ........................................................ 26 
3.3 EXEMPEL PÅ UTVECKLING HOS LÄRARE ................................................................................................. 28 

4. MATEMATIKLYFTET HAR PÅVERKAT REKTORER OCH LÄRARE PÅ OLIKA SÄTT AVSEENDE SKOLANS 
ARBETE MED UTVECKLING AV UNDERVISNING OCH ARBETE MED KOMPETENSUTVECKLING ......... 30 
4.1 REKTORER MEN INTE LÄRARE UPPLEVER EN BESTÅENDE FÖRBÄTTRING AV SKOLANS ARBETE MED UTVECKLING AV 

UNDERVISNING ...................................................................................................................................... 30 
4.2 REKTORER HAR PÅVERKATS MER ÄN LÄRARE AVSEENDE ARBETE MED KOMPETENSUTVECKLING ....................... 32 

5. DET FINNS EN RISK ATT MATEMATIKLYFTET HAR SKAPAT MINSKAD SAMSYN BLAND LÄRARE 
OCH REKTORER AVSEENDE SKOLANS ARBETE MED UTVECKLING AV UNDERVISNING OCH ARBETE 
MED KOMPETENSUTVECKLING ...................................................................................................... 35 

6. MATEMATIKLYFTETS PÅVERKAN PÅ UNDERVISNINGS‐ OCH FORTBILDNINGSKULTUREN HAR 
SKETT OBEROENDE AV MÅNGA FAKTORER.................................................................................... 37 

7. SLUTSATSER OCH REKOMMENDATIONER .................................................................................. 40 
7.1 TILLFÖRLITLIGHET OCH GENERALISERBARHET ......................................................................................... 40 
7.2 I VILKEN UTSTRÄCKNING HAR MATEMATIKLYFTET BIDRAGIT TILL ATT UTVECKLA EN BESTÅENDE 

UNDERVISNINGSKULTUR? ........................................................................................................................ 41 
7.3 I VILKEN UTSTRÄCKNING HAR MATEMATIKLYFTET BIDRAGIT TILL ATT UTVECKLA EN BESTÅENDE 

FORTBILDNINGSKULTUR? ......................................................................................................................... 42 
7.4 VILKA FAKTORER HAR PÅVERKAT HUR VÄL ELLER MINDRE VÄL MATEMATIKLYFTET HAR BIDRAGIT TILL UTVECKLING 

AV BESTÅENDE UNDERVISNINGS‐ OCH FORTBILDNINGSKULTURER? .................................................................. 42 
7.5 REKOMMENDATIONER ....................................................................................................................... 44 

REFERENSER .................................................................................................................................. 45 

BILAGOR ‐ SE SEPARAT INNEHÅLLSFÖRTECKNING PÅ SIDA 46 
  



Utvärdering av Matematiklyftets resultat: Slutrapport Sid 6 (123) 

 

1. Inledning 
I rapportens inledande kapitel beskrivs förutsättningar för och övergripande egenskaper hos den ge-
nomförda utvärderingen av Matematiklyftets resultat, alltså Matematiklyftets övergripande mål, ut-
värderingens fokus, samt vilka som medverkat i utvärderingsprocessens olika steg.  

1.1 Matematiklyftet 

Matematiklyftet är en fortbildning för alla lärare i Sverige som undervisar i matematik och den genom-
fördes 2012-2016. Kärnan i fortbildningen var det kollegiala lärandet. Lärare arbetade tillsammans, 
med stöd av handledare och med olika moduler, som bestod av didaktiskt material att använda vid 
planering och genomförande av matematikundervisning samt vid reflektioner och diskussioner om 
matematikundervisning. Genom modulerna belystes primärt fyra olika didaktiska perspektiv (inom 
parenteser anges de korta benämningar som för enkelhetens skull används i denna rapport): 

1. att undervisa matematik utifrån förmågorna (förmågorna) 

2. bedömning för lärande och undervisning i matematik (formativ bedömning) 

3. rutiner/interaktioner i klassrummet (rutiner/interaktioner) 

4. klassrumsnormer/sociomatematiska normer (sociomatematiska normer)1 

Matematiklyftet inkluderade också utbildning av rektorer och matematikhandledare.  

Matematiklyftet hade två övergripande mål. Dels var målet att utveckla undervisningskulturen, vilket 
avser ett fokus på arbete med elevernas lärande, dels var målet att utveckla fortbildningskulturen, 
vilket avser ett fokus på arbete med lärarnas lärande. Dessa två kulturer är starkt beroende av 
varandra. Speciellt ses i Matematiklyftet det kollegiala lärandet som en del av, och förutsättning för, de 
båda kulturerna. Ett gemensamt fokus för båda kulturerna är: 

 Utformning av undervisningen: att utveckling sker från lokala behov, att förutsättningar ges 
för elevers lärande samt att planering av och reflektioner kring undervisningen är en central 
del i det kollegiala lärandet. 

 Lärarnas ämnesdidaktiska kunskaper: avseende både utveckling och användning av dessa 
kunskaper samt att de utgår från forskning och beprövad erfarenhet. 

 Samverkan mellan huvudman, rektor och lärare: avseende både undervisning och fort-
bildning. 

Avsikten var att dessa kulturer ska fortsätta att utvecklas på skolorna efter genomförandet av Matema-
tiklyftet. 

1.2 Utvärderingens fokus och frågeställningar 

Denna rapport beskriver en utvärdering av Matematiklyftets resultat. Med resultat avses här inte elev-
resultat (t.ex. avseende prestationer på prov) utan en utveckling av en undervisningskultur och en 
fortbildningskultur. Utvärderingen omfattar även identifiering av faktorer som gynnar eller missgyn-
nar Matematiklyftets resultat. 

Utvärderingen utgår därför från tre övergripande frågeställningar: 

A. I vilken utsträckning har Matematiklyftet bidragit till att utveckla en bestående undervis-
ningskultur? 

B. I vilken utsträckning har Matematiklyftet bidragit till att utveckla en bestående fortbildnings-
kultur? 

                                                             

1 I utvärderingen behövde vi avgränsa analyserna till vissa aspekter av vartdera perspektivet. T.ex. 
undersöktes endast sociomatematiska normer. Se avsnitt 2.6.4. 
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C. Vilka faktorer har påverkat hur väl eller mindre väl Matematiklyftet har bidragit 
till utveckling av bestående undervisnings- och fortbildningskulturer? 

Undervisnings- och fortbildningskulturerna undersöks i utvärderingen utifrån beståndsdelar i Mate-
matiklyftet och hur dessa två kulturer karaktäriseras där (se avsnitt 1.1). Alla aspekter av undervis-
nings- och fortbildningskultur kunde inte undersökas i denna utvärdering. Primärt fokus i utvärde-
ringen läggs på lärare och undervisningskultur i relation till de didaktiska perspektiven. Detta är ett 
ämnesdidaktiskt fokus på lärares arbete med reflektioner kring samt planering och genomförande av 
undervisning. Därigenom kan denna utvärdering utgöra ett komplement till andra utvärderingar av 
Matematiklyftet. Andra aspekter av undervisningskultur samt aspekter av fortbildningskultur kommer 
också att studeras. Mer detaljer om avgränsningar som gjorts inom denna utvärdering beskrivs i av-
snitt 2.7.1. 

Denna utvärdering fungerar både summativt och formativt. Det innebär att den dels drar slutsatser 
om hur Matematiklyftet har uppnått målen att utveckla undervisnings- och fortbildningskulturen, dels 
drar slutsatser om hur stöd till planeringar och genomförande av liknande fortbildningssatsningar 
formuleras. Det handlar om att lyfta fram både generaliserande svar om skolor och matematiklärare i 
Sverige och om att beskriva hur Matematiklyftet gett effekt på enskilda skolor, samt om att skapa mo-
deller för att utveckla kommande fortbildningssatsningar genom att rikta uppmärksamheten på vad 
som ligger bakom eventuella effekter av Matematiklyftet. 

1.3 Medverkande i utvärderingen 

De medverkande i utvärderingen är indelade i en projektgrupp, en referensgrupp, samt en grupp pro-
jektassistenter. 

Projektgruppen har arbetat med alla delar av utvärderingen, med särskilt ansvar för all planering och 
rapportering samt kvalitetskontroll av arbete som genomförts av projektassistenter. Projektgruppen 
bestod av: 

 Magnus Österholm, projektledare, docent i matematikdidaktik vid Umeå universitet och gäst-
professor i matematikdidaktik vid Mittuniversitetet 

 Tomas Bergqvist, biträdande projektledare, docent i pedagogiskt arbete vid Umeå universitet 

 Jorryt van Bommel, universitetslektor i matematikdidaktik vid Karlstads universitet 

 Yvonne Liljekvist, universitetslektor i matematikdidaktik vid Karlstads universitet samt post-
doktor vid Uppsala universitet 

Referensgruppen har varit rådgivande kring projektplanering, analyser och rapportering. Deras spets-
kompetenser särskilt inom matematikdidaktik, utvärderingar samt kvalitativ och kvantitativ forsk-
ningsmetodologi har utnyttjas för kvalitetssäkring i kritiska faser av genomförandet, dvs. både vid 
planering och rapportering av utvärderingen. Referensgruppen bestod av: 

 Ewa Bergqvist, universitetslektor i matematikdidaktik vid Umeå universitet. Bred kompetens 
inom matematikdidaktik, inkluderande särskilt erfarenheter av studier om undervisning uti-
från förmågorna samt om prov och bedömning.  

 Anna Lind Pantzare, projektledare för nationella prov och övrigt bedömningsstöd i matematik 
och naturvetenskapliga ämnen vid Umeå universitet. Spetskompetens avseende aspekter av 
prov och bedömning inom matematik. 

 Johan Lithner, professor i matematikdidaktik vid Umeå universitet. Spetskompetens avseende 
projektledning av stora utvärderingsprojekt inom matematikundervisning samt särskilt om 
undervisning utifrån förmågor. 

 Mathias Lundin, universitetslektor i statistik vid Umeå universitet. Spetskompetens avseende 
statistiska analyser av komplicerade datamängder. 
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 Per Nilsson, professor i matematikdidaktik vid Örebro universitet. Bred kompetens inom ma-
tematikdidaktik, inkluderande erfarenheter av storskalig lärarfortbildning.  

 Torulf Palm, docent i pedagogiskt arbete vid Umeå universitet. Spetskompetens avseende 
formativ klassrumspraktik (bedömning för lärande och undervisning). 

 Andreas Ryve, professor i matematikdidaktik vid Mälardalens högskola. Spetskompetens av-
seende projektledning av stora fortbildnings- och utvärderingsprojekt inom matematikunder-
visning. 

 Christina Segerholm, professor i pedagogik vid Umeå universitet. Spetskompetens avseende 
utvärdering av skolverksamhet. 

Projektassistenterna har genomfört insamling och bearbetning av data. De har alla erfarenhet som 
lärare och erfarenhet av liknande typer av datainsamling inom olika forskningsprojekt. Vissa av pro-
jektassistenterna (nedan markerade med *), som har minst två års forskarutbildning samt dokumente-
rad erfarenhet av liknande typer av arbetssätt och analyser, genomförde dessutom mer ingående ana-
lyser av data. Följande projektassistenter medverkade: 

 Catarina Andersson 

 Marie Bergholm 

 Anneli Dyrvold* 

 Moa Eirell 

 Helene Hammenborg 

 Jonas Jäder* 

 Klara Kerekes 

 Leif Maerker 

 Jannika Lindvall 

 Jan Olsson 

 Mattias Pettersson 

 Annalisa Rådeström 

 Johan Sidenvall* 

 Jenny Sullivan Hellgren 

 Lotta Vingsle* 

 Krister Ödmark 

1.4 Rapportens fokus och disposition 

Inledningsvis, i detta första kapitel, presenteras översiktligt syftet med fortbildningssatsningen Mate-
matiklyftet. Därefter presenteras utvärderingens fokus och upplägg, samt samtliga medverkanden i 
utvärderingens alla steg. I det andra kapitlet beskrivs de metoder som används i utvärderingen. Där 
beskrivs också hur de fyra didaktiska perspektiven (förmågorna, formativ bedömning, ruti-
ner/interaktioner och sociomatematiska normer) styrt analysen.  

I kapitel 3-6 presenteras resultaten: att Matematiklyftet har påverkat undervisningen (kap. 3), att rek-
torer har förändrats (kap. 4), att det finns indikationer på en minskad samsyn bland rektorer och lä-
rare (kap. 5) samt att förändringarna som påvisats är oberoende av många faktorer (kap. 6). 

I rapportens sjunde och sista kapitel presenteras de slutsatser som kan dras av utvärderingens resultat 
i relation till utvärderingens tre övergripande frågeställningar. Kapitlet avslutas med rekommendat-
ioner inför kommande fortbildningssatsningar. Rapporten innehåller dessutom en referensförteckning 
och bilagor (A-Q). I bilagorna presenteras bland annat delar av metod för insamling och analys i detalj. 
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2. Metoder för insamling och analys av data 
I detta kapitel finns en koncentrerad beskrivning av de metoder som använts inom utvärderingen. För 
en mer detaljerad beskrivning se bilaga A. 

2.1 Övergripande utgångspunkter och upplägg 

Inom utvärderingen av resultaten av Matematiklyftet genomfördes besök på slumpvis utvalda skolor 
över hela Sverige. Vi använde oss av en upprepad datainsamling, vilket innebär att data samlades in 
från samma skolor vid två tidpunkter. Den huvudsakliga anledningen till detta upplägg är att utvärde-
ringens syfte i stor utsträckning är att undersöka förändring av undervisnings- och fortbildnings-
kulturer, och detta möjliggörs av att datainsamling sker vid två tidpunkter. 

Urvalet bestod av 35 grund- och gymnasieskolor. Insamling av data skedde på samma sätt i alla skolor 
och statistiska metoder användes för analyser av data. Syftet med att använda statistiska analyser var 
att kunna generalisera resultaten till populationen bestående av Sveriges matematiklärare inom 
grund- och gymnasieskola. Vi besökte också två grundsärskolor, en gymnasiesärskola, en vuxensär-
skola och en kommunal vuxenutbildningsskola, men dessa ingår inte i analysen som presenteras här. 
Beskrivningar från dessa skolbesök finns i bilaga Q. 

Varje skola besöktes antingen innan och under genomförandet av Matematiklyftet eller under och 
efter genomförandet av Matematiklyftet. Huvuddelen av datainsamlingen var utformad så att samma 
typ av data samlades in vid samtliga skolbesök för att karaktärisera den aktuella undervisnings- och 
fortbildningskulturen. Det möjliggjorde en undersökning av förändringar i undervisnings- och fort-
bildningskulturen på ett direkt sätt.  

Upplägget valdes för att praktiskt kunna genomföra utvärderingen inom givna ramar, men samtidigt 
behålla möjligheten att genomföra två typer av analyser. Det var inte möjligt att besöka skolorna vid 
tre tillfällen (innan, under och efter) givet tiden för Matematiklyftets start och tidsplanen för utvärde-
ringens genomförande. Upplägget ger dock möjligheten att genomföra de analyser vi ville göra: dels 
att jämföra situationen innan och under skolors genomförande av Matematiklyftet, vilket ger svar på 
om förändring skett i och med den aktiva fasen i Matematiklyftet, dels att jämföra situationen under 
och efter skolors genomförande av Matematiklyftet, vilket ger svar på om en mer bestående förändring 
kvarstår efter att fortbildningssatsningen avslutats. 

För varje skolbesök bestod datainsamlingen av observationer av tre matematiklektioner, intervjuer 
med de tre lärare vars lektioner observerades, intervju med rektor och representanter för skolhuvud-
mannen, samt, om besöket skedde under skolans genomförande av Matematiklyftet, observation av ett 
kollegialt samtal. Utvärderingen fokuserar primärt på lärares praktik som en del av undervisningskul-
turen. Det undersöktes genom observationer av hur undervisning genomfördes och genom intervjuer 
som behandlade planering av och reflektioner kring undervisning. Vi undersökte också interna och 
externa faktorer, som kan tänkas påverka effekter av medverkan i Matematiklyftet. Interna faktorer är 
förutsättningar för, och egenskaper hos, genomförandet av Matematiklyftet, till exempel hur moduler 
används och handledningens roll i kollegiala samtal. Externa faktorer är sådana som är oberoende av 
Matematiklyftet, till exempel sammansättning av elever och personal i skolan eller i kommunen. 

För att kunna undersöka om Matematiklyftet har bidragit till att lärare i större utsträckning arbetar i 
linje med de fyra didaktiska perspektiven, genomfördes analyser av undervisningskulturen till stor del 
utifrån dessa perspektiv. Till varje didaktiskt perspektiv finns flera olika intervjufrågor som berör lära-
res planering och reflektion. Varje intervjufråga bedömdes på en tre- eller fyrgradig skala (se utförliga 
exempel i avsnitt 2.6). Sedan skapades en resultatvariabel genom att för varje lärare beräkna ett me-
delvärde över alla frågor som berör det aktuella didaktiska perspektivet. Alla resultatvariabler kon-
struerades på detta sätt, det vill säga genom att skapa ett medelvärde över flera olika bedömningar. 
Genom att därefter genomföra statistiska analyser på materialet kunde vi undersöka dels om det skett 
någon förändring i dessa resultatvariabler i och med att lärare och rektorer medverkar i Matematiklyf-
tet, dels vilka faktorer som kan förklara sådana förändringar. 
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Alla aspekter av datainsamling och analys av data testades i samband med de tre skolbesöken som 
genomfördes under våren 2014. I utvärderingens första delrapport konstaterades att datainsamlingen 
och analysen gav ett tillräckligt underlag för att skapa en bred och relevant bild av skolverksamheten i 
relation till utvärderingens syfte. Vissa justeringar av instrumenten för analys och datainsamling gjor-
des, men dessa var endast av mindre omfattning. Det innebar att data från dessa tre skolor kunde in-
kluderas i utvärderingen. Huvuddelen av datainsamlingen skedde under våren 2015 och våren 2016. 
Se bilaga A för mer information om vårt arbete med kvalitetssäkring genom hela utvärderingen. 

2.2 Urval och bortfall 

Inom utvärderingen genomfördes besök på totalt 35 slumpvis utvalda grund- och gymnasieskolor över 
hela Sverige. Därutöver besöktes två grundsärskolor, en gymnasiesärskola, en vuxensärskola och en 
kommunal vuxenutbildningsskola, men dessa skolor ingår inte i analysen utan beskrivs i bilaga Q. Alla 
skolor valdes slumpvis men med stratifiering utifrån skolform, för att kunna analysera eventuella 
skillnader mellan skolformerna. I analysen ingår 18 grundskolor och 17 gymnasieskolor. På varje skola 
valdes slumpmässigt ut tre lärare att besöka, dvs. totalt 105 lärare. 

De 35 skolorna delades upp i två grupper baserat på om besöken skedde innan och under Matematik-
lyftet (grupp IU) eller under och efter Matematiklyftet (grupp UE), som redovisas i tabell 1. I varje 
grupp ingår (så nära som möjligt) lika många grundskolor som gymnasieskolor. 

Tabell 1: Tidsplan för skolbesök. 

Grupp Innan Ma-lyftet Under Ma-lyftet Efter Ma-lyftet 

IU (18 skolor) Våren 2015 Våren 2016  

UE (17 skolor)  Våren 2014 (3 skolor) 

Våren 2015 (14 skolor) 

Våren 2016 

 
I tabell 2 summeras det totala antalet genomförda skolbesök och därmed synliggörs omfattningen av 
bortfall för olika datatyper. Detta bortfall är överlag mycket litet, förutom när det gäller huvudmän. På 
grund av det stora bortfallet bland huvudmän så exkluderas dessa från analyserna i denna utvärde-
ring. När skolor kontaktades för det första besöket så hände det relativt ofta att skolan inte ville eller 
kunde ingå i utvärderingen. I sådana situationer valdes slumpmässigt en ny skola så att vi i slutänden 
kunde genomföra besök på totalt 35 skolor. En mer ingående beskrivning av typer av bortfall och hur 
bortfall hanterats finns i bilaga A. 

Tabell 2: Totala insamlade datamängder. 

  Insamlade data 

Typ av data Planerat antal Besök 1 Besök 2 

Lärare, observation 105 98 (93 %) 98 (93 %) 

Lärare, intervju 105 101 (96 %) 100 (95 %) 

Lärare, enkät 105 95 (90 %) 93 (89 %) 

Rektor, intervju 35 34 (97 %) 31 (89 %) 

Rektor, enkät 35 28 (80 %) 28 (80 %) 

Kollegialt samtal 
18 (besök 1) 
17 (besök 2) 

17 (94 %) 
 

 
15 (88 %) 

Huvudman ordförande, intervju 35 19 (54 %) 15 (43 %) 

Huvudman förvaltare, intervju 35 20 (57 %) 14 (40 %) 
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Vid vissa analyser kan data från alla lärare eller rektorer användas från ett visst besök (dvs. antingen 
besök 1 eller besök 2). I sådana analyser finns alltså data från drygt 90 lärare och från cirka 30 rekto-
rer. Vi genomförde en analys av vilken omfattning som behövs på datamaterialet, dvs. en analys av 
statistisk styrka (så kallad power analysis). Analysen visar att antalet lärare i urvalet är tillräckligt för 
att åtminstone kunna detektera medelstora effekter i regressionsanalyser med åtminstone fem förkla-
rande variabler, och att antalet rektorer är tillräckligt för att åtminstone kunna detektera stora effekter 
i regressionsanalyser med åtminstone två förklarande variabler. 

Varje skola besöktes två gånger, med ett års mellanrum. Samma lärare eller rektor har inte alltid kun-
nat besökas vid båda tillfällena. När samma lärare inte kunde besökas så valdes slumpmässigt en an-
nan lärare från samma skola. När rektor bytts på skolan så har den nya rektorn intervjuats. Tabell 3 
anger antalet lärare och rektorer som besökts två gånger, vilket är underlaget för analyser som under-
söker förändring på ett direkt sätt. En analys av statistisk styrka visar att antal lärare är tillräckligt för 
att åtminstone kunna detektera stora effekter i regressionsanalyser med åtminstone tre förklarande 
variabler, medan antal rektorer i denna typ av analys med säkerhet endast kan detektera mycket stora 
effekter. 

Sammantaget innebär det att våra data ger mycket goda möjligheter att utvärdera effekter av Matema-
tiklyftet på lärarnivå och goda möjligheter att utvärdera effekter på rektorsnivå och skolnivå. Speciellt 
gäller detta när vi har möjligheten att kombinera olika typer av analyser. Se avsnitt 2.7 för mer detaljer 
om dessa olika typer av analyser. 

Tabell 3: Antal personer som besökts två gånger. 

 Besöktes innan och under Ma-lyftet Besöktes under och efter Ma-lyftet 

Lärare 36 42 

Rektorer 15 12 

 
2.3 Genomförande av datainsamling 

Datainsamlingen skedde genom besök på varje skola som ingår i urvalet. Vid skolbesöken observera-
des en matematiklektion för de lärare som ingick i urvalet och intervjuer genomfördes med dessa lä-
rare samt med skolans rektor. Efter skolbesöket skickades en elektronisk enkät till lärare och rektor 
och telefonintervjuer genomfördes med representanter för skolans huvudman. Dessa delar av data-
insamlingen beskrivs mer utförligt nedan. 

Ett skolbesök innehöll alltså lektionsobservationer av tre lärares undervisning. Efter varje lektionsob-
servation genomfördes en intervju med läraren. Utöver detta observerades också ett kollegialt samtal 
om besöket skedde under Matematiklyftet. Dessutom genomfördes en intervju med skolans rektor. 

2.3.1 Observationer 
Under lektionsobservationen spelades lärarens röst in och under det kollegiala samtalet spelades 
samtliga närvarande lärares röster in. Ljudinspelningen kompletterades med kopior eller fotografier 
av undervisningsmaterial. Dessutom användes ett observationsprotokoll som inkluderade till exempel 
anteckningar av vad som skrevs på tavlan och vilka uppgifter elever arbetade med (se bilaga C). 

2.3.2 Intervjuer 
Eftersom många olika personer genomförde intervjuerna använde vi en strukturerad intervjuform för 
att få likvärdighet i insamlade data (intervjufrågorna återfinns i bilaga B). Intervjuerna spelades in och 
transkriberades inför analysarbetet. Intervjuer med lärare och rektorer genomfördes i huvudsak under 
skolbesöket men vid behov via telefon efter besöket.  
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Intervjuer med representant för huvudman genomfördes via telefon. För varje skola kontaktades en 
representant på ordförandenivå, dvs. nämndordförande inom en kommun eller styrelseordförande 
eller motsvarande i det aktiebolag, den stiftelse, det kooperativ etc. som hade ansvaret för den aktuella 
skolan. För de skolor där det var möjligt kontaktades dessutom en ansvarig person på förvalt-
ningsnivå, dvs. inom den förvaltningsenhet eller motsvarande som hade ansvar för den aktuella sko-
lan. Situationer då det inte varit möjligt att intervjua en person på förvaltningsnivå är till exempel när 
ett aktiebolag består av en enda skola. 

2.3.3 Dokument 
I anslutning till intervjuerna insamlades dokument från lärare, rektorer och huvudmän. Detta gäller 
eventuella arbetsplaner, policydokument eller liknande dokument, som handlade om utveckling av 
matematikundervisningen eller om lärarfortbildning. 

2.3.4 Bakgrundsinformation 
Genom Skolverkets databas SIRIS insamlades bakgrundsinformation om de besökta skolorna. Den 
innehåller bland annat information om elev- och personalsammansättning på skolan och i kommunen. 
I bilaga D finns en förteckning över den information som samlades in på detta sätt. 

2.4 Etiska överväganden 

De etiska överväganden som gjorts handlar dels om utvärderingen i relation till respondenterna, dels 
om hur utvärderingens metoder för datainsamling kan optimeras för att ge en rättvisande bild av det 
som utvärderas. När det gäller respondenterna så samlades skriftliga samtycken in från alla delta-
gande lärare och rektorer. De intervjuade huvudmännen fick ge muntligt samtycke i samband med 
telefonintervjun. Det ingår inte elevdata i någon form i denna utvärdering. Det är till exempel endast 
lärarens röst som utgjort data i inspelningar från klassrum. Därför har heller inga samtycken insam-
lats från elever. Alla elever, samt de yngre elevernas vårdnadshavare, har dock fått information via 
respektive skola, om att utvärderingen av Matematiklyftets resultat skulle ske vid skolan och de gavs 
möjlighet att kontakta skolan eller projektledaren med eventuella frågor eller kommentarer. 

När det gäller hur datainsamlingens metoder ger en rättvisande bild av lärares undervisning, finns en 
begränsning i att endast spela in ljud och inte bild vid observationerna. Det beror på att ljudet inte 
fångar hela kommunikationen. För vissa undervisningsformer noteras att en större begränsning upp-
står när endast ljud spelas in. Ett exempel är när undervisningen inkluderar visualisering av geomet-
riska begrepp och fenomen. Sammantaget gjordes dock bedömningen att, på grund av etiska hänsyn 
relativt eleverna och för att optimera analysproceduren, endast använda ljudinspelning.  

I de fall fotografier togs i klassrummen har inga personer funnits med i bild, utan endast information 
på tavlan eller de undervisningsmaterial som fotograferades. 

Etiska överväganden har även gjorts relativt kopplingen mellan Matematiklyftet och utvärderingen av 
Matematiklyftets resultat. Varken projektledaren eller biträdande projektledaren har varit inblandad i 
någon del av Matematiklyftet. Ingen i projektgruppen har deltagit i utvecklingen av någon del i Mate-
matiklyftet, men Liljekvist har varit extern granskare av texterna i en modul (Språk i matematik, 
grundskolan) och van Bommel har genomfört handledarutbildning inom Matematiklyftet. 

2.5 Databearbetning och analysprocedur 

I det här avsnittet kommer vi att redogöra för vilka moment av databearbetning och analys som sked-
de för respektive typ av data. All data, som samlades in vid skolbesöken och via telefonintervjuer och 
webenkäter, behandlades enligt specifika instruktioner för att få likhet i hur projektassistenterna arbe-
tade vid datainsamlingen. Samtliga projektassistenter har genomgått en utbildning i hur datain-
samling och den inledande analysen ska ske.  

Efter skolbesöken transkriberade respektive projektassistent intervjuerna i princip ordagrant. Det som 
exkluderats var uttalanden som uppenbart inte hade med innehållet i den aktuella frågan att göra. 
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Transkriberingen gjordes i kalkylblad så att svar på varje fråga enkelt skulle kunna hämtas för vidare 
bearbetning och analyser. 

Lektionsobservationerna delades in i delar avseende arbetsform enligt följande tabell: 

Tabell 4: Arbetsformer vid lektionsobservationer. 

X Ej matematik/ 

undervisning 

Handlar inte om matematikundervisning, utan t.ex. mer praktiska saker, såsom 

info kring när och hur prov ska hållas eller möblering av klassrummet.  

HL Lärarmonolog Primärt läraren som styr samtalet, med endast enstaka frågor till eleverna. 

HE Elevmonolog Primärt enstaka elev som styr samtalet inför hela klassen. 

HD Dialog Lärare och enstaka elev för ett samtal inför hela klassen. 

HA Alla kan medverka I princip alla i hela klassen har likvärdiga roller i att medverka och (delvis) styra 

samtalet. Alla behöver dock inte medverka aktivt, men möjligheten finns.  

G Grupp Explicit instruktion om att jobba i grupper om minst två personer. 

I Individuellt Explicit instruktion om att jobba på egen hand. 

 
För varje del av lektionen beskrevs också typen av elevaktivitet som en av följande tre kategorier: en 
uppgift där alla elever arbetade med samma matematiska uppgift, olika uppgifter där eleverna arbetar 
med olika uppgifter som specificerades eller avgränsades av läraren, eller öppet där aktiviteterna inte 
utgick från matematiska uppgifter (t.ex. samtal eller frågestund). 

Utöver detta genomförde också varje assistent vissa analyser av lärarens frågor till eleverna och lära-
rens värderingar av matematiska påståenden. Dessa bedömdes enligt anvisningarna i bilaga H och 
bilaga I. 

Varje projektassistent summerade också de kollegiala samtalen och markerade vilken typ av aktivitet 
varje del av samtalet bestod av. Alternativen var Förslag (när någon anger ett önskat samtalsämne), 
Fråga (när någon ber om respons av något slag), Byte (när någon börjar prata om något som inte be-
rör det aktuella samtalsämnet), Monolog (försök till byte som inte tas upp av någon annan), samt 
Oklart (del av samtal där det är svårt att avgöra vad ämnet är). Assistenten analyserade också vad som 
karaktäriserade innehållet i diskussionerna i det kollegiala samtalet enligt bilaga K. Dessutom marke-
rades för varje aktivitet om handledaren initierade aktiviteten, samt om handledaren därefter var aktiv 
eller passiv i den. 

När assistenterna var klara med alla inledande analyser lämnades materialet vidare till fyra speciellt 
utbildade projektassistenter som genomförde mer ingående analyser. Här delades arbetet in på ett 
annat sätt. Genom att använda dessa projektassistenters specifika kunskaper kunde en högre kvalitet 
erhållas i analysen. För de tre didaktiska perspektiven formativ bedömning, rutiner/interaktioner och 
sociomatematiska normer har därför samma person genomfört alla analyser i utvärderingen. För det 
didaktiska perspektivet förmågorna har en person analyserat all data från första datainsamlings-
omgången och en annan person all data från andra omgången. Dessa två projektassistenter har tidi-
gare, och i samarbete, arbetat med analys av data relativt förmågorna och har därför en hög sam-
stämmighet när det gäller synen på förmågorna och analys av data med detta fokus. Jämförbarheten 
har dessutom testas statistiskt över de olika datainsamlingsomgångarna, enligt beskrivning i bilaga A. 
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De övergripande analyserna har genomförts av projektgruppen, med hjälp av en specialist på statist-
iska analyser av komplicerade datamängder. 

2.6 De didaktiska perspektiven som utgångspunkter för analyser 

Stora delar av analyserna i utvärderingen är teoretiskt grundade i de fyra didaktiska perspektiv som 
genomsyrar fortbildningssatsningen, dvs. förmågorna (DP1), formativ bedömning (DP2), ruti-
ner/interaktioner (DP3) och sociomatematiska normer (DP4). I beskrivningarna som följer kommer 
förkortningarna DP1, DP2, DP3 och DP4 ibland att användas när vi refererar till de fyra Didaktiska 
Perspektiven. Här följer en kortfattad operationalisering av dessa fyra teoretiska utgångspunkter, be-
stående av en generell beskrivning av varje didaktiskt perspektiv, en beskrivning av de centrala delar vi 
har valt att fokusera på, en motivering av dessa val, samt exempel på analysvariabler som kopplas till 
varje perspektiv. Skapandet av variabler utifrån dessa typer av bedömningar beskrivs i nästa avsnitt 
(2.7). 

Analystabellerna i avsnitt 2.6.1-2.6.4 konstruerades inför datainsamlingen och analysen. Exemplen är 
därför inte autentiska från datainsamlingen, men utsagor analoga med de flesta konstruerade exemp-
len påträffades vid analyserna av insamlad data. En mer utförlig beskrivning av operationaliseringarna 
finns i bilagorna E-I.  

2.6.1 Förmågorna 
Syftet är att undersöka omfattning och eventuella förändringar angående Didaktiskt Perspektiv 1, 
alltså om planering, genomförande och reflektioner kring undervisningen sker utifrån förmågorna 
som de beskrivs i kurs- och ämnesplaner (jfr. Bergqvist et al., 2009, 2010; Niss, 2003). I kursplanen 
för grundskolan och ämnesplanen för gymnasieskolan står det att undervisningen i ämnet ska ge ele-
verna förutsättningar att utveckla matematiska förmågor. Fem förmågor är gemensamma för grund-
skolan och gymnasieskolan: 

 Problemlösning, förmågan att lösa problem 
 Begrepp, förmågan att använda och analysera matematiska begrepp 
 Procedurer, förmågan att välja och använda matematiska metoder för beräkningar 
 Resonemang, förmågan att föra och följa matematiska resonemang 
 Kommunikation, förmågan att kommunicera matematiska tankegångar 

För gymnasieskolan tillkommer dessutom två andra förmågor: 

 Modellering, förmågan att tolka en realistisk situation och utforma en matematisk modell 
 Relatera, förmågan att relatera matematiken till dess betydelse i andra sammanhang 

En mer detaljerad beskrivning och operationalisering av förmågorna finns i bilaga F. 

Utvärderingen har fokuserat på tre centrala aspekter: 

1. Vilken kunskap lärarna har om förmågorna, samt hur den kommer fram i det kollegiala sam-
talet 

2. Vilka förmågor som eleverna ges möjlighet att utveckla 
3. Vilken förståelse lärarna visar för hur klassrumsaktiviteter kan ge eleverna möjligheter att ut-

veckla förmågorna 

Vid analysen av lärarintervjuerna gjordes 13 separata bedömningar. Nio bedömningar hör till aspekt 1, 
avseende lärarnas kunskap om förmågorna (inkl. bedömningar för varje förmåga), en bedömning till 
aspekt 2, och tre bedömningar till aspekt 3. På motsvarande sätt gjordes bedömningar vid analysen av 
lektionsobservationerna och det kollegiala samtalet. Alla bedömningar som gjordes för analys av per-
spektivet förmågorna finns beskrivna i bilaga E. Bedömningarna användes sedan för skapandet av 
variabler (se avsnitt 2.7). Här följer exempel på bedömningar som ingår i analysen av lärarintervjuerna 
respektive lektionsobservationerna avseende förmågorna. Den ena handlar om förmågorna generellt 
och den andra om problemlösningsförmåga specifikt. 
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Exempel 1. Bedömning av i vilken utsträckning läraren uppvisar kompetens och vilja att låta för-
mågorna påverka lektionsplaneringen. 

Denna bedömning genomfördes till aspekt 2, och värdet baseras på svaren på fråga 11 och fråga 16 i 
lärarintervjun (se bilaga B). Vid bedömningen bestämdes ett värde enligt följande tabell: 

 
Tabell 5: Bedömningsexempel DP1, lärarintervju. 

Värde Definition Exempel 

0 Läraren pratar aldrig spontant om förmåg-

orna i samband med lektionsplanering och 

endast kortfattat vid direkta frågor. 

Begreppsförmåga är en av förmågorna som elever-

na ska utveckla under lektionerna. 

0,5 Läraren betonar vikten av att förmågorna 

påverkar lektionsplaneringen, men endast i 

allmänna ordalag. Läraren pratar endast om 

kognitiva eller produktiva aspekter. 

Att kunna använda ett begrepp kräver träning, så 

jag brukar lägga in en hel del sånt i lektionerna. 

1 Läraren exemplifierar hur olika förmågor 

påverkar lektionsplaneringen. Läraren pra-

tar om både kognitiva och produktiva 

aspekter av förmågorna. 

Att förstå ett begrepp som t.ex. variabelbegreppet 

kräver insikter både i vad begreppet innebär och 

hur man hanterar det. Därför ingår alltid både 

diskussioner om begreppen som övning i handha-

vandet av dem. 

 
 
Exempel 2. Bedömning om läraren synliggör problemlösningsförmågan i lärarledd aktivitet för att 
öka elevernas möjlighet att utveckla den. 

Vid analysen av lektionsobservationerna avseende förmågorna bedömdes alla aktiviteter utifrån att de 
antingen gav eleverna möjlighet att utveckla en förmåga eller inte. Vid denna bedömning baserades 
analysen på operationaliseringen av problemlösningsförmåga (se bilaga F). Det som analyserades var 
de instruktioner som läraren gav under lektionen. För varje lärarledd aktivitet analyserades också i 
vilken utsträckning som problemlösningsförmågan synliggjordes av läraren. Värdet på synligheten 
bestäms utifrån följande tabell: 

 
Tabell 6: Bedömningsexempel DP1, klassrumsobservation. 

Värde Beskrivning 

0 Ingen synlighet 

0,5 Förmågan nämns på ett sådant sätt att eleverna förstår att det är den de ska lära sig eller träna på 

1 Förmågan diskuteras så att eleverna kan förstå vad den innebär. 

Observera att en förmåga kan vara synlig även om eleverna inte ges möjlighet att utveckla den, till 
exempel om läraren berättar om en förmåga utan att koppla den till en elevaktivitet, eller om läraren 
diskuterar en aktivitet som genomfördes en tidigare lektion. 

2.6.2 Formativ bedömning 
Syftet är att undersöka om en klassrumspraktik bygger på formativ bedömning (Didaktiskt Perspektiv 
2) genom att studera i vilken utsträckning och på vilket sätt praktiken beskrivs, planeras för, genom-
förs och diskuteras utifrån den stora idén och fem nyckelstrategier (se Hattie & Timperley, 2007; 
Wiliam 2011). Den stora idén handlar om att information om elevers kunskaper och prestationer sam-



Utvärdering av Matematiklyftets resultat: Slutrapport Sid 16 (123) 

 

las in, tolkas och används (av lärare och elever) som grund för att fatta beslut om utformning och ge-
nomförande av framtida undervisning för att nå önskvärda lärandemål. De fem nyckelstrategierna är: 

 Mål: Mål för lärande och kriterier för framgång klargörs och delas av läraren. 
 Kartläggning: Läraren skapar effektiva klassrumsdiskussioner och andra lärandesituationer 

som ger belägg för elevernas kunnande. 
 Feedback: Eleverna får en effektiv återkoppling som för dem framåt i sitt lärande. 
 Resurser: Eleverna aktiveras som resurser för varandra i lärandet. 
 Ägare: Eleverna aktiveras som ägare av sitt eget lärande. 

De fyra aspekter som utvärderingen har fokuserat på är: 

1. Analys av intervjuer: I vilken utsträckning berörs olika delar av den stora idén av läraren?  
2. Analys av intervjuer: Vilka av de fem nyckelstrategierna säger läraren används eller planeras 

för i klassrummet?  
3. Analys av lektionsobservationer: Vilka av de fem nyckelstrategierna används i klassrummet? 
4. Analys av observationer av kollegialt samtal: I vilken utsträckning och på vilket sätt fokuserar 

diskussionerna på och utgår från formativ bedömning? 

Sammanlagt gjordes 26 separata bedömningar. Sex bedömningar gjordes vid analys av intervjuerna, 
en angående den stora idén och en för vardera av de fem nyckelstrategierna. Varje bedömning basera-
des på en till tre intervjufrågor. Vid analys av lektionsobservationer gjordes tio bedömningar, två för 
varje nyckelstrategi. Den första bedömningen gällde existens av en nyckelstrategi och den andra kvali-
tet av samma nyckelstrategi. På motsvarande sätt gjordes tio bedömningar i analysen av det kollegiala 
samtalet, dvs. om en nyckelstrategi behandlades och med vilken kvalitet den i så fall behandlades. Alla 
bedömningar som gjordes för analys av perspektivet formativ bedömning finns beskrivna i bilaga G. 
Här följer två exempel från bedömningsverktyget på vad som ingår i de bedömningar som gjordes, en 
för analys av lärarintervju och en för analys av lektionsobservation. 

 
Exempel 3. Bedömning av hur läraren beskriver feedback, om eleverna får en effektiv återkoppling 
som för dem framåt i sitt lärande. 

Denna bedömning berör aspekt 2 ovan, dvs. vilka nyckelstrategier läraren planerar för. Bedömningen 
baserades på svaren på intervjufråga 4 och 5 i intervjuguiden (se bilaga B). Vid bedömningen bestäm-
des ett värde utifrån följande tabell: 

 
Tabell 7: Bedömningsexempel DP2, lärarintervju. 

Värde Beskrivning Exempel 

0 Beskriver inga planer för feedback till 
elever eller endast övergripande/oklart 
om att resultat/feedback (alltid) ges till 
elever. 

Feedback är väl mest i samband med proven 
då de får resultaten. 
 

0,5 Beskriver planer för feedback som är 
konkreta avseende ett visst arbetssätt 
och/eller kopplat till ett visst matteinne-
håll eller viss typ av aktivitet. 

Eleverna får rätta sina egna diagnoser. Sen 
pratar jag med dom om hur det har gått. 
 

1 Beskriver planer för att elever får framåt-
syftande återkoppling riktad mot läran-
demål. 
 

När eleverna har gjort sina diagnoser så går 
vi igenom dem tillsammans och pratar om 
vilka områden som eleven måste jobba mer 
med för att nå målen. 
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Exempel 4. Bedömning om eleverna aktiveras som resurser för varandra i lärandet. 

Vid analysen av lektionsobservationerna avgjordes dels existens av nyckelstrategin, dels kvaliteten av 
aktiviteten. Värdena bestämdes i två steg utifrån följande tabeller: 

Tabell 8: Bedömningsexempel DP2, klassrumsobservation, existens. 

ja Elev-elev-bedömning förekommer och elevgrupper får möjlighet att samråda om frågor 

nej Ovanstående förekommer inte. 

 
Tabell 9: Bedömningsexempel DP2, klassrumsobservation, kvalitet. 

Värde Beskrivning Exempel 

0 
Eleverna får inga instruktioner om hur be-
dömningen ska ske. 

Eleverna får jobba två och två och disku-
tera sina svar. 

0,5 
Eleverna får kortfattade instruktioner om 
hur bedömningen ska ske. 

Bedömningen ska visa om uppgiften är löst 
korrekt och vad som är fel om den inte är 
korrekt. 

1 
Läraren beskriver vad som ska bedömas och 
hur bedömningen ska ske, t.ex. fokus på en 
eller flera förmågor. 

Eleverna får markera i varandras lös-
ningar vilka matematiska begrepp som 
används och hur de har förklarats. 

 

2.6.3 Rutiner och interaktioner 
Syftet är att undersöka de rutiner och interaktioner som genomsyrar ett klassrum (Didaktiskt Perspek-
tiv 3) utifrån tre centrala delar: 

 Övergripande interaktionsmönster: monologiskt – dialogiskt (Dysthe, 1996). 
 Lärares frågor och uppmaningar med avseende på typ av svar som efterfrågas (Martino & Ma-

her, 1999): 
o Korta svar som direkt kan utvärderas med rätt eller fel. 
o Frågor som inte besvaras eller inte förväntas att besvaras 
o Lotsning eller stöttning 
o Kognitiva frågor 
o Metakognitiva frågor 

 Helklassdiskussioner av lösningar (Stein et al., 2008): 
o Huruvida läraren noterar vilka typer av matematiskt tänkande som elever använder 
o Hur läraren väljer ut vilka lösningar som ska presenteras 
o På vilket sätt läraren kommenterar kopplingar mellan olika elevlösningar 

I analysen fokuserar vi på ovanstående punkter enligt följande: 

1. Analys av intervjuer: Lärarens syn på det övergripande interaktionsmönstret, på frågor och 
uppmaningar samt på planering av helklassdiskussioner av lösningar till uppgifter. 

2. Analys av lektionsobservationer: Det övergripande interaktionsmönstret, de frågor och upp-
maningar som läraren använder i klassrummet samt organisation av helklassdiskussioner av 
uppgifter.  

3. Analys av kollegialt samtal: Lärarnas diskussioner av interaktionsmönster, frågor och hel-
klassdiskussioner av lösningar.  
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Totalt 36 bedömningar gjordes beträffande rutiner och interaktioner, där flera bedömningar gjordes 
för många situationer sammantaget. Tjugofem bedömningar gjordes i analysen av intervjuer, tre i 
analysen av klassrumsobservationer och åtta i analysen av kollegialt samtal. I dessa analyser är skalan 
för bedömningarna i de flesta fall från -1 till 1 eftersom det, enligt den forskning som utvärderingen 
grundar sig på, är negativt för elevernas lärande om till exempel ett monologiskt interaktionsmönster 
är helt dominerande i ett klassrum. Alla bedömningar som gjordes för analys av perspektivet rutiner 
och interaktioner finns beskrivna i bilaga H. Bedömningarna användes sedan för skapandet av variab-
ler (se avsnitt 2.7). Här följer två exempel på bedömningar inom detta didaktiska perspektiv. Det 
första är från analysen av intervjuerna och det andra är från analysen av klassrumsobservationerna. 

 
Exempel 5. Bedömning om lärare förordar dialogiskt förhållningssätt i olika arbetsformer.  

För var och en av de fyra arbetsformerna (genomgång, helklassdiskussion, grupparbete och individu-
ellt arbete) bedömdes lärarens beskrivning av de överväganden som gjordes (intervjufråga 7) med 
avseende på dialogiskt förhållningssätt. Om flera nivåer i tabellen kunde identifieras, valdes det som 
dominerar i lärarens svar. Neutralt valdes i de fall då lika mycket åt båda håll förordades. Om läraren 
förkastade eller förordade monologiskt förhållningssätt betraktades det också som neutralt. Tabell 10 
används för bedömning av svaren på respektive delfråga. 

 
Tabell 10: Bedömningsexempel DP3, lärarintervju. 

Värde Beskrivning Exempel (från datainsamling) 

- 1 Förkastar dialogiskt förhållningssätt utifrån 
transmissionssyn på lärande 

Elever kan inte lära sig i grupparbeten 
eftersom då är det bara elever på samma 
kunskapsnivå. 

- 0,5 Förkastar dialogiskt i allmänna ordalag Det är svårt skapa lärande i helklassdis-
kussioner. 

o Neutralt eller oklart  

0,5 Förordar dialogiskt i allmänna ordalag, ge-
nom att betona vikten av elevers röster, 
kommunikation och/eller aktivitet 

Grupparbeten gör att eleverna lär sig 
bättre eftersom de får diskutera. 

1 Förordar dialogiskt mer ingående utifrån 
elevers lärande. 

I helklassdiskussioner kan elevers tankar 
utmanas på ett sätt som stödjer deras lä-
rande. 

 
 
Exempel 6. Bedömning om läraren ställer frågor av mer dialogisk art. 

Som fråga räknas ett tillfälle då läraren ställer en fråga till elev eller eleverna som har ett fokus på 
matematik. Till exempel exkluderas frågor av typen “Vilken lektion har ni efter denna”. För varje lekt-
ion analyserades upp till 30 frågor i slumpvis utvalda delar av lektionen. För varje fråga avgjordes 
vilken typ det var enligt nedanstående tabell: 
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Tabell 11: Bedömningsexempel DP3, klassrumsobservation. 

Typ Krav för att en fråga ska klassas som denna typ 
(Notera att samma fråga kan klassas som flera typer) 

Inget svar Tillfälle ges inte av läraren för elev(er) att besvara frågan, t.ex. genom att själv direkt ge 
ett svar eller att direkt gå vidare och prata (om annat) direkt efter ställd fråga. 

Kortsvar Inbjuder elev till att ge ett kort svar, t.ex. ja/nej eller enstaka ord/begrepp. 

Tänkande Inbjuder elev att på något sätt beskriva, utveckla eller förtydliga sitt tänkande, t.ex. “hur 
tänkte du?”. 

Argument Inbjuder elev att reflektera kring eller argumentera för påstående/utsaga (egen eller 
annans), t.ex. varför-frågor eller “hur kan man veta att..?”. 

Frågor av typerna Inget svar och Kortsvar betraktas som mer monologiska medan typerna Tänkande 
och Argument betraktas som mer dialogiska.  

2.6.4 Klassrumsnormer och sociomatematiska normer 
Syftet är att undersöka aspekter avseende klassrumsnormer och sociomatematiska normer (Didaktiskt 
Perspektiv 4). I utvärderingen har vi avgränsat analysen till sociomatematiska normer, dvs. hur nor-
mer specifika för matematikämnet kommer in i den sociala situationen i undervisningen (Yackel & 
Cobb, 1996). En orsak till denna avgränsning är att flera aspekter av klassrumsnormer (till exempel 
undervisningsformer) redan täckts in av andra didaktiska perspektiv, företrädesvis rutiner/inter-
aktioner. I analysen lägger vi därför fokus på sådant som kan kopplas till “uppfattningar, hållningar 
och förväntningar som utmärker en undervisningssituation i matematik” (Blomhøj, 2013). Det handlar 
om: 

 Vilka hänsynstaganden visar lärare till elevers synsätt på matematikämnet, inkl. undervisning, 
kunskap och lärande i matematik.  

 Hur avgörs vad som är korrekt och acceptabelt inom matematikämnet, dvs. värderingar som 
avser matematikämnet och inte någon generell norm för t.ex. undervisning/skola/klassrum el-
ler sociala sammanhang (såsom att skriva tydligt eller att inte prata så högt). 

I analysen fokuserar vi på ovanstående två aspekter enligt följande: 

1. Analys av intervjuer: Lärarens hänsynstagande till elevers synsätt vid planering och reflektion 
kring undervisning, samt lärarens planering och reflektioner kring vem som har befogenhet 
och kontroll att bedöma vad som är korrekt eller acceptabelt. 

2. Analys av lektionsobservationer: Lärarens respons kring vad som är korrekt eller acceptabelt i 
lärarens samtal med elever (vi analyserar inte elevernas uttalanden). 

3. Analys av observation av kollegialt samtal: Samtalets hänsynstagande till elevers synsätt vid 
planering och reflektion kring undervisning. 

Totalt gjordes fem typer av bedömningar där samtliga gjordes i många situationer, till exempel be-
dömdes alla lärarens värderingar i klassrummet på två sätt. I dessa analyser är skalan för bedömning-
arna från -1 till 1, därför att det enligt teorier om sociomatematiska normer är negativt för elevers lä-
rande om elevernas synsätt inte beaktas, eller om det alltid är läraren, eller någon annan auktoritet, 
som avgör vad som är korrekt eller acceptabelt. Alla bedömningar som gjordes för analys av perspekti-
vet sociomatematiska normer finns beskrivna i bilaga I. Här följer ett exempel på en bedömning som 
gjordes i analysen av både intervjuerna och lektionsobservationen: 
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Exempel 7. Bedömning av vem eller vad som avgör om något är korrekt eller acceptabelt i matema-
tikämnet. 

För intervjufrågorna 10 och 18 bedömdes hur lärarens beskrivningar förhöll sig till vem och vad som 
primärt avgör om något är färdigt, korrekt, okej eller om det inte är det. I analysen valdes det som 
dominerade lärarnas svar och neutralt valdes om svaren innehöll beskrivningar från båda håll. 

 
Tabell 12: Bedömningsexempel DP4, lärarintervju. 

Värde Beskrivning Exempel 

-1 Något som är utanför elevens kontroll Läraren, lärobokens facit, någon expert (som 
”matematiker”). 

0 Neutralt eller oklart  

1 Något som är under elevens kontroll Eleven, inkl. eleven i samverkan med andra 

 
Exempel 8. Bedömning av vem eller vad som avgör om något är korrekt eller acceptabelt i matema-
tikämnet. 

Med hjälp av samma tabell analyserades lärarens värderingar i klassrummet. Som värdering räknades 
tillfällen då läraren explicit angav om något var färdigt, korrekt, okej eller om det inte var det inom 
matematikämnet. Det räckte inte med att läraren sa endast ”ja” eller ”nej”, utan det skulle vara en ex-
plicit och tydligt värderande utsaga som hade att göra med matematikämnet. Upp till 15 värderingar 
per lektionsobservation bedömdes. 

2.7 Variabler och statistiska analyser 

Analysen i utvärderingen resulterar i kvantitativa mått som avser förändringar i skolornas undervis-
ningskultur och fortbildningskultur. Genom att skapa resultatvariabler och jämföra mellan besöken 
före och under eller under och efter, kan vi beskriva i vilken utsträckning de två kulturerna utvecklats. 
I detta avsnitt beskriver vi därför hur de variabler som använts i de statistiska analyserna har konstru-
erats och vilka statistiska metoder som använts. En mer detaljerad beskrivning finns i bilaga A. För att 
möjliggöra direkta jämförelser och ge mått på förändringar är alla variabler skapade på exakt samma 
sätt oavsett om skolbesöken har skett innan, under eller efter Matematiklyftet. 

Först beskrivs alla resultatvariabler som används i analyserna. Därefter beskrivs de metoder som an-
vänds för att besvara utvärderingens frågeställningar. 

2.7.1 Resultatvariabler 
Undervisningskultur avser ett primärt fokus på elevers lärande. Det innebär att operationaliseringen 
gäller lärares direkta arbete med undervisning (planering, reflektioner och genomförande) samt ge-
mensamt arbete på skolnivå med utveckling av matematikundervisningen. Denna operationalisering 
berör därmed undervisningskultur på två olika nivåer: dels fokuseras på enskilda lärares arbete med 
undervisning, avseende deras planering, reflektioner och genomförande, dels fokuseras på gemensamt 
arbete på skolorna, avseende olika aspekter av samverkan mellan lärare och rektorer. Undervisnings-
kulturen på varje skola beskrivs med 14 resultatvariabler, som delas in i variabelgrupper enligt föl-
jande: 

A. Resultatvariabel 1-4: För varje didaktiskt perspektiv skapas en variabel utifrån lärarintervjuer. 
Dessa fyra variabler beskriver i vilken utsträckning varje enskild lärare planerar och reflek-
terar i linje med de didaktiska perspektiven. 
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B. Resultatvariabel 5-8: För varje didaktiskt perspektiv skapas en variabel utifrån lektions-
observationer. Dessa fyra variabler beskriver i vilken utsträckning genomförd undervis-
ning hos varje enskild lärare ligger i linje med de didaktiska perspektiven. 

C. Resultatvariabel 9-10: Dokument samt intervjuer och enkäter från lärare och rektorer analyse-
ras med avseende på i vilken utsträckning skolan arbetar med utveckling av matema-
tikundervisningen. För varje typ av aktör (lärare och rektorer) skapas en variabel som be-
skriver detta, sammanlagt två variabler. 

D. Resultatvariabel 11-12: Intervjuer med lärare och rektorer analyseras med avseende på i vilken 
utsträckning planer för att utveckla matematikundervisningen inkluderar olika typer av mål-
sättningar. För varje typ av aktör (lärare och rektorer) skapas en variabel som beskriver 
detta, sammanlagt två variabler. 

E. Resultatvariabel 13-14: Variabler om skolans arbete med att utveckla undervisningen inom va-
riabelgrupper C och D används för att analysera i vilken utsträckning det inom samma skola 
finns en samsyn bland olika aktörer, avseende skolans arbete med att utveckla under-
visningen. För varje skola används standardavvikelsen över aktörer för variabelgrupp C och 
standardavvikelsen över aktörer för variabelgrupp D för att skapa två variabler som beskriver 
spridning bland aktörers synsätt på skolans arbete med utveckling av undervisning. En mins-
kad spridning tolkas som en ökad samsyn. 

Fortbildningskultur avser ett primärt fokus på lärares lärande. Detta har operationaliserats att avse 
skolors arbete med lärares kompetensutveckling. Fortbildningskulturen på varje skola beskrivs ge-
nom 6 resultatvariabler som delas in i tre grupper, där variabelgrupperna F, G och H motsvarar varia-
belgrupperna C, D och E inom undervisningskultur: 

F. Resultatvariabel 15-16: Dokument samt intervjuer och enkäter från lärare och rektorer analys-
eras med avseende på i vilken utsträckning arbete förekommer med lärares kompetens-
utveckling. För varje typ av aktör (lärare och rektor) skapas en variabel som beskriver detta, 
sammanlagt två variabler. 

G. Resultatvariabel 17-18: Intervjuer med lärare och rektorer analyseras med avseende på i vilken 
utsträckning planer för kompetensutveckling inkluderar olika typer av målsättningar. För 
varje typ av aktör (lärare och rektorer) skapas en variabel som beskriver detta, sammanlagt två 
variabler. 

H. Resultatvariabel 19-20: Variablerna om kompetensutveckling inom variabelgrupperna F och G 
används för att analysera i vilken utsträckning det inom samma skola finns en samsyn bland 
olika aktörer, avseende lärares kompetensutveckling. För varje skola används standard-
avvikelsen över aktörer för variabelgrupp F och standardavvikelsen över aktörer för variabel-
grupp G för att skapa två variabler som beskriver spridning bland aktörers synsätt på skolans 
arbete med utveckling av undervisning. En minskad spridning tolkas som en ökad samsyn. 

Varje variabel som används i analyser är sammansatt av flera olika mått. Det handlar om att skapa en 
mer heltäckande och tillförlitligt beskrivning av det som variabeln avser att mäta. Till exempel finns 
för varje didaktiskt perspektiv flera olika intervjufrågor som berör lärares planering och reflektioner 
avseende detta didaktiska perspektiv. Varje intervjufråga bedöms på en tre- eller fyrgradig skala (alltid 
med 1 som maxvärde) med avseende på i vilken utsträckning lärarens planering och reflektioner ligger 
i linje med det didaktiska perspektivet. Sedan beräknas ett medelvärde över alla frågor som berör det 
aktuella didaktiska perspektivet. Alla variabler skapas på detta sätt och är därmed baserade på flera 
olika bedömningar av specifika intervjufrågor, enkätfrågor eller aspekter som observerats i undervis-
ningen. I bilaga D finns en översiktlig beskrivning av vilka data som använts i skapandet av alla variab-
ler, och i bilagor E-P beskrivs alla bedömningar i detalj. 

Lärares direkta arbete med undervisning, avseende både planering och reflektioner (variabelgrupp A) 
och genomförande (variabelgrupp B) är mycket centralt för att beskriva undervisningskulturen (se 
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beskrivningar av kulturerna i avsnitt 1.1). Eftersom de fyra didaktiska perspektiven ska genomsyra 
lärarnas fortbildningsmaterial i Matematiklyftet har vi skapat resultatvariabler som beskriver i vilken 
utsträckning lärares arbete med undervisning sker utifrån dessa didaktiska perspektiv. 

Alla aspekter av alla didaktiska perspektiv kan inte undersökas inom denna utvärdering. För det di-
daktiska perspektivet om klassrumsnormer och sociomatematiska normer har vi i utvärderingen av-
gränsat analysen till sociomatematiska normer, dvs. hur normer specifika för matematikämnet kom-
mer in i den sociala situationen i undervisningen. En anledning till denna avgränsning är att flera 
aspekter av klassrumsnormer (till exempel undervisningsformer) redan täcks in av andra didaktiska 
perspektiv, företrädesvis rutiner/interaktioner. En annan anledning till denna avgränsning är att vi 
primärt fokuserar på ämnesdidaktiska fenomen inom denna utvärdering. De två didaktiska perspekti-
ven förmågorna och formativ bedömning avser avgränsade och väldefinierade fenomen. Det innebär 
att vi i analysen har kunnat utgå från existerande ramverk som beskriver dessa. Detta gäller dock inte 
de övriga två didaktiska perspektiven, rutiner/interaktioner och sociomatematiska normer eftersom 
dessa perspektiv inte lika tydligt avser något avgränsat och väldefinierat fenomen, utan kan täcka in 
många olika typer av företeelser. Variabler kring det didaktiska perspektivet sociomatematiska nor-
mer skapas dessutom från färre bedömningar än övriga variabler. Orsaken är att karaktären hos detta 
perspektiv gjort det svårare att operationalisera inom ramen för denna utvärdering. Ett exempel är att 
från intervjudata baseras variabeln kring sociomatematiska normer på 6 bedömningar medan övriga 
didaktiska perspektiv använder 10-13 bedömningar vardera. För observationer baseras variabeln för 
sociomatematiska normer på 2 bedömningar medan övriga didaktiska perspektiv använder 5-10 be-
dömningar vardera. Dessa egenskaper i genomförda bedömningar innebär att, jämfört med övriga 
didaktiska perspektiv, undersöks vissa mer avgränsade aspekter för de didaktiska perspektiven socio-
matematiska normer och rutiner/interaktioner. 

Bedömningar som ligger till grund för skapandet av resultatvariabler om de didaktiska perspektiven 
(variabelgrupperna A och B) beskrivs i avsnitt 2.6. Nedan beskriver vi de typer av bedömningar som 
ligger till grund för skapandet av övriga resultatvariabler. Mer detaljer finns i variabelförteckningen i 
bilaga D och i bilagorna J-P beskrivs alla bedömningar i detalj. 

Hur arbete sker på skolnivå med utveckling av undervisningen (variabelgrupper C och D) och med 
lärares kompetensutveckling (variabelgrupper F och G) ses som mycket centrala delar av undervis-
ningskultur respektive fortbildningskultur (se beskrivningar av kulturerna i avsnitt 1.1). För att både 
täcka in nuvarande situation på skolorna och målsättningar för framtiden har vi skapat två typer av 
resultatvariabler.  

I intervjuer och enkäter ställs frågor om förekomst av arbete på skolnivå med utveckling av undervis-
ningen (variabelgrupp C) och med kompetensutveckling (variabelgrupp F). Lärare och rektorer får 
samma typer av frågor. För utveckling av undervisningen efterfrågas till exempel en bedömning av 
kvaliteten i skolans arbete med utveckling av matematikundervisningen och hur involverad rektor är i 
detta arbete. För kompetensutveckling efterfrågas till exempel en bedömning av kvaliteten i lärares 
befintliga lärandemiljö och hur strukturerat skolan arbetar med målsättningar och uppföljningar avse-
ende utveckling av lärares kompetenser. Dessutom analyseras eventuellt förekommande policydoku-
ment eller liknande som finns på skolorna, med avseende på om och hur dessa beskriver målsättning-
ar, planer och uppföljning för både arbete med utveckling av undervisningen och arbete med kompe-
tensutveckling. 

Avseende bredden i målsättningar för arbete med utveckling av undervisningen (variabelgrupp D) och 
kompetensutveckling (variabelgrupp G) ställs frågor om detta i intervjuer till både lärare och rektorer. 
För dessa typer av variabler efterfrågas till exempel vilket stöd som behövs för att utveckla undervis-
ningen eller hur kollegialt lärande bör organiseras. Svar på dessa frågor bedöms utifrån vilka typer av 
målsättningar som beskrivs, till exempel om fokus ligger på lärares utveckling, på rektorers agerande, 
på att hantera vissa specifika hinder och/eller på behov av handledning eller stöd utifrån i någon form. 
Med dessa variabler ligger alltså fokus på att fånga i vilken utsträckning ett helhetsperspektiv finns 
avseende arbete med utveckling av undervisningen och med kompetensutveckling. 
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Samverkan mellan alla aktörer på en skola är centralt för både undervisnings- och fortbildningskultur 
(se beskrivning av kulturer i avsnitt 1.1). Aspekter av samverkan finns inbyggt i variabler som beskri-
vits ovan, till exempel med direkta frågor till lärare och rektorer om hur samarbetet dem emellan fun-
gerar. Därutöver har vi skapat variabler som beskriver till vilken grad det finns en samsyn bland lärare 
och rektorer på en skola, avseende både arbete med utveckling av undervisningen (variabelgrupp E) 
och arbete med kompetensutveckling (variabelgrupp H). En samsyn bland lärare och rektorer avse-
ende hur skolan faktiskt arbetar och vilka typer av målsättningar skolan bör ha, ses som centralt för en 
god samverkan bland lärare och rektorer. 

2.7.2 Statistiska analyser för att besvara frågeställningarna 
För att kunna besvara utvärderingens två första frågeställningar, I vilken utsträckning har Matema-
tiklyftet bidragit till att utveckla en bestående undervisningskultur? och I vilken utsträckning har 
Matematiklyftet bidragit till att utveckla en bestående fortbildningskultur? (A och B i avsnitt 1.2) 
undersöks om värdena på de 20 resultatvariablerna ändras i och med medverkan i Matematiklyftet. Vi 
analyserar förändring på två sätt. Vi undersöker förändring hos lärare som besökts två gånger (samma 
lärare över tid). Då jämförs grupp IU innan Matematiklyftet med grupp IU under Matematiklyftet 
samt att grupp UE under Matematiklyftet jämförs med grupp UE efter Matematiklyftet (se tabell 1 i 
avsnitt 2.2). Vi undersöker också förändring genom att jämföra olika grupper av lärare, dvs. lärare som 
är i olika skeden i förhållande till Matematiklyftet, men som besökts samma termin (olika lärare vid 
samma tidpunkt). Då jämförs grupp IU innan Matematiklyftet med grupp UE under Matematiklyftet 
samt att grupp IU under Matematiklyftet jämförs med grupp UE efter Matematiklyftet. 

Dessa två typer av analyser har olika för- och nackdelar, men de kompletterar varandra och används 
parallellt för att testa reliabiliteten. Resultat är mer reliabla om de framkommer i båda typerna av ana-
lyser. Den förstnämnda typen av analys undersöker förändring på ett direkt sätt. Det innebär att det 
finns en risk att observerad förändring kan bero på något annat än just Matematiklyftet, eftersom 
andra saker händer mellan de två tidpunkterna då data samlas in. I den andra typen av analys samlas 
all data in samtidigt, men det innebär å andra sidan att olika grupper av individer jämförs. För att 
denna analys ska fungera så måste grupperna vara jämförbara. Ett slumpmässigt urval ska säkerställa 
att grupperna är jämförbara, men vi undersöker också statistiskt om så är fallet genom att studera alla 
tillgängliga variabler som beskriver externa faktorer (se bilaga D där alla variabler listas). Bland de 29 
faktorer som undersökts finns skillnad mellan grupperna för 8 av dem. Bland de faktorer där skillnad 
finns mellan grupperna finns fem faktorer som berör egenskaper på kommunnivå (antal invånare, 
antal elever, andel flickor bland elever, antal elever per lärare och antal sökta matematikbidrag), två 
faktorer som berör egenskaper på skolnivå (andel elever med utländsk bakgrund och andel elever med 
föräldrar som har eftergymnasial utbildning) och en intern faktor som berör det kollegiala samtalet 
(kvalitet i diskussioner om rutiner/interaktioner). Endast en av dessa faktorer kan på ett tillförlitligt 
sätt kopplas till variation i resultat från Matematiklyftet (se analyser i kapitel 6): lärare som finns i 
större kommuner (utifrån antal elever) tenderar att utveckla sin undervisning mer än lärare i mindre 
kommuner när de genomför Matematiklyftet. Eftersom det inte visar sig finns någon skillnad i resultat 
från de olika analysmetoderna avseende lärares undervisning (se analyser i avsnitt 3.2) så utgör de 
noterade skillnaderna mellan grupperna av skolor inget problem. 

Ovanstående beskrivningar av de båda analysmetoderna visar att sannolikheten är mycket liten att 
skillnader som noteras i båda analysmetoderna uppkommit av andra skäl än genom Matematiklyftets 
påverkan. Vi kan därmed med mycket stor säkerhet uttala oss om i vilken utsträckning Matematiklyf-
tet har bidragit till att utveckla en bestående undervisnings- och fortbildningskultur. 

För att besvara utvärderingens tredje frågeställning, Vilka faktorer har påverkat hur väl eller mindre 
väl Matematiklyftet har bidragit till utveckling av bestående undervisnings- och fortbildningskul-
turer, (C i avsnitt 1.2) analyseras faktorer i förhållande till förändringar i resultatvariablerna. Det 
handlar om att undersöka vilka faktorer som statistiskt kan förklara dessa förändringar. Vi undersöker 
både interna faktorer (som beskriver någon aspekt av arbetet med Matematiklyftet) och externa fak-
torer (som är oberoende av Matematiklyftet). Interna faktorer används för att undersöka om föränd-
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ring i undervisnings- eller fortbildningskulturen hänger samman med hur Matematiklyftet genom-
förts. Externa faktorer används för att undersöka om det är vissa typer av lärare, rektorer eller skolor 
som har påverkats mest eller minst av Matematiklyftet. Data gällande dessa faktorer är insamlade via 
intervjuer och enkäter, samt från databaser. En förteckning över alla variabler finns i bilaga D. 

I de analyser som görs i utvärderingen används p<0,05 som gräns för statistiskt signifikanta resultat. 
Det markeras med * i diagrammen i resultatkapitlen 3-6. För analyser som berör mindre grupper (rek-
torer och skolor) används dock gränsen p<0,1 (markeras med ^), eftersom test med mindre grupper 
har mindre statistisk styrka (se avsnitt 2.2 där vi beskriver urval i förhållande till statistisk styrka). Att 
öka gränsen för vad som räknas som statistiskt signifikant ökar risken att resultat erhålls som skapats 
av slumpen (10 % risk för ett resultat med p=0,1). Men eftersom vi fokuserar på att dra slutsatser från 
flera enskilda resultat tillsammans, speciellt med hjälp av de två olika analysmetoderna som beskrivs 
ovan, så är sannolikheten fortfarande mycket liten att våra slutsatser är orsakade av slumpen eller 
något annat än Matematiklyftet. 

För skillnader som markeras som statistiskt signifikanta beskrivs också ett statistiskt mått på hur stor 
effekten är, med Cohen’s d. Detta värde på effektens storlek brukar tolkas som att små effekter är vär-
den runt d=0,2, medelstora effekter är värden runt d=0,5 och stora effekter är värden runt d=0,8. 

Urvalet av lärare har skett via ett tvåstegsurval där först skolor valts ut slumpmässigt och därefter har 
tre lärare valts slumpmässigt från var och en av de utvalda skolorna. För att ta hänsyn till att data på 
lärarnivå därmed inte kan betraktas som oberoende har sådana data analyserats med linjära hierar-
kiska modeller (linear mixed models). Sådana modeller tillåter att skolorna kan ha sinsemellan olika 
medelvärden på de studerade variablerna. Eftersom skolorna har valts slumpmässigt oberoende av 
varandra så har data på rektorsnivå och skolnivå analyserats med enklare metoder (dvs. vanliga t-test 
och korrelationer). 
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3. Matematiklyftet har förändrat undervisningen på ett bestå-
ende sätt 
Här behandlas resultat från intervjuer med lärare (avsnitt 3.1) och observationer av lektioner (avsnitt 
3.2), med fokus på de fyra didaktiska perspektiven. Det är resultatvariabler i variabelgrupperna A och 
B från avsnitt 2.7 som analyseras här för att bidra med svar till den första frågeställningen: I vilken 
utsträckning har Matematiklyftet bidragit till att utveckla en bestående undervisningskultur? 

Resultat bygger på statistiska analyser där resultatvariabler jämförs i olika skeden i förhållande till 
Matematiklyftet. Dels jämförs situationen innan och under Matematiklyftet, vilket ger svar på om 
förändring skett i och med Matematiklyftet. Dels jämförs situationen under och efter Matematiklyftet, 
vilket ger svar på om en mer bestående förändring skett. 

Alla resultat rapporteras med figurer utifrån samma upplägg. För det första innehåller varje figur alltid 
två diagram bredvid varandra. Det vänstra diagrammet visar jämförelser mellan innan och under Ma-
tematiklyftet medan det högra diagrammet visar jämförelser mellan under och efter Matematiklyftet. 
Dessa jämförelser är uppdelade i två diagram eftersom de beskriver analyser av helt separata data-
mängder. För det andra visas alltid två figurer som innehåller olika typer av diagram (linjediagram och 
stapeldiagram), men som presenterar samma typ av analyser. Linjediagrammen visar förändringar 
hos en grupp som besökts vid två olika tillfällen, dvs. antingen grupp IU eller grupp UE i tabell 1 i av-
snitt 2.2. Stapeldiagrammen visar jämförelser mellan två olika lärargrupper som besökts under samma 
tidsperiod, men som då var i olika skeden i förhållande till Matematiklyftet, t.ex. grupp IU och grupp 
UE som besökts 2015 (se tabell 1 i avsnitt 2.2). 

3.1 Lärare planerar och reflekterar mer i linje med de didaktiska perspektiven 

I nedanstående figurer presenteras i vilken utsträckning lärare på gruppnivå planerar och reflekterar 
kring sin matematikundervisning i linje med de didaktiska perspektiven, baserat på intervjuer med 
lärare, dvs. diagrammen visar medelvärden över alla lärare för var och en av resultatvariablerna 1-4 
(variabelgrupp A i avsnitt 2.7). 

Figur 1 visar samma mönster som figur 2 avseende vilka didaktiska perspektiv som uppvisar statistisk 
signifikant förändring. De två analysmetoderna uppvisar alltså samma resultat, vilket påvisar reliabili-
teten i resultaten. Det enda undantaget till detta är sociomatematiska normer som är signifikant i 
högra diagrammet i figur 1 men inte i figur 2, dock ligger skillnaden där mycket nära signifikans. 

Diagrammen visar att det sker en ökning från innan Matematiklyftet till under Matematiklyftet, avse-
ende förmågorna och rutiner/interaktioner. Ökningen avseende formativ bedömning ligger relativt 
nära statistisk signifikans, så det kan finnas en svag effekt också för detta didaktiska perspektiv. Från 
under Matematiklyftet till efter Matematiklyftet sker en ökning avseende sociomatematiska normer 
men inga ändringar avseende de andra didaktiska perspektiven. Dessa skillnader avspeglar en stor 
effekt för rutiner/interaktioner, en medelstor effekt för förmågorna samt en liten/medelstor effekt för 
sociomatematiska normer. 

Sociomatematiska normer ändras alltså inte när lärare går in i Matematiklyftet, men det finns en tyd-
lig tendens att en ökning har skett avseende sociomatematiska normer året efter Matematiklyftet. För 
övrigt sker ändringar avseende förmågorna och rutiner/interaktioner redan när lärare går in i Mate-
matiklyftet och ingen ändring sker ett år efter Matematiklyftet. Detta indikerar att det handlar om en 
mer bestående förändring. Formativ bedömning uppvisar ingen tydlig förändring, men tendensen är 
samma som för förmågorna och rutiner/interaktioner. 
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Figur 1: Lärares planering och reflektion. Jämförelse av samma lärare vid två tillfällen. Skill-
nad som är statistiskt signifikant markeras med * (p<0,05). I jämförelserna ingår mellan 36 och 42 
lärare. 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
Figur 2: Lärares planering och reflektion. Jämförelse av olika lärare vid samma tidpunkt. 
Skillnad som är statistiskt signifikant markeras med * (p<0,05). I jämförelserna ingår mellan 98 
och 101 lärare. 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

3.2 Lärare undervisar mer i linje med de didaktiska perspektiven 

I nedanstående figurer presenteras i vilken utsträckning lärare genomför sin matematikundervisning i 
linje med de didaktiska perspektiven baserat på observationer av lektioner. Resultaten presenteras på 
gruppnivå, dvs. diagrammen visar medelvärden över alla lärare för var och en av resultatvariablerna 5-
8 (variabelgrupp B i avsnitt 2.7).  

Även här får vi samma resultat från de två olika analysmetoderna, dvs. att statistiskt signifikanta skill-
nader finns för samma didaktiska perspektiv vilket visas i figur 3 och i figur 4. Detta påvisar reliabilite-
ten i resultaten. Diagrammen visar att det sker en ökning från innan Matematiklyftet till under Mate-
matiklyftet, avseende förmågorna, formativ bedömning och rutiner/interaktioner. Det sker inga 
signifikanta ändringar från under Matematiklyftet till efter Matematiklyftet, där dock tendensen är 
fortsatt ökning för alla didaktiska perspektiv. Noterade skillnader avspeglar en stor effekt för för-
mågorna och formativ bedömning samt en medelstor effekt för rutiner/interaktioner. 

Det sker alltså en ökning avseende tre didaktiska perspektiv när lärare går in i Matematiklyftet och 
dessa förändringar bibehålls ett år efter Matematiklyftet, vilket indikerar att det handlar om mer be-
stående förändringar. Sociomatematiska normer uppvisar dock ingen tydlig ökning, men det finns en 
svag tendens till ökning ett år efter Matematiklyftet, dvs. en liknande förändring som noterades för 
sociomatematiska normer gällande lärares planering och reflektion, redovisat i figur 1. 
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Figur 3: Lärares undervisning. Jämförelse av samma lärare vid två tillfällen. Skillnad som är 
statistiskt signifikant markeras med * (p<0,05). I jämförelserna ingår mellan 32 och 40 lärare. 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
Figur 4: Lärares undervisning. Jämförelse av olika lärare vid samma tidpunkt. Skillnad som 
är statistiskt signifikant markeras med * (p<0,05). I jämförelserna ingår mellan 90 och 98 lärare. 
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3.3 Exempel på utveckling hos lärare 

I nedanstående exempel har vi valt ut lärare som uppvisat stora förändringar på individnivå för de 
didaktiska perspektiv som uppvisar förändringar på gruppnivå. Vi ger här konkreta beskrivningar av 
de förändringar som ligger bakom de statistiskt signifikanta skillnader som är synliga i resultatet. Sist i 
detta avsnitt kopplas också storleken på förändringar på individnivå till storleken på förändringar på 
gruppnivå, för att ge en tydligare uppfattning av hur mycket lärare har förändrats genom Matematik-
lyftet. 

3.3.1 Intervjuer med lärare 
För förmågorna ges här ett exempel på en förändring som gäller balans mellan förmågemål och inne-
hållsmål. På frågan om hur läraren såg på uppdelningen av lärandemål i matematik i förmågemål och 
innehållsmål svarade läraren före Matematiklyftet att ”De övergripande målen är mer förmågemål, 
överlevnadsförmågor. De tränar du i alla ämnen. Innehållsmålen är de grunder de [eleverna] ska ha 
med sig”. När frågan ställdes under Matematiklyftet svarade läraren istället ”De matematiska för-
mågorna är kopplade till vilka ämnesområden i matematik jag väljer att lyfta fram”. Det sätt som lära-
ren uttrycker sig om förmågemål och innehållsmål visar i exemplet från före Matematiklyftet på ett 
tydligt fokus på innehållsmål i matematikundervisningen. Synen att förmågorna är något utanför 
ämnet framstår tydligt. I uttalandet under matematiklyftet är balansen mellan förmågemål och inne-
hållsmål väl uttalad och läraren trycker på att denna balans påverkar undervisningen. Det första cita-
tet gavs värdet 0 och det andra värdet 1 (se bilaga E). 

För rutiner/interaktioner ges här ett exempel på en förändring som gäller urvalet av elevlösningar för 
presentation på tavlan. Läraren fick frågan om hur urvalet gick till och svarade före Matematiklyftet 
att ”Urvalet kan nog mycket handla om en demokratidel […] alla ska få höras lika mycket”. På samma 
fråga under Matematiklyftet hade svaret förändrats betydligt och läraren sa ”… jag brukar försöka leta 
efter någon riktigt bra lösning, någon som är den där medelvägen […] och så en som är lite lagom fel-
aktig”. Här visar citaten en tydlig förändring i linje med principen att välja ut exempel som utgör det 
viktigaste för det aktuella lärande och matematikinnehållet. Det första citatet gavs värdet -1 och det 
andra värdet 1. (Se bilaga H). 

För sociomatematiska normer ges här ett exempel på en förändring som gäller vem eller vad som 
avgör om något är korrekt eller acceptabelt i matematikämnet. På frågan om facit används av eleverna 
svarade läraren under Matematiklyftet att ”Lita inte för mycket på facit. […] Utan fråga mig så jag kan 
kolla.” När samma fråga ställdes efter Matematiklyftet så svarade läraren att eleverna använder facit, 
men också att ”De [eleverna] får förlita sig på sig själva”. Här syns tydligt en förändring från att anse 
att det ligger utanför elevens kontroll att avgöra om något är korrekt (värde -1) till att det är något som 
är under elevens kontroll (värde 1). (Se bilaga I). 

3.3.2 Observationer av undervisning 
För förmågorna ges här ett exempel på en förändring som gäller undervisning med fokus på resone-
mangsförmågan. Vid lektionen före Matematiklyftet diskuterades inga förmågor alls och eleverna gavs 
inte möjlighet att utveckla resonemangsförmågan. Vid lektionen under Matematiklyftet synliggjorde 
läraren vad resonemangsförmåga kan vara i sin inledning till lektionen. I en gruppövning fick eleverna 
sedan uppgiften ”Hur skulle ni förklara likhetstecknet för en kamrat?”. Efter gruppövningen fick ele-
verna presentera och argumentera för sina förklaringar i helklass. Sådana diskussioner, där eleverna 
måste argumentera för sina beskrivningar, är centrala för att utveckla resonemangsförmågan. 

För formativ bedömning ges här ett exempel på en förändring som gäller aktiviteter kopplade till olika 
nyckelstrategier. Vid lektionen före Matematiklyftet fanns spår av en av de fem nyckelstrategierna 
(nyckelstrategi 5, kvalitet 0). Vid lektionen under Matematiklyftet gick läraren igenom lektionens lä-
randemål (nyckelstrategi 1, kvalitet 0,5), arrangerade gruppövningar där läraren på ett enkelt sätt 
kunde få information om elevernas kunskaper (nyckelstrategi 2, kvalitet 0,5) och där eleverna aktive-
rades som resurser för varandras lärande (nyckelstrategi 4, kvalitet 0,5). 
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För rutiner/interaktioner ges här ett exempel på en förändring som gäller användning av arbets-
former som stödjer dialogisk interaktion. En lärare använde i den lektion som observerades före Ma-
tematiklyftet 29 minuter lärarmonolog och 28 minuter individuellt arbete. När samma lärare observe-
rades under Matematiklyftet användes 10 minuter till lärarmonolog och 22 minuter till individuellt 
arbete. Övriga 38 minuter bestod av grupparbete och helklassdiskussion, alltså arbetsformer som 
främjar ett dialogiskt interaktionsmönster. 

3.3.3 Relationer mellan storleken på förändringar på gruppnivå och individnivå 
Diagrammen i avsnitt 3.1 och 3.2 visar förändringar i medelvärde på gruppnivå av storleksordning 
0,10-0,15 för resultat från intervjuer och 0,15-0,20 för resultat från observationer. Om en bedömning 
för ett visst didaktiskt perspektiv hos en lärare ändras från 0 till 0,5 (se exempel ovan samt alla typer 
av bedömningar i bilagorna E-P) och det finns totalt 10 bedömningar som medelvärdet beräknas på 
för resultatvariabeln så motsvarar detta en ökning i resultatvariabeln för den läraren om 0,5/10 dvs. 
0,05. Alltså, om alla lärare har ökat 0,5 på en bedömning vardera så skapar detta en ökning om 0,05 i 
medelvärdet på gruppnivå. 

För de didaktiska perspektiv som uppvisar de tydligaste förändringarna på gruppnivå baseras varia-
belns värde på 10-13 olika bedömningar för intervjuer och 5-10 bedömningar för observationer. Det 
krävs alltså att lärare i snitt har ökat 0,5 på två till fyra bedömningar vardera för att uppnå observerad 
förändringar i resultat på gruppnivå från både intervjuer och observationer. 
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4. Matematiklyftet har påverkat rektorer och lärare på olika sätt 
avseende skolans arbete med utveckling av undervisning och 
arbete med kompetensutveckling 
Här behandlas resultat från intervjuer och enkäter med lärare och rektorer. Fokus är frågor om sko-
lans arbete med utveckling av undervisning, som en del av undervisningskulturen, och arbete med 
kompetensutveckling, som en del av fortbildningskulturen. Det är resultatvariabler i grupper C-D och 
F-G från avsnitt 2.7 som analyseras, för att bidra med ett svar på de två första frågeställningarna avse-
ende i vilken utsträckning Matematiklyftet bidragit till att utveckla en bestående undervisningskultur 
och en bestående fortbildningskultur. 

Resultaten bygger på samma typ av analyser som i kapitel 3, se introduktionen till det kapitlet för mer 
information. För analyser som baseras på mindre grupper (rektorer) markeras skillnad som är statist-
iskt signifikant med ^ (p<0,1) eller med * (p<0,05), i enlighet med beskrivning i avsnitt 2.7.2. 

4.1 Rektorer men inte lärare upplever en bestående förbättring av skolans 
arbete med utveckling av undervisning 

I nedanstående figurer presenteras resultat som beskriver dels i vilken utsträckning arbete med 
utveckling av undervisning förekommer på skolnivå, dels i vilken utsträckning planer för sådant arbete 
inkluderar olika typer av målsättningar. Resultaten är baserade på intervjuer och enkäter med lärare 
och rektorer, samt analys av planerings- eller policydokument som lärare eller rektor hänvisar till. 
Diagrammen visar medelvärden över alla lärare eller alla rektorer för var och en av resultatvariablerna 
9-12 (variabelgrupperna C och D i avsnitt 2.7). 

I figur 5 och figur 6 går det att utläsa att lärare inte upplever något ökat arbete med utveckling av 
undervisning eller fler målsättningar kring skolans arbete med utveckling av undervisning i och med 
Matematiklyftet. Den enda signifikanta förändringen handlar om att lärare efter Matematiklyftet ten-
derar att se färre typer av målsättningar för detta arbete. Denna skillnad är dock signifikant endast i 
figur 5 men nära signifikant i figur 6. Skillnaden avspeglar en liten effekt. 
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Figur 5: Lärares perspektiv på förekomst av samt målsättningar kring skolans arbete med 
utveckling av undervisning. Jämförelse av samma lärare vid två tillfällen. Skillnad som är 
statistiskt signifikant markeras med * (p<0,05). I jämförelserna ingår mellan 36 och 42 lärare. 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

Figur 6: Lärares perspektiv på förekomst av samt målsättningar kring skolans arbete med ut-
veckling av undervisning. Jämförelse av olika lärare vid samma tidpunkt. Skillnad som är 
statistiskt signifikant markeras med * (p<0,05). I jämförelserna ingår mellan 98 och 101 lärare.  

 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

 
 

I figur 7 och figur 8 syns en tydlig ökning bland rektorer i och med Matematiklyftet, men ingen föränd-
ring året efter Matematiklyftet, när det gäller både förekomst av arbete med utveckling av 
undervisning på skolnivå och målsättningar för detta arbete. De båda analysmetoderna visar samma 
typer av resultat, vilket påvisar reliabilitet i resultaten. Det sker alltså positiva förändringar när rekto-
rer går in i Matematiklyftet men inga förändringar ett år efter Matematiklyftet. Detta indikerar att det 
handlar om mer bestående förändringar, även om en svag trend är att en viss tillbakagång sker året 
efter Matematiklyftet. De noterade skillnaderna avspeglar medelstora effekter. 
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Figur 7: Rektorers perspektiv på förekomst av samt målsättningar kring skolans arbete med 
utveckling av undervisning. Jämförelse av samma rektorer vid två tillfällen. Skillnad som 
är statistiskt signifikant markeras med ^ (p<0,1) eller med * (p<0,05). I jämförelserna ingår mellan 
12 och 15 rektorer. 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

Figur 8: Rektorers perspektiv på förekomst av samt målsättningar kring skolans arbete med 
utveckling av undervisning. Jämförelse av olika rektorer vid samma tidpunkt. Skillnad 
som är statistiskt signifikant markeras med ^ (p<0,1) eller med * (p<0,05). I jämförelserna ingår 
mellan 31 och 34 rektorer. 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
Lärare och rektorer får samma typ av frågor när det gäller förekomst av och målsättningar kring sko-
lans arbete med utveckling av undervisning, men det finns alltså skillnader i deras upplevelser. Hos 
rektorer finns en tydlig ökning över tid medan ingen sådan ökning finns hos lärare. 

4.2 Rektorer har påverkats mer än lärare avseende arbete med kompetensut-
veckling 

I nedanstående figurer presenteras dels i vilken utsträckning kompetensutveckling förekommer, dels i 
vilken utsträckning planer för kompetensutveckling inkluderar olika typer av målsättningar. Resulta-
ten baseras på intervjuer och enkäter med lärare och rektorer, samt analys av planerings- eller poli-
cydokument som lärare eller rektor hänvisar till. Diagrammen visar medelvärden över alla lärare eller 
alla rektorer för var och en av resultatvariablerna 15-18 (grupper F och G i avsnitt 2.7). 

Samtliga skillnader när det gäller förekomst av kompetensutveckling i figurerna 9 och 10 ligger nära 
statistisk signifikans (dvs. har p-värden nära 0,05). Samtliga skillnader påvisar en tendens till att det 
sker en ökning när lärare går in i Matematiklyftet och sedan en minskning året efter Matematiklyftet. 
Denna eventuella effekt verkar därmed primärt bero på det pågående genomförandet av Matematiklyf-
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tet och inte avspegla någon mer bestående förändring. Avseende målsättningar är tendenserna ännu 
svagare (dvs. har p-värden längre från 0,05), men alla skillnader visar en minskning.  

 

Figur 9: Lärares perspektiv på förekomst av samt målsättningar kring kompetensutveckling. 
Jämförelse av samma lärare vid två tillfällen. Skillnad som är statistiskt signifikant markeras 
med * (p<0,05). I jämförelserna ingår mellan 36 och 42 lärare. 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

Figur 10: Lärares perspektiv på förekomst av samt målsättningar kring kompetensutveckling. 
Jämförelse av olika lärare vid samma tidpunkt. Skillnad som är statistiskt signifikant marke-
ras med * (p<0,05). I jämförelserna ingår mellan 98 och 101 lärare. 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Figurerna 11 och 12 visar en ökning hos rektorer i och med Matematiklyftet när det gäller både före-
komst av och målsättningar kring kompetensutveckling. Ökningen för målsättningar uppvisas i båda 
analysmetoderna, vilket påvisar reliabiliteten i resultatet. Ökningen av förekomst är mer osäker efter-
som den endast uppvisas i den ena analysmetoden. Risken finns också att det inte handlar om en be-
stående effekt när det gäller målsättningar eftersom det finns en tendens till minskning efter Matema-
tiklyftet. Noterade skillnader avspeglar en stor effekt för målsättningar och en medelstor effekt för 
förekomst. 
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Figur 11: Rektorers perspektiv på förekomst av samt målsättningar kring kompetensutveckl-
ing. Jämförelse av samma rektorer vid två tillfällen. Skillnad som är statistiskt signifikant 
markeras med ^ (p<0,1) eller med * (p<0,05). I jämförelserna ingår mellan 12 och 15 rektorer. 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

Figur 12: Rektorers perspektiv på förekomst av samt målsättningar kring kompetensutveckl-
ing. Jämförelse av olika rektorer vid samma tidpunkt. Skillnad som är statistiskt signifikant 
markeras med ^ (p<0,1) eller med * (p<0,05). I jämförelserna ingår mellan 31 och 34 rektorer. 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
På liknande sätt som för resultat om skolans arbete med utveckling av undervisning, så noteras även 
här, när det gäller resultat om kompetensutveckling, en tydligare ökning hos rektorer jämfört med 
lärare. 
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5. Det finns en risk att Matematiklyftet har skapat minskad 
samsyn bland lärare och rektorer avseende skolans arbete med 
utveckling av undervisning och arbete med kompetensutveckl-
ing 
Resultaten i kapitel 4 visar på gruppnivå att rektorer och lärare påverkats på olika sätt i och med Ma-
tematiklyftet. Resultatet påvisar därmed en risk för viss minskad samsyn när det gäller skolans arbete 
med utveckling av undervisning och kompetensutveckling. Här i kapitel 5 analyseras varje skola när 
det gäller samsyn på förekomst av målsättningar kring både skolans arbete med utveckling av under-
visning och kompetensutveckling. Det gör vi för att se om denna samsyn har förändrats i och med 
Matematiklyftet. Standardavvikelser undersöks, där en liten standardavvikelse avspeglar en högre 
samsyn. I analyserna har vi använt resultatvariabler i variabelgrupperna E och H i avsnitt 2.7. 

Figurerna 13 och 14 visar att trenden överlag är att spridningen (standardavvikelsen) ökar bland lärare 
och rektorer, dvs. att samsynen minskar. Det finns också två skillnader som är statistiskt signifikanta 
(dock inte för båda analysmetoder och därmed ses detta endast som en trend). Den första skillnaden 
som noterats handlar om skolans arbete med utveckling av undervisning och den andra handlar om 
kompetensutveckling. Trenden är alltså inte tydligt avgränsad till antingen skolans arbete med ut-
veckling av undervisning eller kompetensutveckling. De noterade skillnaderna avspeglar en stor effekt 
för målsättningar kring skolans arbete med utveckling av undervisning och en medelstor/stor effekt 
för kompetensutveckling. 
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Figur 13: Spridning bland rektor och 2-3 lärare från samma skola, avseende förekomst av och 
målsättningar kring både skolans arbete med utveckling av undervisning och kompetensutveckling. 
Jämförelse av samma personer vid två tillfällen. Skillnad som är statistiskt signifikant marke-
ras med ^ (p<0,1) eller med * (p<0,05). I jämförelserna ingår mellan 11 och 12 skolor. 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
Figur 14: Spridning bland rektor och 2-3 lärare från samma skola, avseende förekomst av och 
målsättningar kring både skolans arbete med utveckling av undervisning och kompetensutveckling. 
Jämförelse av olika personer och skolor vid samma tidpunkt. Skillnad som är statistiskt sig-
nifikant markeras med ^ (p<0,1) eller med * (p<0,05). I jämförelserna ingår mellan 31 och 34 skolor. 
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6. Matematiklyftets påverkan på undervisnings- och fortbild-
ningskulturen har skett oberoende av många faktorer 
För varje resultatvariabel skapas två förändringsvariabler: en som beskriver förändring från innan till 
under Matematiklyftet och en som beskriver förändring från under till efter Matematiklyftet. Här ana-
lyseras vilka faktorer som statistiskt kan kopplas till förändringsvariablerna. Det gör vi genom att un-
dersöka korrelationer mellan varje enskild faktor och varje enskild förändringsvariabel. Se bilaga D för 
en förteckning över alla faktorer. Eftersom de interna faktorerna fokuserar på lärares arbete i Matema-
tiklyftet, till exempel hur moduler används och handledningens roll i kollegiala samtal, analyseras 
dessa faktorer endast i relation till resultatvariabler från lärare. Externa faktorer, till exempel förut-
sättningar i skolan eller kommunen, analyseras dock i relation till resultatvariabler från såväl lärare 
som rektorer och skolor. 

Eftersom en stor mängd korrelationer analyseras, ligger inte fokus i utvärderingen på enstaka korre-
lationer som är statistiskt signifikanta. Istället ligger fokus på sådana faktorer som har statistisk kopp-
ling till flera resultatvariabler inom de olika grupperna av resultatvariabler. Det gör att resultaten i 
avsnittet handlar om reliabla effekter av faktorer. 

Tabell 13 visar att det finns inga interna eller externa faktorer som tydligt kan förklara förändringen av 
lärares planering och reflektioner kring undervisning. 

 
Tabell 13: Faktorer som har statistiskt signifikant korrelation till flera olika förändringsvariabler, 
avseende lärares planering och reflektioner kring undervisning. 

Faktorer Förändring från innan till under 
Matematiklyftet 

Förändring från under till efter 
Matematiklyftet 

Interna --- --- 

Externa --- --- 

 

Tabell 14 visar att inga interna faktorer förklarar förändring av lärares undervisning, medan det finns 
två externa faktorer som har signifikanta korrelationer. Skolor som finns i större kommuner (fler ele-
ver) har utvecklats mer när det gäller lärares undervisning. Dessutom visar tabellen att grundskolor 
har utvecklats mer än gymnasieskolor avseende undervisning. 

 
Tabell 14: Faktorer som har statistiskt signifikant korrelation till flera olika förändringsvariabler, 
avseende lärares genomförande av undervisning. 

Faktorer Förändring från innan till under 
Matematiklyftet 

Förändring från under till efter 
Matematiklyftet 

Interna --- --- 

Externa Skolform: Grundskola/gymnasieskola 
(negativ korrelation) 

Antal elever i kommunen (positiva kor-
relationer) 

--- 

 

Tabell 15 visar att inga externa faktorer men vissa interna faktorer har korrelationer till förändringar 
av lärares synsätt på skolans arbete med utveckling av undervisning och kompetensutveckling. Här 
finns svårtolkade resultat genom negativa korrelationer mellan graden av kritiskt förhållningssätt i de 
kollegiala samtalen och förändringar som sker efter Matematiklyftet. Dessutom pekar resultaten på att 
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handledarens styrning av de kollegiala samtalen kan ha påverkat lärare att utveckla sina synsätt på 
skolans arbete med utveckling av undervisning och kompetensutveckling. 

 
Tabell 15: Faktorer som har statistiskt signifikant korrelation till flera olika förändringsvariabler, 
avseende lärares synsätt på skolans arbete med utveckling av undervisning och kompe-
tensutveckling. 

Faktorer Förändring från innan till under 
Matematiklyftet 

Förändring från under till efter 
Matematiklyftet 

Interna Handledarens initiativ i kollegialt samtal 
(positiva korrelationer) 

Kritiskt förhållningssätt i kollegialt sam-
tal (negativa korrelationer) 

Externa --- --- 

 

Tabell 16 visar att inga externa faktorer kan förklara förändringar i rektorers synsätt på skolans arbete 
med utveckling av undervisning och kompetensutveckling. En intern faktor specifikt intressant för 
rektorer är om de helt, delvis eller inte alls genomgått rektorsutbildningen inom Matematiklyftet. 
Denna faktor har signifikant korrelation till en av fyra förändringsvariabler (förekomst av kompetens-
utveckling) och det finns en tendens till en koppling mellan denna faktor och en annan förändringsva-
riabel (målsättningar kring kompetensutveckling). Båda dessa variabler avser alltså kompetensut-
veckling och utbildningen av rektorer inom Matematiklyftet verkar därmed haft viss effekt på rekto-
rers arbete med kompetensutveckling. Däremot finns inga tendenser till kopplingar till variabler kring 
skolans arbete med utveckling av undervisning. De förändringar som noterats för dessa variabler ver-
kar alltså inte primärt bero på rektorsutbildningen. 

 
Tabell 16: Externa faktorer som har statistiskt signifikant korrelation till flera olika förändrings-
variabler, avseende rektorers synsätt på skolans arbete med utveckling av undervisning 
och kompetensutveckling. 

Förändring från innan till under Matema-
tiklyftet 

Förändring från under till efter Matema-
tiklyftet 

--- --- 

 

Tabell 17 visar att två av faktorerna har både positiva och negativa korrelationer till flera olika föränd-
ringsvariabler. Det gör att resultaten är svårtolkade. Det är dessutom svårt att förstå varför, och hur, 
andelen flickor och andelen elever med föräldrar med eftergymnasial utbildning på en skola är rele-
vanta faktorer i förhållande till förändringar i spridning bland rektorers och lärares synsätt på skolans 
arbete med utveckling av undervisning och kompetensutveckling. 

 
Tabell 17: Externa faktorer som har statistisk signifikant korrelation till flera olika förändrings-
variabler, avseende spridning bland rektorers och lärares synsätt på skolans arbete med 
utveckling av undervisning och kompetensutveckling. 

Förändring från innan till 
under Matematiklyftet 

Förändring från under till efter Matematiklyftet 

--- Andel flickor bland elever på skolan (både positiva och negativa 
korrelationer) 

Andel elever med föräldrar med eftergymnasial utbildning på 
skolan (både positiva och negativa korrelationer) 
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Av vår redogörelse ovan framgår att flera korrelationer varit svåra att förklara. Eftersom vi inte endast 
fokuserat på enstaka signifikanta korrelationer så bedöms sannolikheten som liten att de ovan note-
rade korrelationerna uppstått helt av slumpen. Men det skulle ändå behövas mer djupgående studier, 
än vad som varit möjligt inom denna utvärdering, för att skapa mer detaljerade förklaringsmodeller av 
de presenterade resultaten. 

Det finns inga kopplingar mellan interna faktorer och förändringar i lärares planering, reflektioner 
och genomförande av undervisning. För att erhålla de förändringar som noterats i denna utvärdering 
verkar det alltså inte spela så stor roll hur Matematiklyftet har genomförts, utan det viktiga verkar vara 
att Matematiklyftet har genomförts. Vissa variabler som beskriver interna faktorer har dock relativt 
liten variation över lärare. Till exempel verkar lärare överlag ha arbetat på liknande sätt med moduler-
na, om vi ser till frågor som gäller lärares värdering av om modulerna arbetats med på ett tillfredstäl-
lande sätt enligt riktlinjerna, och detsamma gäller handledning. Detta gör att vi inte kan uttala oss om 
större variationer i dessa variabler hade gett andra effekter av Matematiklyftet. Däremot finns stor 
variation i andra praktiska aspekter av genomförandet i Matematiklyftet, t.ex. avseende i vilken grad 
arbetet rymts inom ordinarie arbetstid och om vikarier använts för att möjliggöra detta, samt om ge-
nomförande av Matematiklyftet anpassats till lokala förhållanden, om lägesbedömning gjorts inför 
lyftet och om lärare besökt varandras lektioner. Men denna variation kan alltså inte kopplas till olika 
förändringar orsakade av Matematiklyftet. 

Överlag finns det relativt få kopplingar mellan externa faktorer och förändringar i resultatvariabler. 
Effekter av Matematiklyftet verkar alltså till stor del skett oberoende av typer av lärare, rektorer och 
skolor. Det finns dock koppling mellan förändringar av lärares undervisning och externa faktorer, 
bland annat skolform. Att lärare på grundskolor utvecklats mer än lärare på gymnasieskolor när det 
gäller genomförande av undervisning kan bero på att de två skolformerna har olika moduler i Matema-
tiklyftet. Det har också visat sig i Rambölls (2015) utvärdering att lärare från grundskolor överlag är 
mer positiva till i vilken omfattning Matematiklyftet har bidragit till en utvecklad undervisningskultur. 
Även i vår utvärdering finns en signifikant skillnad mellan lärare från grundskolor och gymnasieskolor 
när det gäller hur de har upplevt och genomfört Matematiklyftet, där lärare från grundskolor är mer 
positiva. Dock har resultatet inte visat någon direkt koppling mellan sådana interna faktorer, som be-
skriver hur lärare upplevt och genomfört Matematiklyftet, och förändringar i resultatvariabler. Det 
verkar alltså inte handla om att skillnader i lärares upplevelse av eller inställning till Matematiklyftet 
kan förklara skillnader mellan grund- och gymnasieskolor. Istället verkar Matematiklyftet på något 
sätt ha varit mindre passande för gymnasieskolan, vilket har medfört att det inte blivit lika bra utveckl-
ing för lärare på gymnasieskolor som för lärare på grundskolor avseende genomförande av undervis-
ning. 
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7. Slutsatser och rekommendationer 
Detta avsnitt inleds med en diskussion om generaliserbarheten av de resultat som framkommit i ut-
värderingen. Därefter behandlas de tre frågeställningarna. Avsnittet avslutas med rekommendationer 
för framtida liknande satsningar baserat på våra slutsatser från denna utvärdering. 

7.1 Tillförlitlighet och generaliserbarhet 

Genomgående i hela utvärderingen har två olika kompletterande och parallella typer av analyser an-
vänts för att kunna reliabilitetstesta resultaten. Om dessa analysmetoder visar samma typer av resultat 
betyder det att resultat är tillförlitliga. Denna tillförlitlighet är mycket tydlig för resultat som rör lärare, 
men är inte alltid lika tydlig för resultat som rör rektorer eller skolor. Denna skillnad hänger troligen 
samman med skillnader i storleken i urvalen av lärare och skolor. Storleken i urval har valts för att 
kunna ge tillförlitliga resultat, men för analyser som rör rektorer eller skolor innebär det att endast 
stora, och ibland endast mycket stora effekter, kan detekteras i analysen på ett tillförlitligt sätt. Det 
betyder att vi i analysen kan missa reella effekter som är små. Medelstora eller stora effekter kan 
ibland detekteras av den ena analysmetoden och inte av den andra. 

Eftersom analysen hela tiden fokuserat på kombinationer av flera statistiska analyser så finns mycket 
stor säkerhet i de resultat som rapporteras. När olika analyser inte varit helt samstämmiga har vi istäl-
let beskrivit tendenser. Den enda osäkerheten i våra resultat avser därför att det kan finnas mindre 
förändringar som skett som vi inte har kunnat detektera. Det är en direkt effekt av storleken på urva-
let. 

Baserat på utvärderingens upplägg kan alltså resultaten betraktas som tillförlitliga. Frågan är då till 
vilken population dessa resultat kan generaliseras och svaret beror på egenskaper hos urvalet. Avsik-
ten med urvalet är primärt att så bra som möjligt kunna generalisera resultat till populationen av alla 
matematiklärare på grund- och gymnasieskolor i Sverige. Resultat om förändringar kan generaliseras 
på åtminstone två sätt: (1) Att det skett förändringar på ett visst sätt tack vare Matematiklyftet kan 
endast generaliseras till den population som genomfört Matematiklyftet. (2) Att Matematiklyftet orsa-
kar vissa förändringar hos matematiklärare, på gruppnivå, kan möjligen generaliseras till alla matema-
tiklärare (i Sverige). Den sistnämnda generaliseringen är viktig utifrån ett formativt perspektiv. Det 
handlar om att vi ska kunna uttala oss om lämpligheten i att på något sätt fortsätta med samma typ av 
fortbildning som Matematiklyftet varit. 

Att urvalet i utvärderingen gjorts slumpmässigt är en viktig förutsättning för att kunna generalisera. 
Det är dock värt att notera att det slumpmässiga urvalet har gjorts bland de skolor som valt att genom-
föra Matematiklyftet, dvs. det finns skolor, och därmed lärare och rektorer, som inte kunnat väljas att 
medverka i utvärderingen. Sådana skolor skulle kunna vara speciella på något sätt. Det har vi inte haft 
kontroll över. Sammantaget har dock en mycket stor andel (ca 80 %2) av Sveriges matematiklärare 
genomfört Matematiklyftet. Urvalet har alltså gjorts i en grupp av lärare där det ingår en stor variation 
och därmed kan resultat om fortbildningens effekter åtminstone generaliseras till en mycket stor del 
av Sveriges matematiklärare. 

Vi har också jämfört skolor som medverkat i utvärderingen med skolor i hela Sverige, med avseende 
på de sex externa faktorer för vilka vi kunnat erhålla data på nationell nivå (se externa faktorer nr 5-10 
i bilaga D). Analyser med t-test visar att urvalet av skolor skiljer sig åt jämfört med skolor i hela Sve-
rige avseende två faktorer: dels är skolor i urvalet större, mätt i antal elever (det är förväntat eftersom 
vi aktivt exkluderat små skolor, se diskussion om detta nedan), dels har skolor i urvalet lägre andel 
elever med föräldrar som har eftergymnasial utbildning. Det är oklart varför en sådan skillnad finns, 
men denna faktor kan inte på ett tillförlitligt sätt kopplas till variation i resultat från Matematiklyftet, 
se kapitel 6. 

                                                             

2 http://www.skolverket.se/kompetens-och-fortbildning/larare/matematiklyftet 
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Urval av lärare har skett i två steg. Först valdes skolor slumpmässigt ut och därefter valdes även tre 
lärare per skola slumpmässigt. Lärarna i utvärderingen är alltså inte valda genom ett obundet slump-
mässigt urval. De metoder för statistiska analyser som används tar dock hänsyn till denna urvalsmet-
od. Dessutom visar det sig att i princip identiska resultat erhålls när statistiska metoder används som 
betraktar lärare som obundet slumpmässigt utvalda, vilket indikerar att generaliserbarheten inte på-
verkats mycket av denna urvalsmetod. 

Jämförbarheten mellan urvalet och skolor som valt att inte medverka i utvärderingen, samt mellan 
urvalet och nationella data, visar inga tydliga begränsningar i generaliserbarhet. Vi bedömer dock att 
det är rimligt att anta att personer med ett bristande engagemang för Matematiklyftet är något överre-
presenterade bland de skolor som aktivt valt att inte medverka i utvärderingen. Det är därför rimligt 
att anta att resultat på sådana skolor inte skulle varit lika positiva. Det innebär att våra resultat trolig-
en är något mer positiva än de skulle vara för hela populationen. 

Vi har aktivt exkluderat vissa skolor från att medverka i utvärderingen. Det handlar dels om små sko-
lor (där det finns färre än två lärare), dels om skolor där någon form av omorganisering var planerad. 
Små skolor ingår därmed inte i den population vi kan generalisera till. Skolor som omorganiserar ofta 
har med stor sannolikhet exkluderats från utvärderingen och på sådana skolor finns en risk att inte 
samma resultat nås som på skolor som inte omorganiserar lika ofta. Vi uppskattar dock att dessa sko-
lor inte är så många. Det finns dessutom skolor i utvärderingen där viss omorganisering har genom-
förts mellan våra två besök. 

Baserat på ovanstående överväganden bedömer vi som helhet att våra resultat är möjliga att generali-
sera till en mycket stor del av Sveriges matematiklärare i grund- och gymnasieskola. 

7.2 I vilken utsträckning har Matematiklyftet bidragit till att utveckla en bestå-
ende undervisningskultur? 

Lärares arbete med den egna undervisningen är en central del av undervisningskulturen. Denna 
aspekt av undervisningskulturen har utvecklats på något sätt för varje didaktiskt perspektiv, men end-
ast när det gäller vissa perspektiv har en mer genomgripande utveckling skett. Intervjuer med lärare 
visar att Matematiklyftet gjort att de nu planerar och reflekterar mer utifrån de didaktiska perspekti-
ven förmågorna, rutiner/interaktioner och sociomatematiska normer. Observationer av lektioner 
visar dessutom att Matematiklyftet gjort att lärare nu undervisar mer utifrån de didaktiska perspekti-
ven förmågorna, formativ bedömning och rutiner/interaktioner jämfört med innan de deltog i Ma-
tematiklyftet. 

Dessa förändringar är bestående eftersom de förändringar som noterats när lärare går in i Matematik-
lyftet bibehållits året efter de avslutat Matematiklyftet. Vi kan dock inte dra samma slutsats för per-
spektivet sociomatematiska normer eftersom förändringen där sker först året efter Matematiklyftet. 
Eftersom vi inte samlat in data senare än så, kan vi inte uttala oss om huruvida förändringen av lärares 
planering och reflektioner avseende sociomatematiska normer är bestående. Vi kan heller inte uttala 
oss om huruvida de andra förändringarna kommer att vara bestående i ett längre tidsperspektiv än ett 
år efter att Matematiklyftet avslutats. 

Matematiklyftet har alltså utvecklat en bestående undervisningskultur med avseende på de didak-
tiska perspektiven. 

När det gäller skolans arbete med utveckling av undervisning har en bestående utveckling skett hos 
rektorer. När rektorer går in i Matematiklyftet förbättras deras synsätt på detta sarbete och 
förändringen kvarstår året efter Matematiklyftet. Dock finns tendenser till en viss tillbakagång året 
efter Matematiklyftet, vilket gör att vi kan ifrågasätta om förändringen är bestående ur ett längre tids-
perspektiv. 

Den utveckling avseende skolans arbete med utveckling av undervisning som noteras hos rektorer 
finns inte hos lärare. Tvärtom så är tendenserna att det sker en viss tillbakagång i hur lärare ser på 
sådant arbete. Denna tillbakagång gäller främst att lärare efter Matematiklyftet har färre typer av 
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målsättningar kring skolans arbete med utveckling av undervisning, t.ex. att målsättningar endast 
fokuserar på sin egen roll för utveckling av undervisningen och inte inkluderar rektors roll. Detta kan 
möjligen bero på att lärares perspektiv begränsats av den specifika typ av arbete med utveckling av 
undervisning på skolnivå som finns i Matematiklyftet. 

Ovanstående resultat baseras på intervjuer och enkäter där samma typ av frågor ställts till både 
rektorer och lärare. Därmed kan vi påvisa att det finns en skillnad mellan rektorers och lärares syn på 
hur skolan arbetar med utveckling av undervisningen, samt vilka typer av målsättningar som finns för 
detta arbete. En sådan skillnad mellan rektorer och lärare kan utgöra ett hinder för en bestående 
utveckling av undervisningskulturen. Samtidigt kan de noterade förändringarna hos rektorer, som är 
pedagogiska ledare på skolorna, utgöra en viktig komponent för en bestående utveckling. 

Matematiklyftet har alltså påverkat rektorer, men inte lärare, på ett bestående sätt avseende 
skolans arbete med utveckling av matematikundervisning. 

7.3 I vilken utsträckning har Matematiklyftet bidragit till att utveckla en bestå-
ende fortbildningskultur? 

När det gäller skolans arbete med lärares kompetensutveckling har en bestående utveckling skett hos 
rektorer. När rektorer går in i Matematiklyftet förbättras deras synsätt på skolans arbete med kompe-
tensutveckling, och dessa förändringar bibehålls året efter Matematiklyftet. Dock finns tendenser till 
viss tillbakagång året efter Matematiklyftet, vilket gör att vi kan ifrågasätta om förändringarna 
kommer att vara bestående ur ett längre tidsperspektiv. 

Den utveckling avseende kompetensutveckling som noteras hos rektorer finns inte hos lärare. Tvärtom 
så är tendenserna att det sker en viss tillbakagång i hur lärare ser på kompetensutveckling. Denna 
tillbakagång gäller främst att lärare efter Matematiklyftet har färre typer av målsättningar kring 
kompetensutveckling. Detta kan möjligen bero på att lärares perspektiv avgränsats av den specifika 
typ av kompetensutveckling som finns i Matematiklyftet. 

Ovanstående resultat baseras på intervjuer och enkäter där samma typ av frågor ställts till både 
rektorer och lärare. Därmed kan vi påvisa att det finns en skillnad mellan rektorers och lärares syn på 
hur skolan arbetar med lärares kompetensutveckling, samt vilka typer av målsättningar som finns för 
detta arbete. En sådan skillnad mellan rektorer och lärare kan utgöra ett hinder för en bestående 
utveckling av fortbildningskulturen. Samtidigt kan de noterade förändringarna hos rektorer, som är 
pedagogiska ledare på skolorna, utgöra en viktig komponent för en bestående utveckling. 

Matematiklyftet har alltså påverkat rektorer, men inte lärare, på ett bestående sätt avseende arbete 
med lärares kompetensutveckling. 

7.4 Vilka faktorer har påverkat hur väl eller mindre väl Matematiklyftet har bi-
dragit till utveckling av bestående undervisnings- och fortbildningskulturer? 

I utvärderingen undersöktes både interna och externa faktorer i förhållande till Matematiklyftet. In-
terna faktorer är sådana som är direkt kopplade till hur Matematiklyftet har genomförts, till exempel 
hur moduler använts och hur handledning genomförts i kollegiala samtal. Totalt har 13 interna fak-
torer analyserats i utvärderingen. Externa faktorer är sådana som är oberoende av Matematiklyftet, till 
exempel förutsättningar i skolan eller kommunen. Totalt har 22 externa faktorer analyserats i utvärde-
ringen. 

Få interna faktorer kan på ett tillförlitligt sätt förklara variationer i de förändringar som orsakats av 
Matematiklyftet. Speciellt kan inga interna faktorer förklara förändringar i lärares planering, reflekt-
ion och genomförande av undervisning. För att erhålla de förändringar som noterats spelar det alltså 
relativt sett inte så stor roll hur Matematiklyftet har genomförts, utan det viktiga är att Matematiklyf-
tet har genomförts. Vissa variabler som beskriver interna faktorer har dock relativt liten variation över 
lärare. Till exempel verkar lärare överlag ha jobbat ganska liknande med modulerna. Det ser vi i lära-
res värderingar som gäller om de arbetat med modulerna på ett tillfredställande sätt enligt de instrukt-
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ioner som finns, och detsamma gäller värderingar om hur handledning genomförts. Det här medför att 
vi inte kan avgöra om större variationer i variabler som beskriver dessa praktiska aspekter av genom-
förandet i Matematiklyftet hade gett andra effekter av Matematiklyftet. Däremot finns mer variation i 
andra praktiska aspekter av genomförandet i Matematiklyftet, t.ex. avseende i vilken grad arbetet 
rymts inom ordinarie arbetstid och om vikarier använts för att möjliggöra detta, samt om genomfö-
rande av Matematiklyftet anpassats till lokala förhållanden, om lägesbedömning gjorts inför lyftet och 
om lärare besökt varandras lektioner. Men denna variation kan alltså inte kopplas till olika föränd-
ringar orsakade av Matematiklyftet. Inom denna utvärdering kan vi därmed inte heller uttala oss om 
vilka beståndsdelar i Matematiklyftet som är avgörande, dvs. om eller hur resultatet skulle ändras om 
en viss del av Matematiklyftet helt togs bort. För rektorer finns dock viss koppling mellan genomfö-
rande av Matematiklyftets rektorsutbildning och förändringar kring arbete med kompetensutveckling, 
men inte förändringar kring arbete med utveckling av undervisningen. Utbildningen för rektorer ver-
kar därmed haft viss påverkan på resultatet av Matematiklyftet. 

Få externa faktorer kan på ett tillförlitligt sätt förklara variationer i de förändringar som orsakats av 
Matematiklyftet. Olikheter bland lärare och rektorer samt de olika förutsättningar som finns på skolor 
har alltså inte haft någon stor effekt på Matematiklyftets resultat. Det finns dock koppling mellan för-
ändringar av lärares undervisning och vissa externa faktorer: Lärare i större kommuner (fler elever) 
har utvecklats mer än lärare i mindre kommuner och lärare i grundskolor har utvecklats mer än lärare 
i gymnasieskolor. Resultaten pekar på att Matematiklyftet på något sätt verkar ha varit mindre pas-
sande för gymnasieskolan. Detta har medfört att det inte blivit lika bra utveckling för lärare på gymna-
sieskolor som för lärare på grundskolor avseende genomförande av undervisning. 

Överlag har Matematiklyftet alltså haft en tillräckligt robust struktur för att möjliggöra att en påverkan 
till stora delar kunnat ske oberoende av exakt hur Matematiklyftet genomförts samt oberoende av 
variationer bland medverkande lärare, rektorer och skolor. 

Matematiklyftets påverkan på undervisnings- och fortbildningskulturerna har alltså skett oberoende 
av många faktorer. 

Som vi beskrivit ovan har arbetet i Matematiklyftet utifrån kollegialt lärande fungerat bra för lärare, 
eftersom resultaten visar att lärares arbete med att planera, reflektera kring och genomföra undervis-
ning har utvecklats. De statistiska analyserna ger samma resultat oavsett om alla lärare betraktats som 
helt oberoende utvalda (dvs. valda slumpmässigt på individnivå) eller om analyserna tar hänsyn till att 
flera lärare kommit från samma skola. Det innebär att de noterade effekterna av Matematiklyftet 
verkar främst ske på individnivå och inte på skolnivå. 

Som vi beskrivit ovan har Matematiklyftets påverkan på rektorer varit tydlig, eftersom resultaten visar 
att utveckling skett i rektorers arbete med utveckling av undervisningen och arbete med kompetens-
utveckling. Lärare upplever inte samma typ av utveckling. Därmed har ingen tydlig effekt noterats på 
skolnivå när det gäller dessa aspekter av undervisnings- och fortbildningskultur. Denna slutsats stöds 
också av en specifik analys på skolnivå, avseende om det skapats större samsyn bland lärare och rektor 
på samma skola kring arbete med utveckling av undervisningen och arbete med kompetensutveckling. 
Inga tydliga förändringar har skett, men tendenserna påvisar en minskad samsyn på skolorna. En 
minskad samsyn bland de inblandade kan försämra förutsättningar för en fruktbar samverkan, efter-
som lärare och rektor kan ha olika uppfattningar om hur skolan arbetar och vilka målsättningar skolan 
bör ha. 

Som vi beskrivit ovan kan mycket få interna och externa faktorer förklara variationer i de förändringar 
som orsakats av Matematiklyftet. Påverkan av Matematiklyftet har därmed till stor del skett oberoende 
av kontexten som lärare och rektorer befunnit sig i när Matematiklyftet genomförts. Även detta resul-
tat visar därför att förändringar primärt skett på individnivå och inte på skolnivå. 

Att förändringar främst skett på individnivå och inte mer gemensamt på skolnivå bedöms utgöra ett 
potentiellt hinder för en bestående utveckling av undervisnings- och fortbildningskulturerna, eftersom 
kulturerna bygger på en samverkan mellan individer som drar åt samma håll. 
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Flera delar i resultaten påvisar alltså att Matematiklyftets utveckling av undervisnings- och fortbild-
ningskulturer primärt har skett genom påverkan på individnivå och i mindre utsträckning genom 
påverkan på skolnivå. 

7.5 Rekommendationer 

Baserat på de resultat som framkommit i denna rapport har vi ett antal rekommendationer som främst 
berör framtida liknande satsningar. Rekommendationerna gäller också vilka mer detaljerade analyser 
av Matematiklyftet som kan göras för att kunna dra mer specifika slutsatser om vilka beståndsdelar i 
denna typ av fortbildning som gynnar eller missgynnar dess resultat. 

Matematiklyftet har haft en tydlig bestående påverkan på lärares planering, reflektioner och genomfö-
rande av undervisning. Därför rekommenderar vi att fortsätta att använda det upplägg på lärarnas 
fortbildning som nu använts inom Matematiklyftet. Men eftersom det fanns mycket få faktorer som 
tydligt kan kopplas till dessa effekter så kan vi inte uttala oss om vilka beståndsdelar i upplägget som 
är viktigast. Resultaten visar dock att lärare på gymnasieskolor inte har utvecklat sin undervisning i 
samma grad som lärare på grundskolor. Det finns därmed behov av fördjupade analyser när det gäller 
eventuella effekter av hur olika delar av fortbildningen utformats, inklusive olika moduler, i allmänhet, 
men särskilt avseende skillnader mellan grundskolor och gymnasieskolor. Detta behov gäller särskilt 
formativ bedömning (i relation till lärares planering och reflektioner) och sociomatematiska normer 
(i relation till lärares undervisning) eftersom inga tydliga effekter noterats för dessa perspektiv. 

Matematiklyftet har gett tydliga bestående effekter på rektorers arbete med utveckling av undervis-
ningen och arbete med kompetensutveckling. Därför rekommenderar vi att fortsätta med utbildning 
av rektorer och inkludera rektorer i fortbildningssatsningar såsom gjorts inom Matematiklyftet. Ef-
tersom liknande effekter avseende arbete med utveckling av undervisningen och arbete med kompe-
tensutveckling inte framkommit hos lärare, rekommenderar vi att utforska om och hur upplägget kan 
förbättras avseende kopplingar mellan lärares fortbildning å ena sidan och rektorers utbildning å 
andra sida. Till exempel kan detta avse hur rektorer förankrar sina målsättningar och planer med lä-
rare samt hur lärares kompetensutveckling också kan inkludera arbete med målsättningar och planer 
på en mer övergripande nivå, utöver det direkta arbetet med undervisning. 

Matematiklyftet överlag verkar primärt ha påverkat individer och inte i lika stor utsträckning skolorna. 
Därför rekommenderar vi att framtida liknande satsningar fokuserar mer på att utveckla en samver-
kan mellan lärare och rektor på respektive skola. Tillsammans med ovanstående förslag om en kopp-
ling mellan lärares fortbildning och rektorers utbildning, rekommenderar vi att framtida satsningar 
tar ett tydligare helhetsgrepp kring utvecklingen på skolnivå, för att på detta sätt skapa än bättre förut-
sättningar för att utveckla en bestående undervisnings- och fortbildningskultur. 

Vissa av utvärderingens resultat visar en tendens till en tillbakagång året efter Matematiklyftet, sär-
skilt avseende resultatvariabler på rektorsnivå. Därför rekommenderar vi att fortsatta uppföljningar 
sker för att med säkerhet kunna avgöra om Matematiklyftet orsakat bestående effekter ur ett mer lång-
siktigt perspektiv. Att detta behov finns stöds också av de resultat som visar att Matematiklyftet över-
lag påverkat individer och inte i lika stor utsträckning skolor, eftersom detta utgör en risk för att effek-
ter inte blir bestående. 

Som helhet är våra rekommendationer inför framtida liknande satsningar: 

1. Att behålla upplägget med kollegialt lärande bland lärare och med utbildning av rektorer, för 
att kunna bibehålla de positiva resultat som noterats. 

2. Att utveckla fortbildningen på en mer övergripande skolnivå avseende samverkan mellan lä-
rare och rektor, för att säkerställa utveckling av en bestående undervisnings- och fortbild-
ningskultur. 

3. Att genomföra mer ingående analyser av Matematiklyftet, för att förstå mer i detalj vad som 
skapat noterade effekter, och för att kunna genomföra mer effektiva framtida liknande sats-
ningar. 
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4. Att genomföra uppföljningar avseende resultat där det finns tendenser till tillbakagång efter 
att Matematiklyftet genomförts, för att med säkerhet kunna avgöra vilka effekter som har bli-
vit mer bestående, och för att utifrån sådan kunskap kunna genomföra mer effektiva framtida 
liknande satsningar. 

 

Referenser 
Bergqvist, E., Bergqvist, T., Boesen, J., Helenius, O., Lithner, J., Palm, T., Palmberg, B (2009): Mate-
matikutbildningens mål och undervisningens ändamålsenlighet. En rapport från Skolinspektionen. 
Göteborg: NCM. 

Bergqvist, E., Bergqvist, T., Boesen, J., Helenius, O., Lithner, J., Palm, T., Palmberg, B (2010): Mate-
matikutbildningens mål och undervisningens ändamålsenlighet – Gymnasieskolan hösten 2009. En 
rapport från Skolinspektionen. Göteborg: NCM. 

Blomhøj, M. (2013). Didaktiska kontrakt Ett osynligt kontrakt mellan elever och lärare. (B. Bergius, 
Övers.) Modul: Taluppfattning och tals användning, del 5. Skolverket, Lärportalen för Matematiklyf-
tet. (Originalarbete publicerat 1994). 

Dysthe, O. (1996). Det flerstämmiga klassrummet. Lund: Studentlitteratur. 

Hattie, J. & Timperley, H. (2007). The Power of Feedback. Review of Educational Research, 77(1), 81-
112. 

Martino, A. M., & Maher, C. A. (1999). Teacher questioning to promote justification and generalization 
in mathematics: What research practice has taught us. The Journal of Mathematical Behavior, 18(1), 
53-78. 

Niss, M. (2003). Mathematical competencies and the learning of mathematics: The Danish KOM Pro-
ject. In A. Gagatsis & S. Papastavridis (Eds.), Proceedings of the Third Mediterranean Conference on 
Mathematics Education (pp. 115–124). Athens, Hellenic Republic.  

Ramböll (2015). Delutvärdering Matematiklyftet läsåret 2014/15. 

Skolverket (2011). Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011. Stockholm: 
Skolverket: Fritze. 

Skolverket (2011). Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 
2011. Stockholm: Skolverket: Fritze. 

Skolverket. (2011). Kommentarmaterial till Kursplanen i Matematik. 

Stein, M. K., Engle, R. A., Smith, M. S., & Hughes, E. K. (2008). Orchestrating productive mathemati-
cal discussions: Five practices for helping teachers move beyond show and tell. Mathematical Think-
ing and Learning, 10(4), 313-340. 

Wiliam, D. (2011). Embedded formative assessment. Bloomington, IN: Solution Tree Press. 

Yackel, E. and Cobb, P. 1996. Sociomathematical norms, argumentation, and autonomy in mathemat-
ics. Journal for Research in Mathematics Education, 27(4), 458-477. 

 

 



Utvärdering av Matematiklyftets resultat: Bilagor till slutrapport Sid 46 (123) 
 

Bilagor 
 

Bilaga A: Metodnotat ........................................................................................................ 47 

Bilaga B: Intervjufrågor ..................................................................................................... 49 

Bilaga C: Observationsprotokoll ........................................................................................ 55 

Bilaga D: Variabelförteckning ............................................................................................ 58 

Bilaga E: Operationalisering av Didaktiskt perspektiv 1 – Undervisa utifrån förmågorna .. 62 

Bilaga F: Ramverk förmågorna .......................................................................................... 67 

Bilaga G: Operationalisering av Didaktiskt perspektiv 2 – Formativ bedömning ................ 71 

Bilaga H: Operationalisering av Didaktiskt perspektiv 3 – Rutiner och interaktioner ......... 81 

Bilaga I: Operationalisering av Didaktiskt perspektiv 4 – Klassrumsnormer och 
sociomatematiska normer ................................................................................................ 87 

Bilaga J: Analys av dokument ............................................................................................ 90 

Bilaga K: Analys av kollegialt samtal utöver de didaktiska perspektiven ........................... 91 

Bilaga L: Analys av lärarintervju utöver de didaktiska perspektiven .................................. 93 

Bilaga M: Analys av rektorintervju .................................................................................... 98 

Bilaga N: Enkätfrågor till lärare ....................................................................................... 108 

Bilaga O: Enkätfrågor till rektorer ................................................................................... 113 

Bilaga P: Analys av enkätsvar .......................................................................................... 118 

Bilaga Q: Exempel från andra skolformer ........................................................................ 120 
 

 
  



Utvärdering av Matematiklyftets resultat: Bilagor till slutrapport Sid 47 (123) 

 

Bilaga A: Metodnotat 
I denna bilaga beskrivs mer i detalj hur data har samlats in och analyserats. 

Urval och bortfall 

Bortfallen är av olika typer. Det handlar till exempel om när skolor valt att inte medverka eller inte 
kunnat medverka, på grund av sjukdom, eller att en enskild lärare eller rektor valt att inte besvara den 
elektroniska enkäten. Representanter för huvudmän har varit svåra att över huvud taget få kontakt med 
och många av de vi fått kontakt med har avböjt att medverka. Därför ingår data från huvudmän inte i 
analyserna. 

I de fall då en skola har valts ut men, av bland annat ovanstående skäl, inte kunde besökas har en ny 
skola slumpats ut och kontaktats med förfrågan om att medverka i utvärderingen, för att få med de 
planerade 35 skolorna. Dessa byten av skolor anges alltså inte i tabellen i avsnitt 2.2. Där redovisas 
endast bortfall som skett efter att man fått godkännande från rektor och lärare att besöka skolan. Vid 
kontakt med skolor så har alltså besök ibland inte kunnat genomföras, till exempel om rektor eller lärare 
avböjt att medverka. Praktiska omständigheter kan också utgöra skäl till att skolor inte besökts. Vi har 
till exempel inte besökt mycket små skolor, eftersom vi behövde tre lärare per skola. Vi har inte heller 
besökt skolor där det fanns en plan för någon sorts omstrukturering eller större förändring på skolan 
(inklusive fall där rektor ska bytas eller skolan läggas ned), eftersom två besök ska ske och vi inte ville 
riskera att sådana förändringar påverkar resultatet i utvärderingen. 

Inför det första skolbesöket skedde byte av skola totalt 44 gånger, varav 14 gånger p.g.a. att rektor eller 
lärare avböjt att medverka (oftast med hänvisning till tidsbrist), 12 gånger p.g.a. att större förändring är 
planerad på skolan, 10 gånger p.g.a. att endast enstaka matematiklärare fanns att besöka inom skolan, 
3 gånger p.g.a. att skolan redan börjat arbeta med Matematiklyftets moduler innan de formellt påbörjat 
sin medverkan i Matematiklyftet och 3 gånger p.g.a. att skolan hoppat av Matematiklyftet. 

Inför det andra skolbesöket avböjde 3 skolor att medverka, dvs. bland de skolor som medverkade vid 
det första skolbesöket. Nya skolor slumpades då ut att besöka. Vid det andra skedde därför byte av skola 
totalt 9 gånger, varav 3 gånger p.g.a. att en stabil kontakt aldrig kunde upprättas med någon kontakt-
person på skolan, 4 gånger p.g.a. att rektor eller lärare avböjt att medverka och 2 gånger p.g.a. att endast 
enstaka matematiklärare fanns att besöka inom skolan. 

Det finns en risk att individer som valt att inte medverka eller att utvalda skolor där besök av något skäl 
inte kunnat genomföras är annorlunda än de individer och skolor som medverkat. Om så var fallet skulle 
det skapa begränsningar i generaliserbarheten av de resultat som framkommer i utvärderingen. Därför 
har vi jämfört de skolor som medverkat med de skolor där besök inte kunnat genomföras. Vi har analy-
serat med avseende på alla variabler som beskriver externa faktorer, vars värden hämtats från databaser 
(se bilaga D för förteckning över variabler). Analyser med t-test visar att gruppen av skolor som kontak-
tats men inte besökts inte skiljer sig åt jämfört med de skolor som besökts med avseende på de 20 un-
dersökta variablerna. Det kan naturligtvis, som alltid, också finnas andra skillnader mellan skolorna 
eller skillnader mellan individer som vi inte kan undersöka, men som kan orsaka att skolorna inte är 
tydligt likvärdiga. Det kan gälla till exempel gälla rektors eller lärares inställning till lärarfortbildning 
eller till matematik. Men skolorna som inte kunnat besökas är i alla fall inte tydligt annorlunda än de 
skolor som besökts. 

Kvalitetssäkring 

Vid framtagandet av värden på alla variabler har vi använt flera metoder för att säkerställa god kvalitet 
i våra data. För det första användes ett noggrant förfarande vid skapandet av mycket utförliga planer för 
datainsamling och av bedömningsmallar. Detta arbete baserades på kunskaper från befintlig forskning, 
inklusive sådan forskning som medlemmar i projektgruppen och referensgruppen genomfört. Planer 
och bedömningsmallar granskades också av referensgruppen, samt testades genom besök på tre skolor. 
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För det andra har datainsamling genomförts med ljudinspelningar och en dokumentationsprocess har 
använts som möjliggör att bearbetning och analyser av data kan kontrolleras och vid behov göras om. 
För det tredje har bearbetning av data och analyser skett i flera steg och av olika personer. Hanteringen 
i ett visst steg uppmärksammar eventuella brister i föregående steg, t.ex. genom att det är svårt att slut-
föra det aktuella steget i analysproceduren med tillräcklig kvalitet. När sådant har uppmärksammats 
har mer noggranna kontroller genomförts och vid behov har vissa bearbetningar och analyser gjorts om. 
För det fjärde har centrala bedömningar, som används vid skapande av resultatvariabler, genomförts 
på ett konsekvent sätt eftersom samma person har gjort dessa analyser över alla data för ett visst år. 

När bedömningar genomförs över en lång tidsperiod, vilket i denna utvärdering handlar om bedöm-
ningar som genomförts med ett års mellanrum, så är det inte ovanligt att så kallad drift sker. Detta avser 
att bedömningarna i medeltal blir mer ”generösa” eller mer ”restriktiva”, vilket kan ske även när samma 
person genomför analyserna. Skolorna i grupp A och grupp B har båda besökts under Matematiklyftet, 
men besöken genomfördes olika år. Eftersom skolorna är slumpmässigt utvalda ska värden på resultat-
variabler från besök under Matematiklyftet vara jämförbara mellan grupp A och B. Värden som inte är 
jämförbara tolkas som tecken på att drift skett. Detta korrigeras för genom att alla värden från det ena 
året justeras med skillnaden i medelvärde mellan grupperna. Bland alla 20 resultatvariabler finns drift 
för 3 stycken: bedömning av genomförd undervisning för förmågorna och för formativ bedömning, samt 
bedömning av förekomst av arbete med utveckling av undervisning hos rektorer. Värden för dessa vari-
abler har därmed justerats och de justerade värdena har sedan använts i analyser. 

Notera att problemet med drift endast påverkar analyser som jämför samma personer över tid och inte 
analyser som jämför de olika grupperna, eftersom den sistnämnda typen av analys utgår från bedöm-
ningar som genomförts under samma tidsperiod. 
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Bilaga B: Intervjufrågor 
Denna bilaga innehåller de frågor som ingick i lärarintervjuer och rektorsintervjuer. Frågor i fetstil var 
obligatoriska att ställa, övriga frågor var följdfrågor som kunde ställas beroende på svaret på den obli-
gatoriska frågan.  

Lärarintervju 

1. Hur tycker du det gick på lektionen? 

2. Vad ville du att eleverna skulle lära sig under lektionen? 

i. Om målet som beskrivs endast är av karaktären centralt innehåll: Fråga om det även 
fanns mål som riktar sig mot förmågorna. 

ii. Om målet som beskrivs endast är av karaktären förmågor: Fråga om det även fanns mål 
som riktar sig mot centralt innehåll. 

3. I hur stor utsträckning tror du att eleverna har koll på vad de skulle lära sig under 
lektionen? 

i. Varför tror du att de (inte) har denna koll? 

ii. Fråga om elevers koll på lektionen som del av större perspektiv kring deras lärande 
(såsom flera veckor eller en hel termin), och varför läraren tror att de (inte) har denna 
koll? 

4. På vilket sätt bedömde du, eller kommer du att bedöma, det eleverna skulle lära sig 
under lektionen? 

i. Hur tänker du använda resultatet från den bedömningen? 

ii. Om användningen endast berör lärarens egen användning: Fråga om eventuell använd-
ning för feedback till eleverna. 

iii. Om användningen endast berör feedback till eleverna: Fråga om eventuell användning 
för läraren själv, t.ex. för att planera fortsatt undervisning. 

5. På vilka sätt har du arbetat med bedömning under detta läsår? 

i. Varför har du arbetat på dessa sätt? 

ii. Hur brukar du ge feedback till eleverna om resultatet från bedömningar? 

iii. Hur brukar du använda resultatet från bedömningar för planering av fortsatt 
undervisning? 

6. Man brukar ibland prata om summativ och formativ bedömning. Vilken funktion 
tycker du de olika bedömningsformerna kan ha i matematikundervisningen? 

7. Inför din lektion, vilka överväganden gjorde du när du planerade för vilka arbetsfor-
mer som skulle användas? 

i. Fråga om och i så fall hur övervägningar skedde kring dessa fyra former: genomgång av 
lärare, arbete i helklass, arbete i grupper och arbete individuellt. Poängtera att (a) dessa 
fyra kategorier är breda och täcker inte nödvändigtvis alla arbetsformer, (b) vid genom-
gång av lärare kan elever också vara aktiva, men fokus är på att gå igenom något för ele-
verna, såsom teori, samt (c) vid arbete i helklass ligger fokus på att gemensamt arbeta med 
och diskutera något, särskilt lösning av uppgifter. 
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8. Vilka för- och nackdelar ser du med följande arbetsformer i matematikundervis-
ningen: genomgång av lärare, arbete i helklass, arbete i grupper och arbete individu-
ellt? Vid behov, poängtera igen att (a) dessa fyra kategorier är breda och täcker inte nödvändigtvis 
alla arbetsformer, (b) vid genomgång av lärare kan elever också vara aktiva, men fokus är på att gå 
igenom något för eleverna, såsom teori, samt (c) vid arbete i helklass ligger fokus på att gemen-
samt arbeta med och diskutera något, särskilt lösning av uppgifter. 

i. Se till så att läraren berör både för- och nackdelar för samtliga fyra arbetsformer. 

ii. Hur mycket har du under detta läsår använt dig av dessa fyra olika arbets-
former? Poängtera att ingen exakt mängd behöver anges utan att det räcker med en 
relativ tidfördelning mellan de fyra arbetsformerna, såsom vilken som använts mest 
och minst. 

iii. Använder du andra arbetsformer som du inte tycker täcks in av dessa fyra 
olika arbetsformer? Be läraren om exempel. 

9. Hur brukar du planera för arbete med helklassdiskussioner kring lösning av någon 
uppgift? 

i. Vad tycker du är viktigast för att få till en bra sådan diskussion? 

ii. Något ytterligare du kommer att tänka på, t.ex. utifrån exempel på lektioner 
du haft? 

iii. Om läraren inte redan kommenterat val av exempel på elevlösningar: När alla elever 
löst samma uppgift och du vill välja några exempel på elevlösningar att visa 
på tavlan/OH/projektor, vad brukar du tänka på när du väljer sådana exem-
pel? Det vill säga, hur brukar du göra urvalet av exempel på elevlösningar att 
visa? 

10. När elever arbetar med uppgifter på egen hand eller i grupp, hur avgör eleverna när 
de är färdiga? Notera för läraren att det inte behöver vara uppgifter från en lärobok, utan alla 
typer av aktiviteter eller uppdrag som ges till eleverna. 

i. Används facit i boken? 

ii. Tar du in elevers lösningar och kollar igenom dem? 

iii. Används andra upplägg? 

iv. Vilket upplägg tycker du fungerar bäst och varför? 

11. I kursplanen beskrivs olika matematiska förmågor. Hur tycker du förmågorna på-
verkar din lektionsplanering i allmänhet? 

i. Vid behov, exemplifiera med att det kan handla om eventuell påverkan på (a) upplägg-
ning av lektionen, (b) ordningsföljd av innehåll, (c) val av uppgifter, (d) annat? 

ii. Be läraren ge exempel. 

iii. För varje förmåga, be läraren kortfattat beskriva (och se till så att båda berörs): 

 vad läraren ser som kärnan i förmågan avseende vad elever behöver lära sig 

 ett exempel på hur läraren arbetat under någon lektion för att ge eleverna 
möjligheten att utveckla denna förmåga 

12. På vilket sätt tror du att eleverna är medvetna om förmågorna? 

i. Varför tror du de (inte) har denna medvetenhet? 

13. Har du aktivt arbetat med att tydliggöra förmågorna för eleverna? 

i. Varför (inte)?  

ii. Om läraren arbetat med att tydliggöra förmågorna: Hur har detta skett? 
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14. Vad anser du att eleverna ska lära sig i matematikundervisningen?  

15. Man delar ibland upp lärandemål i dels innehållsmål och dels förmågemål. Hur ser 
du på den uppdelningen? 

i. Vid behov, förtydliga att det handlar om mål kring centralt innehåll respektive mål 
kring förmågorna i kursplanen. 

16. Om du tänker kring lärandemål på lektioner i förhållande till kursplanen: Brukar du 
direkt ta lektionsmål från någon del av kursplanen? 

i. Om mål tas från kursplanen: Vilken del av kursplanen och hur då? 

ii. Använder du lärandemål från andra källor, såsom läroboken, någon lokal 
kursplan eller kollegiala överenskommelser? 

iii. Används andra arbetssätt kring lärandemål för lektioner? 

17. Hur anser du att man på bästa sätt kan komma åt om eleverna har lärt sig det de ska 
lära sig? 

i. Be läraren motivera sitt svar. 

ii. Finns fler bra sätt? 

iii. Tänker du på olika sätt för centralt innehåll och förmågorna? 

iv. Varför (inte)? 

18. Har du använt dig av att elever bedömer sitt eget eller andra elevers kunskaper och 
lärande? 

i. Se till så att läraren berör både bedöma sig själv och andra elever, även när så lämpligt i 
nedan frågor. 

ii. Varför (inte)? 

iii. Görs det ofta? 

iv. På vilket sätt görs det? 

19. Hur skulle du beskriva den lärandemiljö som finns på skolan för matematiklärares 
eget lärande? 

i. Vad tycker du är bra respektive mindre bra med den lärandemiljön? 

ii. Be läraren kommentera: Rektorns roll i detta? Kommunens/företagets roll i detta? 

20. Hur arbetar skolan för att möjliggöra en utveckling av matematikundervisningen? 

i. Vad fungerar bra respektive mindre bra? 

ii. Be läraren kommentera: Rektorns roll i detta? Kommunens/företagets roll i detta? 

21. Har ni några arbetsplaner, policydokument eller liknande avseende matematikun-
dervisningen? 

i. Fråga om dokument finns inom lärarlag, på skolan eller inom kommunen/företaget/kon-
cernen. 

ii. Vad tycker du är bra respektive mindre bra med dessa dokument? 

iii. Be om kopia av sådana dokument. 

22. Har ni några arbetsplaner, policydokument eller liknande avseende lärarfortbild-
ning? 

i. Fråga om dokument finns inom lärarlag, på skolan eller inom kommunen/företaget/kon-
cernen. 
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ii. Vad tycker du är bra respektive mindre bra med dessa dokument? 

iii. Be om kopia av sådana dokument. 

23. Vilket stöd skulle du behöva för att kunna utvecklas som matematiklärare och för att 
kunna utveckla matematikundervisningen? 

i. Se till så att läraren berör både lärarfortbildning och utveckling av undervisningen. 

ii. Hur tycker du detta uppfyllts av Matematiklyftet? 

24. I idealfallet, hur anser du att kollegialt lärande borde organiseras bland matematik-
lärare för att fungera så bra som möjligt? 

i. Varför detta upplägg? 

ii. Hur ser du på rektorns roll i detta upplägg? 

iii. Vilka eventuella hinder ser du för att nå detta idealfall? 
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Rektorsintervju 

1. Hur skulle du beskriva den lärandemiljö som finns på skolan för matematiklärares 
eget lärande? 

i. Vad tycker du är bra respektive mindre bra med den lärandemiljön?  

ii. Be rektorn kommentera: Sin egen roll i detta? Kommunens/företagets roll i detta? 

2. Hur arbetar ni på skolan för att möjliggöra en utveckling av matematikundervis-
ningen? 

i. Vad fungerar bra respektive mindre bra? 

ii. Be rektorn kommentera: Sin egen roll i detta? Kommunens/företagets roll i detta? 

3. Vilket sorts stöd tycker du att matematiklärarna på skolan behöver för att utvecklas 
som lärare och för att kunna utveckla matematikundervisningen? 

i. Se till så att rektorn berör både lärarfortbildning och utveckling av undervisningen. 

ii. Hur tycker du detta uppfyllts av Matematiklyftet? 

4. Hur arbetar ni på skolan med att synliggöra och följa upp matematiklärarnas eget 
lärande? 

i. Vad fungerar bra respektive mindre bra? 

ii. Be rektorn kommentera: Sin egen roll i detta? Kommunens/företagets roll i detta? 

5. Har ni några arbetsplaner, policydokument eller liknande avseende matematikun-
dervisningen? 

iii. Fråga om dokument finns inom lärarlag, på skolan eller inom kommunen/företa-
get/koncernen. 

iv. Vad tycker du är bra respektive mindre bra med dessa dokument? 

v. Be om kopia av sådana dokument. 

6. Har ni några arbetsplaner, policydokument eller liknande avseende lärarfortbild-
ning? 

i. Fråga om dokument finns inom lärarlag, på skolan eller inom kommunen/företa-
get/koncernen. 

ii. Vad tycker du är bra respektive mindre bra med dessa dokument? 

iii. Be om kopia av sådana dokument. 

7. Vilka ramar har du att förhålla dig till eller vilken styrning har du från andra avse-
ende utvecklingsarbete kring matematikundervisningen och avseende fortbildning 
av matematiklärare? 

i. Se till så att rektorn berör både utveckling av undervisningen och lärarfortbildning. 

ii. Fråga om eventuell styrning från kommun/företag/koncern. 

iii. Fråga om typ av styrning, såsom ekonomisk styrning, styrning av typ av verksamhet eller 
annan styrning. 

8. I idealfallet, hur anser du att kollegialt lärande borde organiseras bland matematik-
lärare för att fungera så bra som möjligt? 

i. Varför detta upplägg?  

ii. Hur ser du på din egen roll i detta upplägg? 
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iii. Vilka eventuella hinder ser du för att nå detta idealfall? 

9. Vad anser du är de viktigaste målen att nå efter att Matematiklyftet har genomförts 
på din skola? 

i. Något ytterligare mål? 

10. På vilket sätt har du varit delaktig i arbetet med att bygga upp förståelsen på skolan 
av vad man vill uppnå med Matematiklyftet? 

11. På vilket sätt kommer arbetet kring lärarnas eget lärande att fortsätta efter att Mate-
matiklyftet är avslutat på skolan? 

i. Fråga om rektorns egen roll i detta arbete. 

12. På vilket sätt kommer arbetet kring utveckling av matematikundervisningen att fort-
sätta efter att Matematiklyftet är avslutat på skolan? 

i. Fråga om rektorns egen roll i detta arbete. 

13. Vilket stöd skulle du behöva för att kunna utvecklas som pedagogisk ledare på sko-
lan, speciellt avseende för att kunna utveckla matematikundervisningen och fort-
bildningen av matematiklärare? 

i. Något mer?  

ii. Hur tycker du detta uppfyllts av Matematiklyftet? 
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Bilaga C: Observationsprotokoll 
Denna bilaga innehåller de instruktioner som varje observatör skulle följa och det protokoll som skulle 
fyllas i, både inför lektionen och under lektionen.   

Observation av lektion 

 Anteckna i observationsprotokollet (sida 3-5): 

o Klockslag för lektionens start och slut. 

o Information om lektionens uppdelning i olika moment. Detta kan dock göras ganska 
grovt och mer intuitivt under lektionen, men förfinas i efterarbetet. 

 För varje moment då elever arbetar i grupp eller individuellt: Anteckna (unge-
fär) hur stor andel av eleverna/grupperna som läraren besöker, och antingen 
interagerar med eller bara observerar i deras arbete. 

 Anteckna på annat papper (numrera/namnge detta papper så att det enkelt kopplas till aktuell 
lektion): 

o En enkel skiss av hur klassrummets bänkar och stolar är positionerade, inkl. kateder. 

o Vad som syns på tavlan/OH/Powerpoint (anteckna både innehåll och struktur så noga 
som möjligt) under lektionens gång – ange regelbundet tidsangivelser. 

o Om och hur eventuella andra artefakter används, såsom laborativt material, elektro-
niska verktyg – ange regelbundet tidsangivelser. 

o Eventuella nr/namn på uppgifter som eleverna uppmanas att arbeta med, såsom upp-
giftsnummer från läroboken eller benämning på arbetsblad. 

 Be läraren om att få fota eller erhålla kopior/utskrifter (även om endast finns elektronisk vers-
ion) – alternativt att du beskriver i dina egna anteckningar: 

o Eventuell lektionsplan eller veckoplan (markera aktuell lektion på veckoplanen) – där 
det anges t.ex. vilka uppgifter, lärobokssidor eller ämnesinnehåll som ska behandlas – 
anteckna också eventuella tydliga avvikelser under lektionen från sådan plan. 

o Eventuella arbets-/informationsblad som användes under lektionen och som inte 
är hämtade från läroboken. 

o Eventuella andra artefakter som användes under lektionen, såsom laborativt 
material eller elektroniska verktyg. 

 Fråga läraren om vilka uppgifter eleverna skulle arbeta med om det var oklart under någon del 
av lektionen, t.ex. om läraren endast angett att eleverna kan jobba vidare i läroboken (eller 
med något annat material) – anteckna lärarens svar. 

o När det är möjligt: Anteckna nummer på uppgifter, sidor eller avsnitt. 

o Om elever jobbar med många olika saker kan detta beskrivas mer översiktligt, t.ex. om 
flera olika läromedel används då inte enstaka nummer på uppgifter som olika elever 
jobbar med behöver anges, utan kanske sidor/avsnitt kan anges. 
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Försättsblad 

 

Datum & klockslag (start inspelning):  

Lärarens namn:  

Modul (om lektionen används som Mo-
ment C i Matematiklyftet) – ange skol-
nivå, benämning och nr för modulen: 

 

Typ av klass (årskurs, eventuell inrikt-
ning o.d.): 

 

Antal elever i klassrummet:  

Lärobokens namn, inklusive eventuellt 
versionsnummer: 

 

 

Ljudinspelningsfil (nr/namn):  

Foton/kopior/anteckningar 
(nr/namn): 
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Observation 
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 Kommentarer/anteckningar om aktiviteten 

Särskilt, för arbete i grupp eller individuellt: An-
teckna (ungefär) hur stor andel av eleverna/grup-
perna som läraren besöker och interagerar med 
eller bara observerar. 

(   :   ) 

      

(   :   ) 

      

(   :   ) 

      

(   :   ) 

      

(   :   ) 

      

(   :   ) 

      

(   :   ) 

      

(   :   ) 
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Bilaga D: Variabelförteckning 
I denna bilaga finns listor över alla de variabler som används i utvärderingen. Här finns också kortfat-
tade beskrivningar och hänvisningar till ytterligare information i andra bilagor avseende hur variablerna 
skapats. Förteckningen delas upp enligt följande: 

 resultatvariabler avseende de didaktiska perspektiven, dvs. grupper A-B i avsnitt 2.7, 
 övriga resultatvariabler, dvs. grupper C-H i avsnitt 2.7, 
 variabler beskrivande interna faktorer, 
 variabler beskrivande externa faktorer. 

Resultatvariabler avseende de didaktiska perspektiven (grupper A-B) 

Varje resultatvariabel avser ett didaktiskt perspektiv och skapas genom att ett medelvärde beräknas av 
de olika delvariabler som är kopplade till olika aspekter inom respektive didaktiska perspektiv (se av-
snitt 2.6 som beskriver dessa aspekter). Varje delvariabel skapas i sin tur genom att ett medelvärde be-
räknas av de olika bedömningar som gjorts. Detaljer om hur alla dessa bedömningar genomförts finns i 
bilagor E, G, H och I för de fyra didaktiska perspektiven. 

Grupp A innehåller 4 variabler som beskriver i vilken utsträckning varje enskild lärare planerar och 
reflekterar i linje med de didaktiska perspektiven. Dessa variabler skapas utifrån analyser av lärar-
intervjuer. 

Resultat-
variabel 

Didaktiskt 
perspektiv 

Delvariabel Intervjufrågor 

1 Förmågorna Kunskap om förmågorna 2, 11, 15 

Lektionsplanering utifrån förmågorna 11, 16 

Reflektioner kring undervisning utifrån för-
mågorna 

1, 2 

2 Formativ be-
dömning 

Planering utifrån den stora idén 6 

Planering utifrån nyckelstrategi 1: Mål 3, 12, 13 

Planering utifrån nyckelstrategi 2: Kartläggning 4, 17 

Planering utifrån nyckelstrategi 3: Feedback 4, 5 

Planering utifrån nyckelstrategi 4: Resurser 7, 8, 18 

Planering utifrån nyckelstrategi 5: Ägare 10, 18 

3 Rutiner/ inter-
aktioner 

Förhållningssätt till monologiskt-dialogiskt inter-
aktionsmönster 

7, 8 

Planering av helklassdiskussioner 9 

4 Normer Planering med hänsyn till elevers synsätt 2, 7, 9, 11 

Förhållningssätt till vem som avgör vad som är 
korrekt 

10, 18 

 

Grupp B innehåller 4 variabler som beskriver i vilken utsträckning undervisningen hos varje enskild 
lärare ligger i linje med de didaktiska perspektiven. Dessa variabler skapas utifrån analyser av lektions-
observationer. 
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Resultat-
variabel 

Didaktiskt perspektiv Delvariabel 

5 Förmågorna Andel av lektionen som behandlar mer än procedur 

Antal förmågor som behandlas 

Antal förmågor som görs synliga 

Antal förmågor som diskuteras 

6 Formativ bedömning Existens av strategier för formativ bedömning 

Kvalitet i strategier för formativ bedömning 

7 Rutiner/interaktioner Balans mellan monologiskt-dialogiskt interaktionsmönster 

Dialogiska eller monologiska frågor till elever 

8 Normer Lärares värderingar: Vem som avgör och hur avgörs vad 
som är korrekt 

 

Övriga resultatvariabler (grupper C-H) 

Grupper C-E innehåller variabler (nr 9-14) som berör utveckling av undervisning, avseende före-
komst och målsättningar, på lärarnivå, rektorsnivå och skolnivå. Dessa variabler skapas utifrån analyser 
av intervjuer och enkäter från lärare och rektorer, samt analyser av dokument från lärare och rektorer. 
Varje variabel skapas genom att medelvärde beräknas av olika bedömningar. Detaljer om hur alla dessa 
bedömningar genomförts finns i bilagor J, L, M och P. 

Resultatvariabel Intervjufrågor Enkätfrågor Dokument 

9 (lärare) Förekomst av utvecklingsarbete 20, 21 18, 19, 21, 22 Planer 

10 (rektorer) 2, 5 9, 10, 12, 13 Planer 

11 (lärare) Målsättningar om utvecklingsar-
bete 

23, 24   

12 (rektorer) 3, 8, 13   

13 Spridning i synsätt om förekomst 
av utvecklingsarbete 

Resultatvariabler 9 och 10 

14 Spridning i synsätt om målsätt-
ningar om utvecklingsarbete 

Resultatvariab-
ler 11 och 12 

  

 

Grupper F-H innehåller variabler (nr 15-20) som berör kompetensutveckling, avseende förekomst 
och målsättningar, på lärarnivå, rektorsnivå och skolnivå. Dessa variabler skapas utifrån analyser av 
intervjuer och enkäter från lärare och rektorer, samt analyser av dokument från lärare och rektorer. 
Varje variabel skapas genom medelvärde av olika bedömningar. Detaljer om hur alla dessa bedömningar 
genomförts finns i bilagor J, L, M och P. 

Resultatvariabel Intervjufrågor Enkätfrågor Dokument 

15 (lärare) Förekomst av kompetensutveckl-
ing 

19, 22 18, 19, 23 Planer 

16 (rektorer) 1, 4, 6, 7 9, 10, 14 Planer 

17 (lärare) 23, 24   
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18 (rektorer) Målsättningar om kompetensut-
veckling 

3, 8, 13   

19 Spridning i synsätt om förekomst 
av kompetensutveckling 

Resultatvariabler 15 och 16 

20 Spridning i synsätt om målsätt-
ningar om kompetensutveckling 

Resultatvariab-
ler 17 och 18 

  

 
Variabler beskrivande interna faktorer 

Interna faktorer är sådana som utgör förutsättningar för, och egenskaper hos, själva genomförandet av 
Matematiklyftet. Variabler som beskriver interna faktorer skapas utifrån analyser av lärarenkäter och 
kollegiala samtal. Varje variabel skapas genom att ett medelvärde beräknas av olika bedömningar. De-
taljer om hur bedömningar genomförts av enkätsvar finns i bilaga P. Se nedan för hänvisningar till andra 
bilagor. 

Intern faktor Underlag för variabeln 

1 Kvalitet/omfattning i genomförande Lärarenkät 2, 4, 15 e-h, 16 a-b, 17 

2 Kvalitet/omfattning i modulanvändning Lärarenkät 7, 8, 9, 10, 11 a-g 

3 Kvalitet/omfattning i handledning Lärarenkät 11 h-i, 12, 13 

4 Rektorns aktivitet Lärarenkät 1 b, 5 b, 15 a-d, 16 c-d 

5 Huvudmannens aktivitet Lärarenkät 1 a, 5 a 

6 Handledarens erfarenhet Information om medverkande, se bilaga K 

7 Handledarens initiativ i kollegialt samtal Analys av kollegialt samtal, se bilaga K 

8 Handledarens aktivitet i kollegialt samtal Analys av kollegialt samtal, se bilaga K 

9 Diskussioner om Förmågorna i kollegialt 
samtal 

Analys av kollegialt samtal, se bilaga E 

10 Diskussioner om Formativ bedömning i kol-
legialt samtal 

Analys av kollegialt samtal, se bilaga G 

11 Diskussioner om Rutiner/interaktioner i kol-
legialt samtal 

Analys av kollegialt samtal, se bilaga H 

12 Diskussioner om Normer i kollegialt samtal Analys av kollegialt samtal, se bilaga I 

13 Kritiskt förhållningssätt i kollegialt samtal Analys av kollegialt samtal, se bilaga K 

 

Variabler beskrivande externa faktorer 

Externa faktorer är sådana som är oberoende av Matematiklyftet. Variabler som beskriver externa fak-
torer skapas utifrån analyser av enkäter och utifrån värden hämtade från databas om skolor. Variabler 
som baseras på enkäter skapas genom att ett medelvärde beräknas av olika bedömningar. Detaljer om 
hur dessa bedömningar genomförts finns i bilaga P. 
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Extern faktor Underlag för variabeln 

1 Lärarens erfarenhet Lärarenkät 26, 28, 29, 30 

2 Rektorns erfarenhet Rektorenkät 17, 21-26 

3 Skolform: Grundskola/gymnasieskola Information om medverkande 

4 Skoltyp: Friskola/kommunal Information om medverkande 

5 Antal elever på skolan Databas SIRIS 

6 Andel flickor bland elever på skolan Databas SIRIS 

7 Andel elever med utländsk bakgrund på skolan Databas SIRIS 

8 Andel elever med föräldrar med eftergymnasial utbildning 
på skolan 

Databas SIRIS 

9 Andel lärare med pedagogisk högskolexamen på skolan Databas SIRIS 

10 Antal elever per lärare på skolan Databas SIRIS 

11 Antal invånare i kommunen Databas SCB 

12 Antal elever i kommunen Databas SIRIS 

13 Andel flickor bland elever i kommunen Databas SIRIS 

14 Andel elever med utländsk bakgrund i kommunen Databas SIRIS 

15 Andel elever med föräldrar med eftergymnasial utbildning i 
kommunen 

Databas SIRIS 

16 Andel lärare med pedagogisk högskolexamen i kommunen Databas SIRIS 

17 Andel lärare med specialpedagogisk examen i kommunen Databas SIRIS 

18 Antal elever per lärare i kommunen Databas SIRIS 

19 Kostnader per elev i kommunen Databas SIRIS 

20 Antal sökta matematikbidrag i kommunen Databas SIRIS 

21 Andel beviljade matematikbidrag i kommunen Databas SIRIS 

22 Andel elever som nått kravnivå i nationella prov i matema-
tik i kommunen 

Databas SIRIS 
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Bilaga E: Operationalisering av Didaktiskt 
perspektiv 1 – Undervisa utifrån förmågorna 
Denna bilaga visar hur det didaktiska perspektivet förmågorna operationaliserades. I bilagan återfinns 
de bedömningsanvisningar som användes angående undervisning utifrån förmågorna, baserat på inter-
vjusvar från lärare, klassrumsobservationer och observationer av kollegialt samtal. Intervjufrågorna kan 
hittas i bilaga B. 

Analys av lärarintervju 

Bedömning: Kunskap om förmågorna. En bedömning för varje förmåga, dvs. 5 (gr) respektive 7 (gy) 
stycken.  

Fråga 2 och 11  

0 Läraren nämner förmågan vid namn men kan 
inte specificera vad den innebär, endast upp‐
repa beskrivningen från kursplanen. 

Begreppsförmåga är att kunna använda och 
förstå begrepp. 

0,5 Läraren kan ge exempel på vad förmågan in‐
nebär men i begränsad utsträckning. 

Att kunna resonera matematiskt är att t.ex. 
kunna ge argument för ett samband. 

1 Läraren kan ge en ingående förklaring av vad 
förmågan innebär. Läraren pratar om både 
kognitiva och produktiva aspekter av för‐
mågan. 

Att förstå areabegreppet innebär att man 
både inser hur area förhåller sig till t.ex. 
längd och hur man beräknar areor av speci‐
fika ytor. 

 
Bedömning: Kunskap om innehållsmålen.  

Fråga 2 och 15 

0 Läraren pratar aldrig spontant om innehålls‐
mål och endast kortfattat vid direkta frågor. 

Jo det är klart att de ska kunna procent. 

0,5 a) Läraren kan förklara vad innehållsmålen 
innebär, men i begränsad utsträckning.  

b) Läraren nämner flera innehållsmål men 
kommenterar dem inte. 

a) Aritmetik är central kunskap för eleverna. 

 

b) det finns ju både geometri, statistik och 
sannolikhetslära i kursen. 

1 Läraren uppvisar goda kunskaper om inne‐
hållsmålen och kan prata både generellt och 
specifikt om dessa. 

I centrala innehållet för åk 8 är algebra 
centralt. Särskilt algebraiska uttryck, formler 
och ekvationer betonas. 
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Bedömning: Balans mellan förmågemål och innehållsmål.  

Fråga 2 och 15 

0 Läraren fokuserar helt på endast en 
av de två typerna av mål. 

Problemlösning är kärnan i matematiken. 

alt. 

Procenträkning är det viktigaste i åk 7. 

0,5 Läraren betonar den ena måltypen 
mer än den andra och använder t.ex. 
innehållsmål enbart som exempel. 

Eleverna ska lära sig resonera om t.ex. procent. 

1 Läraren ser förmågemål och inne‐
hållsmål som lika viktiga och att de 
ska balanseras mot varandra. 

Det är viktigt att eleverna visar hur de resonerar ge‐
nom att motivera sina lösningar med tydliga argu‐
ment när de löser problem inom geometri, t.ex. area‐
beräkningar.  

 

Bedömning: Kompetens och vilja att låta förmågorna påverka lektionsplanering.   

Fråga 11 och 16. 

0 Läraren pratar aldrig spontant om för‐
mågorna i samband med lektionsplane‐
ring och endast kortfattat vid direkta frå‐
gor. 

Begreppsförmåga är en av förmågorna som ele‐
verna ska utveckla under lektionerna. 

0,5 Läraren betonar vikten av att för‐
mågorna påverkar lektionsplaneringen, 
men endast i allmänna ordalag. Läraren 
pratar endast om kognitiva eller produk‐
tiva aspekter. 

Att kunna använda ett begrepp kräver träning, så 
jag brukar lägga in en hel del sånt i lektionerna. 

1 Läraren exemplifierar hur olika förmågor 
påverkar lektionsplaneringen. Läraren 
pratar om både kognitiva och produktiva 
aspekter av förmågorna. 

Att förstå ett begrepp som t.ex. variabelbegrep‐
pet kväver insikter både i vad begreppet innebär 
och hur man hanterar det. Därför ingår alltid 
både diskussioner om begreppen som övning i 
handhavandet av dem. 
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Bedömning: a) Reflektionsförmåga. Överensstämmelse ‐ vad läraren säger och vad läraren gör i klass‐
rummet, med avseende på förmågorna.  

Fråga 1 och 2. 

0 Väsentligen ingen överensstäm‐
melse mellan lärarens berättelse 
och observationsanalysen 

Eleverna fick jobba mycket med kommunikation  

vs.  

I stort sett ingen kommunikation under lektionen. 

0,5 Viss överensstämmelse. Vissa för‐
mågor blandas ihop och beskriv‐
ningarna är något otydliga. 

Eleverna fick jobba mest med resonemang eftersom de 
får samtala nästan hela tiden. 

vs. 

Kommunikation dominerade lektionen. 

1 God överensstämmelse. Lärarens 
beskrivning är i stort sett lika dan 
som resultatet från observations‐
analysen. 

Eleverna fick huvudsakligen arbeta med problemlös‐
ning, resonemang och kommunikation när de löste pro‐
blem tillsammans och uppmanades att argumentera 
för sina lösningar. 

vs. 

Problemlösning, resonemang, kommunikation och pro‐
cedurhantering behandlades under lektionen. 

 

Bedömning: b) Utvärdering. I vilken utsträckning kan läraren utvärdera hur aktiviteterna under lekt‐
ionen fungerade i relation till förmågemålen? 

Fråga 1 och 2. 

0 Väsentligen ingen utvär‐
dering, eller endast ut‐
värdering som inte kopp‐
las till förmågemålen. 

Aktiviteten gick bra, eleverna jobbade hela tiden. 

0,5 Viss utvärdering. Läraren 
berör ytligt hur aktivite‐
terna kopplades till för‐
mågemålen. 

Eleverna fick jobba mest med problemlösning eftersom de fick 
lösa några matematiska problem. 

 

1 Omfattande utvärdering. 
Läraren relaterar aktivite‐
terna till förmågemålen 
och kan diskutera aktivi‐
teternas för‐ och nackde‐
lar. 

Eleverna fick huvudsakligen arbeta med problemlösning, men det 
första problemet var för lätt vilket gjorde att få elever utmana‐
des eftersom de från början visste hur de skulle göra. Det andra 
problemet fungerade bra och eftersom det också krävde samar‐
bete så fick eleverna träna på att argumentera, något som är en 
del av resonemangsförmågan. 
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Bedömning: c) Anpassning. I vilken utsträckning kan läraren reflektera över hur kommande undervis‐
ning skulle kunna anpassas? 

Fråga 1 och 2. 

0 Väsentligen ingen reflektion. Det gick bra, jag ska nog göra det igen. 

0,5 Viss reflektion. Läraren berör ytligt hur 
aktiviteterna skulle kunna anpassas. 

Man kanske skulle hitta några bättre problem till 
nästa gång. 

 

1 Omfattande reflektion. Läraren disku‐
terar hur aktiviteterna skulle kunna ut‐
vecklas för att eleverna skulle få bättre 
möjligheter att utveckla förmågorna. 

Eleverna fick huvudsakligen arbeta med problem‐
lösning, men nästa gång ska jag inleda med att 
alla elever får tänka på egen hand först innan de 
får arbeta i par. Då måste de, tror jag, sätta sig in i 
problemen bättre. 

 

Analys av klassrumspraktik (observation) 

Analysen av observationerna sker i fyra steg: 1) Indelning i sekvenser 2) avgör om eleverna ges möjlig‐
het att utveckla förmågorna (baserat på operationalisering av förmågorna i dokumentet Ramverk för‐
mågorna.docx) 3) markera om förmågan synliggörs 4) svara på frågan om en aktivitet genomförs uti‐
från förmågorna. 

1. Lektionen delas först in i delar, utifrån arbetsformer och aktiviteter enligt beskrivning i avsnitt 2.5. 

2. Varje del analyseras med hjälp av operationaliseringen av förmågorna. För var och en av förmågorna 
markeras om eleverna ges möjlighet att utveckla den genom att den behandlas i delen av lektionen.  

För varje förmåga:  

nej Undervisningen genomförs inte utifrån förmågan. 

ja Undervisningen genomförs så att eleverna ges möjlighet att utveckla förmågan. 

 
För delar som leds av läraren analyseras de instruktioner som läraren ger. För delar där elever arbetar 
ensamma  eller  i  grupp  analyseras  uppgiften/uppgifterna  (dokumentationen  av  uppgiften/uppgif‐
terna). Om eleverna arbetar med många uppgifter som är av mycket olika karaktär så analyseras inte 
den delen av lektionen. 

3. För varje del som är  lärarledd och varje förmåga avgörs också  i vilken utsträckning förmågan har 
synliggjorts för eleverna av läraren.  

0 Ingen synlighet. 

0,5 Förmågan nämns på ett sätt så att eleverna förstår att det är den de ska lära sig eller träna på.

1 Förmågan diskuteras så att eleverna kan förstå vad den innebär. 
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4. För varje lektion anges i vilken omfattning undervisningen sker utifrån förmågor och i vilken omfatt‐
ning förmågor synliggörs: 

Bedömning: Undervisning utifrån förmågor. 

 Andel av lektionen (i tid mätt) där annan förmåga än rutin/procedur behandlas. 
 Antalet förmågor som behandlas; 0, 1, 2, 3, >3 (bedöms 0 ‐ 0,25 ‐ 0,5 ‐ 0,75 ‐ 1) 

Bedömning: Synlighet av förmågor. 

 Antalet förmågor som har någon synlighet; 0, 1, 2, 3, >3 (bedöms 0 ‐ 0,25 ‐ 0,5 ‐ 0,75 ‐ 1) 
 Antalet förmågor som diskuteras; 0, 1, 2, 3, >3 (bedöms 0 ‐ 0,25 ‐ 0,5 ‐ 0,75 ‐ 1) 

 

Analys av kollegialt samtal 

De kollegiala samtalen delas in i delar utifrån aktiviteter och sekvenser enligt separat dokument. För 
varje del som behandlar förmågorna avgörs i vilken utsträckning diskussionen fokuserar på respektive 
utgår ifrån dessa. Detta avgörs baserat på operationaliseringen av förmågorna (se separat dokument). 
Två variabler skapas, en som visar hur stor del av alla delar som behandlar förmågorna och en som 
avgör på vilket kvalitativt sätt förmågorna behandlas i varje sådant tema. 

Bedömning: Förmågorna i det kollegiala samtalet ‐ djup 

Varje del som behandlar förmågor analyseras enligt nedan tabell. Medelvärde över alla delar och se‐
dan över alla förmågor beräknas som ett helhetsmått på diskussionens djup avseende förmågor. 

0 Förmåga namnges eller in‐
nebörd av förmåga berörs, 
men endast i förbigående 
och ej centralt för diskuss‐
ionen 

Eleverna arbetade jättebra i smågrupper. De var mycket foku‐
serade på uppgifterna och pratade hela tiden. 

0,5 Förmåga diskuteras i viss 
utsträckning men dess in‐
nebörd är inte i fokus för 
diskussionen 

Eleverna arbetade parvis och det gick ganska bra. De ville dela 
in i grupper själva så då fick dom göra det. Problemlösnings‐
uppgiften gick ganska bra och de samarbetade och kommuni‐
cerade bra i grupperna. 

1 Innebörden av förmåga är 
central del av diskussionen 

Lektionen gick ut på att eleverna skulle  förstå begreppet till‐
växtfaktor och kunna förklara det för en annan elev. De skulle 
också kunna använda begreppet när de löste problem. Eleverna 
lyckades ganska bra med att lösa problemen men hade svårt 
att förklara begreppet för andra elever. 

 

  



Utvärdering av Matematiklyftets resultat: Bilagor till slutrapport Sid 67 (123) 

 

Bilaga F: Ramverk förmågorna 
Detta dokument innehåller en beskrivning av det ramverk som varit den teoretiska utgångspunkten för 
den operationalisering som senare genomförts (se bilaga E) och använts för analys i relation till didak-
tiskt perspektiv 1: undervisa utifrån förmågorna. 

	

De	 förmågor	vi	utgår	 ifrån	är	de	som	presenteras	 i	Lgr11	och	Lgy11.	För	att	 få	stöd	 för	våra	 tolkningar	
använder	vi	oss	också	av	kommentarmaterialet	till	Lgr11. 

Förmågorna i kursplanerna 

Fem	förmågor	är	gemensamma	för	grundskolan	och	gymnasiet: 

1. Problemlösning	
 Förmågan	att	formulera	och	lösa	problem	samt	att	värdera	valda	strategier	och	metoder	

(GY	även	analysera	problem	och	värdera	resultat). 
2. Begrepp	

 Förmågan	att	använda	och	analysera	(GY	beskriva	innebörden	av)	matematiska	begrepp	
samt	samband	mellan	begrepp 

3. Procedurer	
 Välja	och	använda	matematiska	metoder	(GY:	hantera	procedurer)	för	att	göra	beräk‐

ningar	och	lösa	rutinuppgifter	(GY:	uppgifter	av	standardkaraktär) 
4. Resonemang	

 Förmågan	att	föra	och	följa	matematiska	resonemang	(GY	även	bedöma) 
5. Kommunikation.	

 GR:	Förmågan	att	använda	matematikens	uttrycksformer	för	att	samtala	om,	argumen‐
tera	och	redogöra	för	frågeställningar,	beräkningar	och	slutsatser 

 GY:	Förmågan	att	kommunicera	matematiska	tankegångar	muntligt,	skriftligt	och	i	hand‐
ling	 

Utöver	dessa	finns	i	gymnasiet	två	ytterligare	förmågor: 

6. Modellering	
 Förmågan	att	tolka	en	realistisk	situation	och	utforma	en	matematisk	modell	samt	an‐

vända	och	utvärdera	en	modells	egenskaper	och	begränsningar.		
7. Relevans	

 Förmågan	att	relatera	matematiken	till	dess	betydelse	och	användning	inom	andra	äm‐
nen,	i	ett	yrkesmässigt,	samhälleligt	och	historiskt	sammanhang.	

 

Vilka typer av aktiviteter kan kopplas till förmågorna? 

En	möjlig	aspekt	att	beakta	är	vilka	typer	av	aktiviteter	som	kan	kopplas	till	en	specifik	förmåga.	Ett	sätt	att	
dela	upp	detta	kommer	från	Niss	(2003)	och	handlar	om	det	som	där	benämns	som	Competence‐related	
activities,	eller	förmågerelaterade	aktiviteter.	Denna	uppdelning	lyfter	fram	den	tvådelade	natur	som	för‐
mågorna	har,	nämligen	en	kognitiv	aspekt	som	handlar	om	att	förstå,	tolka,	undersöka	och	värdera	ett	fe‐
nomen.	Den	andra	aspekten	är	den	produktiva	delen,	att	utföra	processer	av	olika	slag	(Niss,	2003).	 

A. Kognitiv	aspekt.	
 Identifiera,	tolka,	förstå	etc.	Att	ta	till	sig	information	om	en	förmåga,	att	identifiera	och	

tolka	hur	något	som	är	knutet	till	en	förmåga	fungerar	eller	hänger	ihop	med	andra	för‐
mågor. 

 Värdera,	reflektera	över,	bedöma.	Detta	gäller	överväganden	på	en	meta‐nivå,	att	reflek‐
tera	över	aspekter	av	en	förmåga,	att	utvärdera	aktiviteter	utifrån	en	förmåga	och	att	for‐
mulera	uppfattningar	och	dra	slutsatser	i	relation	till	förmågan. 

B. Produktionsaspekt	
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 Utföra,	lösa,	använda,	utöva,	välja,	svara	etc.	Att	använda	sin	kunskap	för	att	lösa	uppgif‐
ter	(i	vid	mening). 

Vad innebär det att ha utvecklat en förmåga? 

Definitionerna	ovan	ger	generella	beskrivningar	av	vad	en	viss	förmåga	innebär.	Det	är	inte	alltid	tydligt	
vad	det	innebär	att	ha	en	viss	förmåga.	Därför	kommer	här	en	utförligare	text	om	varje	förmåga	där	fokus	
är	vad	en	elev	som	har	utvecklat	en	förmåga	kan	göra	i	relation	till	de	två	aspekterna	A	och	B. 

Problemlösning 

”Matematiska	problem	är,	till	skillnad	från	rena	rutinuppgifter,	situationer	eller	uppgifter	där	eleverna	inte	
direkt	känner	till	hur	problemet	ska	lösas”	(Kommentarmaterial	Lg11,	sid	9).	Problemlösning	är	därför	att	
engagera	sig	i	uppgifter	av	sådan	karaktär	att	lösningsmetoden	inte	är	känd	i	förväg.	 

A. Kognitiv aspekt. 
Att	kunna	identifiera	olika	komponenter	i	ett	problem,	att	kunna	se	alternativa	vägar	att	gå	för	att	lösa	ett	
problem	och	att	förstå	metoder,	verktyg	och	mål	för	problemlösning.	Att	kunna	utvärdera	och	bedöma	lös‐
ningar,	strategier	och	metoder.	Att	värdera	rimligheten	 i	resultat	 i	relation	till	problemet.	 I	kommentar‐
materialet	står	det	”att	kunna	tillägna	sig	det	matematiska	innehållet	i	en	vardaglig	eller	matematisk	pro‐
blemsituation,	uttyda	innehållet	och	därefter	utforma	en	matematisk	frågeställning”	(sid	9). 

B. Produktionsaspekt. 
Att	använda	matematik	för	att	lösa	problem	som	uppkommer	inom	matematik	och	i	olika	typer	av	kontext.	
Att	använda	och	anpassa	problemlösningsstrategier	och	metoder.	Att	formulera	och	specificera	olika	typer	
av	matematiska	problem. 

OBS:	Vid	analys	av	arbete	med	uppgifter	är	alltid	både	A	och	B	aktiverade	om	uppgiften	kräver	problemlös‐
ning.	(Att	lösa	problem	innehåller	de	kognitiva	aspekterna,	t.ex.	att	se	alternativa	vägar.) 

Kommentar.	I	kommentarmaterialet	till	Lgr11	lägger	man	in	modellering	i	problemlösning	och	skriver	att	en	
del	av	problemlösning	är	att	”tolka	vardagliga	och	matematiska	situationer”,	något	som	enligt	texten	också	
kan	 innebära	att	”att	 formulera	en	enkel	matematisk	modell,	som	är	en	generell	beskrivning	av	en	verklig	
situation”.	Detta	ingår	i	Gymnasieskolans	kursplan	i	modelleringskompetensen.	 

Begrepp 
De	begrepp	som	är	relevanta	anges	i	kursplanens	del	Centralt	innehåll.	 

Kommentar.	Det	står	nästan	ingenting	om	begrepp	eller	begreppsförmågan	i	vare	sig	kursplanen	eller	kom‐
mentarmaterialet.	 

A. Kognitiv aspekt. 
Att	känna	till	och	förstå	ett	givet	begrepps	innebörd,	användning,	giltighet	och	begränsningar.	Att	kunna	
relatera	olika	begrepp	till	varandra	och	förstå	deras	samband.	 

B. Produktionsaspekt. 
Att	kunna	använda	sig	av	och	tillämpa	begrepp	och	samband	mellan	begrepp.	Att	kunna	beskriva	ett	be‐
grepps	innebörd	och	relation	till	andra	begrepp. 

OBS:	Vid	analys	av	arbete	med	uppgifter	är	alltid	både	A	och	B	aktiverade	om	uppgiften	kräver	begrepps‐
förmåga.	(Man	kan	inte	använda	ett	begrepp	utan	att	känna	till	dess	innebörd.)	 
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Procedurer 
En	metod	eller	procedur	är	en	mängd	matematiska	handlingar	som	är	ett	accepterat	sätt	att	lösa	en	uppgift	
(uppgift	i	vid	mening).	Eftersom	detta	kan	innefatta	allt	som	görs	i	ett	matematikklassrum	begränsar	vi	oss	
till	två	huvudtyper:	 

a. En	standardprocedur	som	används	för	att	lösa	ett	standardproblem	och		
b. En	given	procedur	när	eleven	får	en	lösningsmetod	eller	algoritm	att	följa	för	att	lösa	ett	specifikt	

problem.	
Metoder	(GR)	och	procedurer	(GY)	innefattar	huvudräkning,	skriftliga	beräkningar,	beräkningar	med	mi‐
niräknare	eller	dator.	Här	 ingår	enligt	kommentarmaterialet	även	”rutinartade	procedurer	som	att	göra	
mätningar	eller	konstruera	tabeller	och	koordinatsystem”	(sid	10).	 

Kommentar.	Vad	är	en	”rutinartad	procedur”?	Det	är	inte	samma	sak	som	i	gymnasieskolans	kursplan	utan	
mer	fokus	på	ett	arbetsmoment	som	inte	kräver	att	man	tänker	så	speciellt	mycket. 

A. Kognitiv aspekt. 
Att	förstå	och	tolka	egna	och	andras	procedurer.		Att	kunna	beskriva	en	procedur.	Att	kunna	utvärdera	egna	
och	andras	procedurer	och	att	uppskatta	resultatet	av	en	procedur.	Här	ingår	också	en	mer	generell	förmåga	
att	kunna	reflektera	över	vilken	roll	procedurer	har	i	matematiklärandet.	

B. Produktionsaspekt. 
Att	kunna	välja	och	använda	procedurer	för	att	få	ett	resultat.	För	att	kunna	dra	nytta	av	procedurer	måste	
man	kunna	göra	detta	på	ett	flexibelt	och	effektivt	sätt.	 

Resonemang 
Resonemang	är	explicita	motiveringar	av	gjorda	val	och	dragna	slutsatser	med	matematiska	argument.	För	
att	räknas	som	matematiska	argument	måste	de	vara	baserade	på	matematiska	egenskaper	som	är	centrala	
för	de	 i	resonemanget	 ingående	komponenterna.	Ett	bevis	är	ett	resonemang	där	argumenten	är	 logiskt	
strikta. 

Kommentar.	I	kommentarmaterialet	står	det	också	att	”En	del	av	att	kunna	föra	ett	resonemang	innebär	att	
utveckla	en	förståelse	för	att	matematiska	samband	är	konstruerade,	och	att	de	därför	också	kan	”återupp‐
täckas”	genom	att	man	resonerar	sig	fram.”	Detta	inkluderas	i	den	kognitiva	aspekten. 

A. Kognitiv aspekt. 
Att	kunna	ta	del	av	och	tolka	andras	argument.	Att	förstå	att	man	kan	via	resonemang	kan	”återupptäcka”	
matematiska	samband.	Att	värdera	och	bedöma	egna	och	andras	argument. 

B. Produktionsaspekt. 
Att	använda	matematiska	argument	 för	att	motivera	val	och	slutsatser.	Att	använda	resonemang	 för	att	
tolka	information.	 

Kommunikation 
Att	kommunicera	matematiskt	innebär	att	”utbyta	information	med	andra	om	matematiska	idéer	och	tan‐
kegångar”	(kommentarmaterialet	sid	11).	Detta	sker	muntligt	och	skriftligt	med	ett	precist	matematiskt	
språk	och	med	hjälp	av	matematikens	uttrycksformer.	För	att	undvika	triviala	aspekter	(”allt	som	sker	i	
klassrummet	är	kommunikation”)	så	krävs	att	innehållet	inte	är	trivialt	eller	direkt	familjärt.	 

Kommentar:	I	kommentarmaterialet	pratar	man	om	matematikens	uttrycksformer,	men	detta	är	inte	defini‐
erat.	Vår	tolkning	är	att	det	förutom	text		innefattar	allt	som	inte	är	i	textform,	t.ex.	tabeller,	diagram,	grafer	
och	symboler. 
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A. Kognitiv aspekt. 
Att	kunna	ta	emot	och	tolka	matematisk	kommunikation	Att	kunna	värdera	och	bedöma	egen	och	andras	
kommunikation 

B. Produktionsaspekt. 
Att	kunna	formulera	och	förmedla	information	till	en	mottagare.	Att	kunna	använda	muntlig	och	skriftlig	
kommunikation	samt	andra	kommunikationsformer.	Att	kunna	växla	mellan	olika	uttrycksformer.	 

 

OBS:	När	det	gäller	uppgifter	så	aktiveras	kommunikation	när	uppgiften	specifikt	efterfrågar	förklaringar	
eller	beskrivningar	hur	uppgiften	har	lösts.	 

Modellering 

Modellering	innebär	att	tolka	en	realistisk	situation	och	översätta	detta	till	ett	matematiskt	språk,	dvs.	ut‐
forma	en	matematisk	modell.	 I	modellering	 ingår	också	att	 använda,	 anpassa	och	utvärdera	en	modells	
egenskaper	och	begränsningar 

Kommentar:	 I	grundskolans	kursplan	 ingår	modellering	som	en	del	av	problemlösning	och	beskrivs	där	på	
detta	sätt:	“Att	ta	fram	en	modell	är	att	översätta	en	situation	från	ett	annat	område	än	matematik	till	ett	
matematiskt	symbolspråk”.	 

A. Kognitiv aspekt. 
Att	kunna	tolka	en	realistisk	situation	och	översätta	den	till	matematiskt	språk	i	form	av	en	matematisk	
modell. 

Att	kunna	utvärdera	en	modells	egenskaper	och	begränsningar. 

B. Produktionsaspekt. 
Att	kunna	översätta	en	realistisk	situation	till	matematiskt	språk	i	form	av	en	matematisk	modell. 

Att	kunna	använda	en	matematisk	modell. 

Att	kunna	anpassa	en	matematisk	modell. 

Relevans 

Relevansförmåga	innebär	att	kunna	relatera	matematiken	till	dess	betydelse	och	användning	inom	andra	
ämnen,	i	ett	yrkesmässigt,	samhälleligt	och	kulturhistoriskt	sammanhang. 

Kommentar:	I	kommentarmaterialet	till	LGR11	finns	ett	avsnitt	om	historiska	sammanhang	och	matematikens	
relevans.	Här	skrivs	det	fram	att	matematiken	har	en	viktig	roll	i	samhällets	utveckling	och	att	ett	syfte	med	
undervisningen	är	att	eleverna	ska	ges	förutsättningar	av	att	reflektera	över	matematikens	betydelse,	använd‐
ning	och	begränsning	i	vardagslivet,	andra	skolämnen	och	historiska	skeenden. 

A. Kognitiv aspekt. 
Att	kunna	relatera	något	till	dess	betydelse	utanför	matematiken. 

Att	kunna	reflektera	över	matematikens	betydelse	utanför	matematiken. 

B. Produktionsaspekt. 
Att	kunna	ge	exempel	på	hur	matematiken	i	en	aktivitet	eller	kurs	är	kopplade	till	användning	i	andra	äm‐
nen,	samhället	eller	historiska	sammanhang. 

Att	kunna	föra	ett	resonemang	om	sådana	exempels	relevans. 
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Bilaga G: Operationalisering av Didaktiskt 
perspektiv 2 – Formativ bedömning 
Denna bilaga visar hur det didaktiska perspektivet formativ bedömning operationaliserades. I bilagan 
återfinns de bedömningsanvisningar som användes angående angående om undervisningen bygger på 
formativ bedömning, baserat på intervjusvar från lärare, klassrumsobservationer och observationer av 
kollegialt samtal. Intervjufrågorna återfinns i bilaga B. 

Analys lärarintervju 

Bedömning: I vilken utsträckning berörs olika delar av den stora idén av läraren?  

Fråga 6. Bedöm huruvida följande egenskaper hos formativ bedömning berörs av läraren: 

- Samla in information om elevers kunskaper och prestationer. 
- Använda information om elevers kunskaper och prestationer som ett underlag för att revidera 

planerad undervisning och utforma framtida undervisning. Antingen på mikronivå (t.ex. sam-
tal med elever) eller på makronivå (t.ex. planering av aktivitet över flera lektioner). 

- Arbeta mot uppsatta lärandemål. 
- Relevant skillnad mellan formativ och summativ bedömning. 

 

Värdet anges som andelen av dessa fyra punkter som berörs på en skala från 0 – 1. (T.ex. om tre punkter 
av fyra berörs blir värdet 0,75.) 

 

Bedömning: NS1 – Mål för lärande och kriterier för framgång klargörs och delas.  

Fråga 3, 12 och 13.  

Värde Beskrivning Exempel 

0 Avsaknad av svar på varför-frågan eller 
ingen koppling till lärarens egen verk-
samhet. 

Läraren noterar att “det är svårt för ele-
verna att ha koll”. 

0,5 Berör en vilja/ambition att förmedla 
mål till eleverna. 

Det är klart att man vill att eleverna ska veta 
vad dom ska lära sig. 

1 Beskriver att mål i form av ’vart ska vi’ 
klargöras/delas med elever. 

 

Vi pratar då och då vad de ska lära sig under 
lektionen. 

 

Vi har en terminsplanering där lärandemål 
finns som eleverna känner till. 
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Bedömning: NS2 – Läraren skapar situationer som ger belägg för elevernas kunnande.  

Fråga 4 och 17.  

Värde Beskrivning Exempel 

0 Beskriver ingen plan, eller endast mycket 
övergripande/oklart, för att använda be-
dömning för att samla info om elevernas 
kunnande. 

Bedömningar gör jag hela tiden. 

 

 

0,5 Berör en vilja eller konkreta planer kring 
bedömning avseende att samla informat-
ion om elevernas kunskapsläge. 

Jag försöker göra det kontinuerligt genom att 
notera vilka typer av uppgifter elever fastnar 
på. 

1 Beskriver mer ingående egenskaper i 
lektionsupplägg eller lektionsinnehåll av-
seende hur detta förhåller sig till att 
skapa belägg för elevernas kunnande.  

När vi har grupparbeten ser jag till att alla 
grupper får presentera något på tavlan så att 
jag kan bilda mig en uppfattning om vad de 
kan. 

 

Bedömning: NS3 – Eleverna får en effektiv återkoppling som för dem framåt i sitt lärande.  

Fråga 4 och 5. 

Värde Beskrivning Exempel 

0 Beskriver inga planer för feedback till 
elever eller endast övergripande/oklart 
om att resultat/feedback (alltid) ges till 
elever. 

Feedback är väl mest i samband med proven 
då de får resultaten. 

 

0,5 Beskriver planer för feedback som är 
konkreta avseende ett visst arbetssätt 
och/eller kopplat till ett visst matteinne-
håll eller viss typ av aktivitet. 

Eleverna får rätta sina egna diagnoser. Sen 
pratar jag med dom om hur det har gått. 

 

1 Beskriver planer för att elever får framåt-
syftande återkoppling riktad mot läran-
demål. 

 

När eleverna har gjort sina diagnoser så går 
vi igenom dem tillsammans och pratar om 
vilka områden som eleven måste jobba mer 
med för att nå målen. 
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Bedömning: NS4 – Eleverna aktiveras som resurser för varandra i lärandet. 

Fråga 7, 8 och 18. 

Värde Beskrivning Exempel 

0 Beskriver inga fördelar med arbete i 
par/grupper. 

Eleverna får arbeta parvis ibland. 

0,5 Beskriver fördelar med att elever arbetar 
i par/grupper. 

Det är bra att eleverna jobbar parvis för att 
då kan de hjälpas åt. 

1 Beskriver fördelar med att elever arbetar 
i par/grupper kopplat till deras lärande. 

När eleverna arbetar i par kan de ge 
varandra feedback kring sin kommunikat-
ionsförmåga för att kunna förstå varandra. 

 

Bedömning: NS5 – Eleverna aktiveras som ägare av sitt eget lärande. 

Fråga 10 och 18. 

Värde Beskrivning Exempel 

0 Beskrivs inget om elevers arbete med att 
reflektera/bedöma kunnande. 

Jag samlar in och rättar deras övningsböcker 
eller så används facit för detta. 

0,5 Beskriver att elever själva får reflektera 
och bedöma kvalitéer och förmågor i sitt 
eget eller annan elevs kunnande. 

De får ibland titta på varandras arbeten med 
uppgiften att förklara vad som är bra med en 
lösning. 

1 Förutom det som anges för 0,5 så besk-
rivs också syftet/nyttan med denna typ 
av aktivitet, avseende t.ex. elevernas lä-
rande eller lärarens användande av info 
från denna typ av aktivitet. 

Ibland slår jag ihop elever/grupper som får 
granska varandras lösningar och komma 
överens om en lösning att presentera, för att 
de ska kunna argumentera för varför olika 
lösningar fungerar. 
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Analys klassrumsobservation 

Syftet är att avgöra i vilken utsträckning undervisningen baseras på de fem nyckelstrategierna (NS1 – 
NS5). För varje nyckelstrategi avgörs existens och kvalitet. 

Bedömning: NS1 – Mål för lärande och kriterier för framgång klargörs och delas 

Existens: 

ja Mål i form av ”vart ska vi” klargörs och delas med elever. Detta kan vara i skrift, på tavlan, 
muntligt, i diskussion med elever. Frågor av typen ”vad tror ni att vi lär oss genom den här 
uppgiften?” Mål kan även finnas med på en terminsplanering eller veckoplanering om de 
används tillsammans med eleverna. 

nej Anges om sådana mål ej klargörs och delas. 

 

Kvalitet: Om existens bedöms med ”ja” ska kvalitet värderas enligt följande: 

Värde Beskrivning Exempel 

0 
Målen presenteras enbart: ingen diskussion, 
ingen koppling till tidigare/framtida mål. 

Läraren skriver på tavlan ’dagens mål 
är….’ 

0,5 
Målen presenteras och kopplas till tidi-
gare/framtida mål. 

Läraren berättar vilka målen för dagens 
lektion är och hur de förhåller sig till 
veckoplaneringen. 

1 

Tydliga delmål kopplade till uppgifter och 
aktiviteter presenteras. Målen kopplas till ti-
digare/framtida mål. 

Beskriver fortsättning från förra lektionen 
avseende att lära sig vad en funktion är, 
och att idag kunna beskriva funktioner på 
olika sätt. 

 

Bedömning: NS2 – Läraren skapar situationer som ger belägg för elevernas kunnande. 

Existens: 

ja Läraren använder specifika aktiviteter som syftar till att få belägg för mer än en elevs kun-
nande, t.ex. whiteboards eller exit-pass. 

nej Inga specifika aktiviteter enligt ovan ingår i lektionen. 

 

Kvalitet: Om existens bedöms med ”ja” ska kvalitet värderas enligt följande: 

Värde Beskrivning Exempel 

0 
Svar på uppgift eller aktivitet i form av rätt 
eller fel endast. 

Läraren meddelar att rätt svar på frågan 
på Whiteboarden är 13. L konstaterar att 
”De flesta verkar ha rätt”. 
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0,5 Följdfrågor förekommer. Varför blev det 13 Kalle? 

1 
Elever utmanas att förklara sitt tänkande och 
argumentera både till läraren och till andra 
elever 

Läraren uppmanar två elever som fick 
olika svar att diskutera och förklara för 
varandra hur de fick fram sina olika svar. 

 

Bedömning: NS3 – Eleverna får en effektiv återkoppling som för dem framåt i sitt lärande. 

Existens: 

ja Effektiv återkoppling förekommer, dvs med fokus på nästa steg i bedömningen. 

nej Den återkoppling som förekommer är i huvudsak om svar är rätt eller fel. 

 

Kvalitet: Om existens bedöms med ”ja” ska kvalitet värderas enligt följande: 

Värde Beskrivning Exempel 

0 
Eleven får framåtsyftande återkoppling på 
uppgiftsnivå. 

Återkopplingen som eleven får ger inform-
ation om hur nästa uppgift kan lösas i jäm-
förelse med den första. 

0,5 
Eleven får framåtsyftande återkoppling om 
generella aspekter som berörs i uppgiften. 

Eleven får höra hur centralt det är att rita 
figurer när man försöker lösa problem i 
geometri. 

1 

Eleven får framåtsyftande återkoppling med 
fokus på att förklara hur återkopplingen kan 
göras och hur eleverna själva kan bedöma 
sina framsteg. 

”När du tittar på din egen uppgift kan du 
se hur du har hanterat matematiska be-
grepp och då kan du också själv bedöma 
hur du har lyckats. Det är viktigt att träna 
på att bedöma sina egna arbeten på det 
sättet.” 

 

 

Bedömning: NS4 – Eleverna aktiveras som resurser för varandra i lärandet. 

Existens: 

ja Elev-elev-bedömning förekommer och elevgrupper får möjlighet att samråda om frågor 

nej Ovanstående förekommer inte. 
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Kvalitet: Om existens bedöms med ”ja” ska kvalitet värderas enligt följande: 

Värde Beskrivning Exempel 

0 
Eleverna får inga instruktioner om hur be-
dömningen ska ske. 

Eleverna får jobba två och två och disku-
tera sina svar. 

0,5 
Eleverna får kortfattade instruktioner om 
hur bedömningen ska ske. 

Bedömningen ska visa om uppgiften är löst 
korrekt och vad som är fel om den inte är 
korrekt. 

1 
Läraren beskriver vad som ska bedömas och 
hur bedömningen ska ske, t.ex. fokus på en 
eller flera förmågor. 

Eleverna får markera i varandras lös-
ningar vilka matematiska begrepp som an-
vänds och hur de har förklarats. 

  
 

Bedömning: NS5 – Eleverna aktiveras som ägare av sitt eget lärande. 
Existens: 

ja Elever får själva reflektera och bedöma kvalitéer och förmågor i sitt kunnande, t.ex. med 
hjälp av att de får 

 formulera feedback/feedup/feedforward 
 föra loggbok 
 hålla fokus på förändring i sitt kunnande 
 ta del av varandras arbeten och resonemang och ge respons på det 

nej Ingen av ovanstående aktiviteter förekommer. 

 

Kvalitet: Om existens bedöms med ”ja” ska kvalitet värderas enligt följande: 

Värde Beskrivning Exempel 

0 
Instruktion att genomföra en aktivitet ”För en loggbok över uppgifterna som ni 

har gjort. Markera i en tabell på en sida i 
er skrivbok.” 

0,5 
Instruktion med kort exempel på vad aktivi-
teten kan leda till 

”En loggbok kan hjälpa er att få koll på hur 
ni arbetar med uppgifterna”. 

1 
Instruktion med kvalitativ diskussion om 
vad som kan ingå i aktiviteten. 

”Varför tror ni att ni ska använda en logg-
bok? Vad är vinsterna för ert eget lärande 
egentligen?” 
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Utifrån ovan bedömningar skapas två delvariabler: 

 Existens av formativa strategier: Andelen nyckelstrategier (NS) som finns under lektionen. 
 Kvalitet i formativa strategier: Först beräknas för varje nyckelstrategi (NS) medelvärde över alla 

delar av lektionen för mått på kvalitet avseende denna NS. Sedan beräknas medelvärde över alla 
NS. 

Analys av kollegialt samtal 

 

Bedömning: NS1 – Mål för lärande och kriterier för framgång klargörs och delas. 

Existens: Ange om samtalet behandlar på vilket sätt mål ska klargöras/delas med eleverna 

nej NS1 behandlas inte i aktiviteten. 

ja NS1 behandlas i aktiviteten. 

 

Kvalitet: För varje diskussionsaktivitet där NS1 behandlas avgörs diskussionens djup med ett värde 
från 0 till 1 enligt tabellen.  

Värde Beskrivning Exempel 

0 Diskussionen berör enbart att målen 
presenteras: ingen diskussion, ingen 
koppling till tidigare mål/framtida mål 

Man skriver väl ofta upp dagens mål på tav-
lan. 

0,5 Diskussionen berör om/hur målen pre-
senteras och kopplas till tidigare mål 

Om eleverna har en bok där de skriver upp 
målen kan de se hur de hänger ihop. 

1 Diskussionen berör delmål kopplade 
till uppgifterna/aktiviteter, och hur 
målen kopplas till tidigare mål och 
framtida mål 

Man borde skriva upp målen ett blädderblock 
där man kan peka på hur progressionen ser 
ut. Sen kan man för varje aktivitet peka ut var 
vi är på blädderblocket. 

 

Bedömning: NS2 – Läraren skapar lärandesituationer som ger belägg för elevernas kunnande. 

Existens: Ange om samtalet behandlar någon av följande punkter: 

 på vilket sätt man kan göra en nulägesbedömning 

 hur man kan ställa frågor som gör det möjligt att öppna upp för olika felsvar 

 hur man kan följa upp genom utvecklande följdfrågor 

 hur man kan göra en bedömning av vad eleverna har tillägnat sig under kursen 
 

nej Ingen av punkterna behandlas i aktiviteten. 

ja Minst en av punkterna behandlas i aktiviteten. 
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Kvalitet: För varje diskussionsaktivitet där NS2 behandlas avgörs diskussionens djup med ett värde 
från 0 till 1 enligt tabellen.  

Värde Beskrivning Exempel 

0 Diskussionen berör endast hur man kan 
veta om eleverna gör rätt eller fel, utan fo-
kus på elevernas förståelse/tankesätt, såsom 
med fokus på fakta/procedurfrågor utan 
följdfrågor som utmanar/utvecklar 

Om man använder whiteboards så ser 
man ju hur många som svarar rätt. 

0,5 Diskussionen berör olika typer av förstå-
else/tankesätt hos elever, såsom med fokus 
på frågor till elever där de utmanas/behöver 
utveckla sina svar 

Men hur får man veta om eleverna 
egentligen har tänkt rätt när alla bara 
skriver svar på sina whiteboards?  

1 Diskussionen berör elevers kunnande i för-
hållande till ett helhetsperspektiv på kun-
skap i matematik, såsom i relation till styr-
dokument eller annan litteratur 

Om man lyssnar när eleverna diskuterar 
i grupp kan man ofta höra om de gör 
kopplingar till flera av kunskapskraven i 
kursplanen. 

 

 

Bedömning: NS3 – Eleverna får en effektiv återkoppling som för dem framåt i sitt lärande. 

 

Existens: Ange om samtalet berör hur man kan arbeta med effektiv återkoppling. 

nej NS3 behandlas inte i aktiviteten. 

ja NS3 behandlas i aktiviteten. 

 

Kvalitet: För varje diskussionsaktivitet där NS3 behandlas avgörs diskussionens djup med ett värde 
från 0 till 1 enligt tabellen.  

Värde Beskrivning Exempel 

0 Diskussionen berör hur elever kan få fram-
åtsyftande återkoppling, men utan bearbet-
ning: återkopplingen syftar mot nästa akti-
vitet 

Man måste peka ut för eleverna vad som är 
fel så att de fixar nästa uppgift. 

0,5 Diskussionen berör framåtsyftande åter-
koppling riktad mot lärandemål 

Man måste peka ut för eleverna vad det är 
i uppgifterna som de egentligen ska lära 
sig. 

1 Diskussionen berör framåtsyftande åter-
koppling, riktad mot lärandemålen, samt 
utrymme att bearbeta återkopplingen (t ex 
genom att bearbeta svar) 

När eleverna vet vad de ska lära sig och 
hur aktiviteten de arbetar med hänger ihop 
med det, måste de få tid att fundera över 
hur de ska nå målen. 
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Bedömning: NS4 – Eleverna aktiveras som resurser för varandra i lärandet. 

 

Existens: Ange om samtalet berör hur man kan arbeta med elev-elev-bedömning eller elevgrupper som 
får möjlighet att samråda om frågor 

nej NS4 behandlas inte i aktiviteten. 

ja NS4 behandlas i aktiviteten. 

 

Kvalitet: För varje diskussionsaktivitet där NS4 behandlas avgörs diskussionens djup med ett värde 
från 0 till 1 enligt tabellen.  

Värde Beskrivning Exempel 

0 Diskussionen innehåller ingenting 
utöver att aktiviteten nämns. 

Man måste låta eleverna bedöma varandras ar-
beten ibland. 

0,5 Diskussionen berör hur aktiviteten 
går till. 

När eleverna bedömer varandras arbeten kan 
man låta dem använda two stars and a whish. 

1 Diskussionen berör något om förde-
larna med aktiviteten, t.ex. hur akti-
viteten kan hjälpa eleverna att bli 
bättre resurser för varandra. 

När eleverna får diskutera varandras arbeten i 
grupp kan de lära av de andra i gruppen vad 
som är konstruktivt när man kommenterar upp-
giftslösningar. 

 

 

Bedömning: NS5 – Eleverna aktiveras som ägare av sitt eget lärande. 

 

Existens: Ange om samtalet berör hur man kan få elever själva att reflektera och bedöma kvaliteter och 
förmågor i sitt kunnande, t ex genom att de  

 får formulera feedback/feedup/feedforward 
 för loggbok 
 fokuserar på förändring i sitt kunnande 
 tar del av varandras arbeten och resonemang och ger respons på det 

nej NS5 behandlas inte i aktiviteten. 

ja NS5 behandlas i aktiviteten. 
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Kvalitet: För varje diskussionsaktivitet där NS5 behandlas avgörs diskussionens djup med ett värde 
från 0 till 1 enligt tabellen.  

Värde Beskrivning Exempel 

0 Diskussionen berör endast en av aktivite-
terna i punktlistan. Diskussionen berör 
inte hur aktiviteten kan användas som del i 
arbete med uppföljning och planering av 
undervisning 

Mina elever får föra en loggbok där de får 
skriva in vilka uppgifter de har gjort.  

0,5 Diskussionen berör diskussionen berör 
flera av aktiviteterna i punktlistan, men 
utan att beröra hur aktiviteten kan använ-
das som del i arbete med uppföljning och 
planering av undervisning 

Jag har provat aktiviteter där elever får 
träna på att ge feedback till sig själva, 
med fokus på vad som har hänt i deras 
eget kunnande. 

1 Diskussionen berör hur aktiviteter kan an-
vändas som en del i arbete med uppfölj-
ning av undervisning och planering av 
framtida undervisning, utifrån enstaka el-
ler flera aktiviteter 

Elevernas självbedömning är en bra re-
surs när man vill se vad man måste foku-
sera på i undervisningen 
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Bilaga H: Operationalisering av Didaktiskt 
perspektiv 3 – Rutiner och interaktioner 
Denna bilaga visar hur det didaktiska perspektivet rutiner och interaktioner operationaliserades. I bi-
lagan återfinns de bedömningsanvisningar som användes angående angående de rutiner och interakt-
ioner som genomsyrar lärares undervisning, baserat på intervjusvar från lärare, klassrumsobservationer 
och observationer av kollegialt samtal. Intervjufrågorna återfinns i bilaga B. 

Analys lärarintervju 

Syftet är att undersöka de rutiner och interaktioner som genomsyrar ett klassrum utifrån tre centrala 
delar: 

1. Övergripande interaktionsmönster: monologiskt – dialogiskt. 
2. Lärares frågor och uppmaningar med avseende på typ av svar: 

a. Korta svar som direkt kan utvärderas med rätt eller fel. 
b. Frågor som inte besvaras eller inte förväntas att besvaras 
c. Lotsning eller stöttning 
d. Kognitiva frågor 
e. Metakognitiva frågor 

3. Helklassdiskussioner av lösningar utifrån 
a. Huruvida läraren noterar vilka typer av matematiskt tänkande som elever använder 
b. Hur läraren väljer ut vilka lösningar som ska presenteras 
c. På vilket sätt läraren kommenterar kopplingar mellan olika elevlösningar 

 
Bedömning: Dialogiskt förhållningssätt i olika arbetsformer.  

För var och en av de fyra arbetsformerna (genomgång, helklassdiskussion, grupparbete och individuellt 
arbete) ska lärarens beskrivning av de överväganden som gjordes (fråga 7) bedömas med avseende på 
dialogiskt förhållningssätt.  

Fråga 7. Tabellen används för bedömning av svaren på respektive delfråga. 

Värde Beskrivning Exempel 

- 1 Förkastar dialogiskt förhållningssätt uti-
från transmissionssyn på lärande 

Elever kan inte lära sig i grupparbeten eftersom 
då är det bara elever på samma kunskapsnivå. 

- 0,5 Förkastar dialogiskt i allmänna ordalag Det är svårt skapa lärande i helklassdiskuss-
ioner. 

o Neutralt eller oklart 
 

0,5 Förordar dialogiskt i allmänna ordalag, 
genom att betona vikten av elevers rös-
ter, kommunikation och/eller aktivitet 

Grupparbeten gör att eleverna lär sig bättre ef-
tersom de får diskutera. 

 

1 Förordar dialogiskt mer ingående uti-
från elevers lärande. 

I helklassdiskussioner kan elevers tankar utma-
nas på ett sätt som stöder deras lärande. 
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Bedömning: Nyanserat förhållningssätt. 

Bedöm hur lärarens beskrivning har ett nyanserat förhållningssätt enligt tabellen.  

Fråga 7. Bedöm svaren utifrån tabellen nedan. 

 Ensidigt förhållningssätt: Antingen nästan endast dialogiskt och förkastar monologiskt eller 
förordar nästan endast monologiskt och förkastar dialogiskt. 

 Nyanserat förhållningssätt: Ej ensidigt förhållningssätt. 
 I relation till elevers lärande: relevanta kopplingar till elevers lärande görs. 
 I allmänna ordalag: inga relevanta kopplingar till elevers lärande görs. 

Värde Beskrivning 

- 1 Ensidigt förhållningssätt i relation till elevers lärande. 

- 0,5 Ensidigt förhållningssätt i allmänna ordalag. 

0 Neutralt eller oklart. 

0,5 Nyanserat förhållningssätt i allmänna ordalag. 

1 Nyanserat förhållningssätt i relation till elevers lärande. 

 

Bedömning: Dialogiskt förhållningssätt i olika arbetsformer. 

Fråga 8. Använd samma tabell som för samma bedömningsaspekt för fråga 7 (ovan). 

 
Bedömning: Nyanserat förhållningssätt. 

Fråga 8. Använd samma tabell som för samma bedömningsaspekt för fråga 7 (ovan). 

 
Bedömning: Användning av nyanserat, dialogiskt interaktionsmönster. 

Fråga 8. Bedöm i vilken utsträckning lärarens användning av olika arbetsformer är nyanserat, enligt 
nedan tabell. 

 Monologiska arbetsformer: Lärargenomgång och individuellt arbete. 
 Dialogiska arbetsformer: Diskussioner och grupparbete. 

Värde Beskrivning 

- 1 Ensidigt interaktionsmönster med nästan enbart monologiska arbetsformer. 

- 0,5 Ensidigt interaktionsmönster med nästan enbart dialogiska arbetsformer. 

0,5 Nyanserat interaktionsmönster med mestadels monologiska arbetsformer 

1 Nyanserat interaktionsmönster med mestadels dialogiska arbetsformer eller balans mellan 
monologiska och dialogiska arbetsformer. 
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Bedömning: Överensstämmelse med var och en av de fem strategierna för helklassdiskussioner. Om 
läraren beskriver enligt flera nivåer i nedan tabell; välj det som dominerar i lärarens svar och välj ne-
utralt om lika mycket åt båda håll beskrivs. 

1. Anticipating Students’ Mathematical Responses: Fokus på matematiskt relevanta olika typer av 
angreppssätt och lösningar samt hur dessa hänger ihop med det läraren vill att eleverna ska lära 
sig. 

2. Monitoring Student Responses: Noterar vilka typer av matematiskt tänkande som elever an-
vänder, i relation till det läraren vill att eleverna ska lära sig. 

3. Selecting Student Responses for Public Display - Purposefully: Väljer ut exempel av angrepps-
sätt och lösningar bland eleverna, som utgör de viktigaste för det aktuella lärandet och matte-
innehållet och som bäst kan användas i diskussioner för att ge så bra lärande som möjligt i klas-
sen. 

4. Sequencing Student Responses - Purposefully: Väljer ordningen att presentera de olika exemp-
len för att maximera chanserna att det önskvärda lärandet sker. 

5. Connecting Student Responses: Jämför vilka olika eller samma matematiska idéer som finns i 
olika lösningar samt vilka möjligheter eller begränsningar olika lösningsmetoder har. 

Fråga 9. Använd nedanstående tabell för var och en av de fem strategierna. 

Värde Beskrivning Exempel 

- 1 Går emot principen för strategin. Jag låter eleverna vara ifred när de jobbar 
med uppgiften (Strategi 2). 

o Neutralt eller oklart 
 

0,5 Förordar strategin (eller del av strategin) i all-
männa ordalag 

Jag försöker tänka igenom i förväg vilka 
lösningar eleverna kan komma med (Stra-
tegi 1). 

1 Förordar kärnan och helheten av strategin på 
ett mer ingående sätt. 

Jag väljer lösningar att diskutera som be-
rör vanliga missuppfattningar samt det an-
greppssätt jag vill lyfta fram som önskvärt. 
(Strategi 3) 

 

 

Analys klassrumsobservation 

 

Bedömning: Balans mellan monologiskt-dialogiskt interaktionsmönster. 

Varje lektion delades in i delar utifrån arbetsform enligt beskrivning i avsnitt 2.5. Monologiskt interakt-
ionsmönster innefattar arbetsformerna Lärarmonolog (HL), Elevmonolog (HE) och Individuellt (I). Di-
alogiskt interaktionsmönster innefattar arbetsformerna Dialog (HD), Alla kan medverka (HA) och 
Grupp (G). Utifrån andelen tid av lektionen som har monologiskt eller dialogiskt interaktionsmönster, 
bedöms balansen utifrån nedanstående tabell: 
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Andel monologiskt interaktionsmönster (%) Värde 

90-100 -1 

0-10 -0,75 

80-90 -0,5 

10-20 -0,25 

65-80 0,25 

20-35 0,5 

50-65 0,75 

35-50 1 

 

 

Bedömning: Lärarens frågor. 

Frågor: En fråga är då läraren ställer en fråga till elev(er) eller uppmanar elev(er) att göra något. End-
ast frågor/uppmaningar med fokus på matematik tas med. T.ex. exkluderas frågor av typen “vilken lekt-
ion har ni efter denna” eller uppmaningar av typen “öppna böckerna på sidan 23”. Upptill 30 frågor från 
varje lektion bedöms. 

För varje fråga avgörs vilken typ av fråga det är enligt nedanstående tabell: 

Typ Krav för att en fråga ska klassas som denna typ 

(Notera att samma fråga kan klassas som flera typer) 

Inget 
svar 

Tillfälle ges inte av läraren för elev att besvara frågan, t.ex. genom att själv direkt ge ett 
svar eller att direkt gå vidare och prata (om annat) direkt efter ställd fråga. 

Kort-
svar 

Inbjuder elev till att ge ett kort svar, t.ex. ja/nej eller enstaka ord/begrepp. 

Tän-
kande 

Inbjuder elev att på något sätt beskriva, utveckla eller förtydliga sitt tänkande, t.ex. “hur 
tänkte du”. 

Argu-
ment 

Inbjuder elev att reflektera kring eller argumentera för påstående/utsaga (egen eller an-
nans), t.ex. varför-frågor eller “hur kan man veta att…”. 

Värde skapas genom att beräkna andelen dialogiska frågor (Tänkande eller Argument) i förhållande till 
totala antalet frågor. 

 

Analys kollegialt samtal 

Varje del av samtalet som behandlar interaktionsmönster, frågemönster respektive helklassdiskuss-
ioner bedöms enligt följande:  

Bedömning: Dialogiskt förhållningssätt. 
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Om flera nivåer i tabellen kan identifieras, välj det som dominerar i den analyserade delen av samtalet. 
Välj neutralt om lika mycket åt båda håll förordas. Om monologiskt förhållningssätt förkastas eller för-
ordas betraktas det som neutralt i tabellen. 

Värde Beskrivning Exempel 

- 1 Förkastar dialogiskt förhållningssätt uti-
från transmissionssyn på lärande 

Elever kan inte lära sig i grupparbeten ef-
tersom då är det bara elever på samma kun-
skapsnivå. 

- 0,5 Förkastar dialogiskt i allmänna ordalag Det är svårt skapa lärande i helklassdiskuss-
ioner. 

o Neutralt eller oklart 
 

0,5 Förordar dialogiskt i allmänna ordalag, 
genom att betona vikten av elevers röster, 
kommunikation och/eller aktivitet 

Grupparbeten gör att eleverna lär sig bättre ef-
tersom de får diskutera. 

1 Förordar dialogiskt mer ingående utifrån 
elevers lärande. 

I helklassdiskussioner kan elevers tankar ut-
manas på ett sätt som stöder deras lärande. 

 

Bedömning: Nyanserat förhållningssätt. 

Bedöm hur på vilket sätt den analyserade delen av samtalet har ett nyanserat förhållningssätt enligt 
tabellen. Om samtalet passar in på flera nivåer, välj det som dominerar eller neutralt om det är lika 
mycket åt båda håll. Bedöm svaren utifrån tabellen nedan med hjälp av följande beskrivningar: 

 Ensidigt förhållningssätt: Antingen nästan endast dialogiskt och förkastar monologiskt eller 
förordar nästan endast monologiskt och förkastar dialogiskt. 

 Nyanserat förhållningssätt: Ej ensidigt förhållningssätt. 
 I relation till elevers lärande: relevanta kopplingar till elevers lärande görs. 
 I allmänna ordalag: inga relevanta kopplingar till elevers lärande görs. 

Värde Beskrivning 

- 1 Ensidigt förhållningssätt i relation till elevers lärande. 

- 0,5 Ensidigt förhållningssätt i allmänna ordalag. 

0 Neutralt eller oklart. 

0,5 Nyanserat förhållningssätt i allmänna ordalag. 

1 Nyanserat förhållningssätt i relation till elevers lärande. 
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Bedömning: fokus på dialoger. 

Om fokus i samtalet är enligt flera nivåer i nedan tabell; välj det som dominerar i samtalet och välj 
neutralt om lika mycket åt båda håll. 

-1 Förordar aspekter av IRE-interaktion (korta 
elevsvar som värderas rätt/fel) 

Snabba ja/nej-frågor mest effektivt för att 
veta om elever förstått eller inte 

0 Neutralt/oklart 
 

+1 Förordar öppna frågor till elever; utforska tän-
kande och uppmuntra argumentation 

Be elever utveckla sitt tänkande för att se-
dan bygga vidare på i önskvärd riktning 

 

Bedömning: Strategier vid helklassdiskussioner. 

Överensstämmelse med var och en av de fem strategierna för helklassdiskussioner. Om läraren beskri-
ver enligt flera nivåer i nedan tabell; välj det som dominerar i lärarens svar och välj neutralt om lika 
mycket åt båda håll beskrivs. 

1. Anticipating Students’ Mathematical Responses: Fokus på matematiskt relevanta olika typer av 
angreppssätt och lösningar samt hur dessa hänger ihop med det läraren vill att eleverna ska lära 
sig. 

2. Monitoring Student Responses: Noterar vilka typer av matematiskt tänkande som elever an-
vänder, i relation till det läraren vill att eleverna ska lära sig. 

3. Selecting Student Responses for Public Display - Purposefully: Väljer ut exempel av angrepps-
sätt och lösningar bland eleverna, som utgör de viktigaste för det aktuella lärandet och matte-
innehållet och som bäst kan användas i diskussioner för att ge så bra lärande som möjligt i klas-
sen. 

4. Sequencing Student Responses - Purposefully: Väljer ordningen att presentera de olika exemp-
len för att maximera chanserna att det önskvärda lärandet sker. 

5. Connecting Student Responses: Jämför vilka olika eller samma matematiska idéer som finns i 
olika lösningar samt vilka möjligheter eller begränsningar olika lösningsmetoder har. 

Använd nedanstående tabell för var och en av de fem strategierna. 

Värde Beskrivning Exempel 

- 1 Går emot principen för strategin. Jag låter eleverna vara ifred när de jobbar 
med uppgiften (Strategi 2). 

0 Neutralt eller oklart 
 

0,5 Förordar strategin (eller del av strategin) i all-
männa ordalag 

Jag försöker tänka igenom i förväg vilka 
lösningar eleverna kan komma med (Stra-
tegi 1). 

1 Förordar kärnan och helheten av strategin på 
ett mer ingående sätt. 

Jag väljer lösningar att diskutera som be-
rör vanliga missuppfattningar samt det an-
greppssätt jag vill lyfta fram som önskvärt. 
(Strategi 3) 
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Bilaga I: Operationalisering av Didaktiskt per-
spektiv 4 – Klassrumsnormer och sociomate-
matiska normer 
Denna bilaga visar hur det didaktiska perspektivet klassrumsnormer/sociomatematiska normer oper-
ationaliserades. I bilagan återfinns de bedömningsanvisningar som användes angående angående klass-
rumsnormer och sociomatematiska normer i undervisningen, baserat på intervjusvar från lärare, klass-
rumsobservationer och observationer av kollegialt samtal. Intervjufrågorna återfinns i bilaga B. 

Analys lärarintervju 

Bedömning: Hänvisning till elevers synsätt på matematikämnet 

Fråga 2, 7, 9 och 11. 

 

Värde Beskrivning Exempel 

0 Elevers synsätt nämns aldrig  

0,5 Elevers synsätt berörs men utan explicit 
koppling till undervisning. 

Elever tänker ofta så, det kan vara pro-
blematiskt. Vore bättre om de tänker... 

1 Explicit koppling mellan elevers synsätt och 
planering av eller reflektioner kring undervis-
ning 

Elever tänker - därför lägger jag upp 
lektionen… 
Om vi lägger upp lektion så här så kan 
elever börja se matte som...  

 

Bedömning: Vem eller vad avgör om något är korrekt eller acceptabelt i matematikämnet. 

Fråga 10 och 18. 

Värde Beskrivning Exempel 

-1 Något utanför elevens kontroll Läraren, lärobokens facit, någon expert 
(som ”matematiker”). 

0 Neutralt eller oklart  

1 Något under elevens kontroll Eleven, inkl. eleven i samverkan med andra 

 

Analys klassrumsobservation 

Klassrumsanalysen fokuserar i huvudsak på lärarens respons kring vad som är korrekt eller acceptabelt 
i lärarens samtal med elever (vi analyserar inte elevernas uttalanden). 

Värderingar: En värdering är då läraren explicit anger om något är korrekt/okej eller inte inom ma-
tematikämnet, dvs. då läraren gör en tydlig värdering om att något är korrekt/okej eller inte, samt att 
denna värdering avser just matematikämnet. Det räcker alltså inte med att läraren säger endast ja/nej, 
utan det ska vara e explicit och tydlig värdering avseende matematikämnet. Upp till 15 värderingar från 
varje lektion bedöms. 
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Bedömning: Lärarens värderingar – vem avgör om något är korrekt eller inte? Acceptabelt eller inte? 

Värde Beskrivning Exempel 

-1 Något utanför elevens kontroll Läraren, lärobokens facit, någon expert (såsom 
“matematiker”). 

0 Neutralt/oklart 
 

+1 Något under elevens kontroll Eleven, inkl. eleven i samverkan med andra. 

 

Bedömning: Lärarens värderingar – hur avgörs vad som är korrekt eller acceptabelt? 

Värde Beskrivning Exempel 

-1 Endast konstaterande Vad säger facit? Okej då var det fel. 
Du (eleven) vet ju att det är så. 

0 Neutralt/oklart 
 

+0,5 Allmän hänvisning till tän-
kande/aktivitet av något slag 

Matematiker har visat att… 
Om du funderar så ser du ju att… 
Bristfällig argumentation: ”Man kan bara göra så 
om…” 

+1 Logisk argumentation/resone-
mang 

Nej, eftersom x=2 så ser jag (läraren) att… 
Exakt, eftersom det var så här så kan du avgöra... 

 

Ett värde beräknas genom att först beräkna medelvärdet över alla tillfällen, separat för de två bedöm-
ningarna, och sedan ta medelvärdet av dessa medelvärden. 

 
Analys kollegialt samtal 

Bedömning: Elevers synsätt på matematik behandlas i samtalet. 

Existens: Ange med ”ja” eller ”nej” om elevers synsätt på matematik behandlas i samtalet, dvs. om 
elevers åsikter eller uppfattningar om matematik behandlas. 

Värde: För varje del av samtalet där existensen bedöms med ”ja” avgörs värdet enligt tabellen.  
 

Värde Beskrivning Exempel 

o Elevers synsätt på matematikämnet berörs 
men är inte en central del av diskussionen 

Elever tänker ofta så, det kan vara pro-
blematiskt. 

0,5 Elevers synsätt på matematikämnet diskute-
ras, men utan explicit koppling till planering 
av eller reflektioner kring undervisning 

Elever tänker ofta så, det kan vara pro-
blematiskt. Det vore bättre om de tänkte 
så här… 
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1 Explicit koppling finns mellan elevers synsätt 
på matematikämnet och planering av eller re-
flektioner kring undervisning 

Elever tänker …  - därför lägger jag upp 
lektionen… 
Om vi lägger upp lektion så här så kan 
elever börja se matte som... 
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Bilaga J: Analys av dokument 
Denna bilaga innehåller en beskrivning av de bedömningar som gjordes för att klargöra vilket stöd som 
finns (lokalt) för lärarnas/rektorernas arbete med utveckling av undervisning och lärarfortbildning 
 

Förekomsten av planer för utveckling av matematikundervisning bedöms enligt nedan tabell, dvs. om 
det finns någon typ av plan för vad undervisningen ska uppnå eller hur undervisningen ska se ut.  

0 Inga planer finns, inklusive om planer finns endast specifikt för andra ämnen än matematik.

+0,5 Planer finns allmänt för all undervisning, men inget specifikt för matematikämnet. 

+1 Planer finns specifikt för matematikämnet.

 

Graden av specificering av planer för utveckling av matematikundervisningen bedöms med avseende 
på: 

 Målsättning: Huruvida det anges ett “mätbart” mål, dvs. någon egenskap som man kan avgöra 
om den uppfyllts eller inte. (0/1) 

 Genomförande: Huruvida det anges konkreta planer för hur något ska genomföras. (0/1) 
 Tidsplan: Huruvida det anges en specifik tidpunkt då något ska vara genomfört eller vara upp-

nått. (0/1) 

Bedömning: omfattning respektive kvalitet av undervisningskulturen i dokumenten: Ta medelvärde 
över alla fyra bedömningarna ovan för varje dokument. Ta sedan maxvärdet över alla dokument. 
 
Förekomsten av planer för fortbildning av matematiklärare bedöms enligt nedan tabell. 

0 Inga planer finns, inklusive om planer finns endast specifikt för andra ämnen än matematik.

+0,5 Planer finns allmänt för alla lärare, men inget specifikt för matematikämnet. 

+1 Planer finns specifikt för matematikämnet.

 

Graden av specificering av planer för fortbildning av matematiklärare bedöms med avseende på: 
 Målsättning: Huruvida det anges ett “mätbart” mål, dvs. någon egenskap som man kan avgöra 

om den uppfyllts eller inte. (0/1) 
 Genomförande: Huruvida det anges konkreta planer för hur något ska genomföras. (0/1) 
 Tidsplan: Huruvida det anges en specifik tidpunkt då något ska vara genomfört eller vara upp-

nått. (0/1) 

Bedömning: omfattning respektive kvalitet av av fortbildningskulturen i dokumenten: Ta medelvärde 
över alla ovan fyra bedömningar för varje dokument. Ta sedan maxvärdet över alla dokument. 
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Bilaga K: Analys av kollegialt samtal utöver de 
didaktiska perspektiven 
Denna bilaga innehåller en beskrivning av de bedömningar som gjordes utöver de didaktiska perspek-
tiven vid analys av observationer av kollegialt samtal. Också den variabel som berör handledarens erfa-
renhet beskrivs. 

 

Vad karaktäriserar diskussionen? 

För varje del av samtalet räknas antalet tillfällen då olika händelser inträffar, vilket bokförs i kolumner 
E till H i ett separat dokument. 

Ko-
lumn 

Beskrivning Exempel 

E Någon framför argument (dvs. inte endast 
ståndpunkt) mot tidigare uttalande från kol-
lega eller mot text som läses. 

Jag håller inte med om X eftersom… 
 
Fast om det är så här…  händer det väl 
egentligen oftare att… 

F Någon ändrar ståndpunkt baserat på utta-
lande av kollega eller innehåll i text som lä-
ses. 

Nu tänker jag så här istället… 
 
Det där verkade vara ett bättre sätt att se 
på saken… 

G Någon ställer en fråga för att fördjupa/förtyd-
liga tidigare uttalande från kollega eller inne-
håll i text som läses, dvs. inte frågor som end-
ast efterfrågar beskrivning av t.ex. händelse-
förlopp eller åsikt, utan frågor som bygger vi-
dare eller går mer på djupet om något som 
sagts eller lästs. 

Hur kan man tänka att det här hänger 
ihop med det här…  
 
När du testat det i undervisningen hur 
har elever då reagerat på… 

H Någon använder forskningsresultat eller be-
prövad erfarenhet som argument för viss 
ståndpunkt. 

Så många elever jag undervisat har…  så 
därför…  
 
Att viss undervisningsmetod visat sig ef-
fektiv gör ju att… 
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Handledarens erfarenhet 

Dessa värden hämtas från information om medverkande i Matematiklyftet. 

 

Handledarens bakgrund: Erfarenhet 
Undervisningserfarenhet i matematik (antal år): 

0 3 år eller mindre

0,25 4-9 år 

0,5 10-15 år 

0,75 16-21 år 

1 22 år eller mer 

 

Om huvudsakligen undervisat i de årskurser där nu handledning sker 

1 Om de årskurser som handledaren huvudsakligen undervisat i ligger inom den skolnivå som 
anges i formulär för det kollegiala samtalet 

0 Om ovan inte är uppfyllt 

 

Tidigare erfarenhet av handledning 
1: Ja 
0: Nej 
 
Bedömning: Normera varje ovan enskild bedömning till intervallet 0-1 och ta sedan medelvärde över 
alla. 
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Bilaga L: Analys av lärarintervju utöver de di-
daktiska perspektiven 
Denna bilaga innehåller en beskrivning av de bedömningar som gjordes utöver de didaktiska perspek-
tiven vid analys av lärarintervju. Också den variabel som berör handledarens erfarenhet beskrivs. 

De intervjufrågor som hänvisas till i texten återfinns i bilaga B. 

 

Bedömning: Matematiklyftets upplägg i praktiken. Fråga 23. 

Värde Beskrivning Exempel 

-1 Tydlig och uteslutande negativ bedömning av 
Matematiklyftet. 

Jag är tveksam, det har varit mycket tidsö-
dande arbete. 

-0,5 Till övervägande delen negativ bedömning av 
Matematiklyftet. 

Bra att få diskutera undervisning, men det 
gör vi redan. Det har varit för omfattande. 

0 Lyfter både negativa och positiva aspekter 
som ges ungefärligt lika mycket tyngd/ut-
rymme. 

Det har gett mig mycket ny kunskap men 
den är svår att omsätta till klassrummet. 

0,5 Till övervägande delen positiv bedömning av 
Matematiklyftet. 

Det har varit bra med kollegiala samtal 
och att få testa nya saker i klassrummet, 
även om det tagit tid från annat. 

1 Tydlig och uteslutande positiv bedömning av 
Matematiklyftet. 

Det har varit mycket bra på alla sätt. 

 

Bedömning: Kvalitet av lärares befintliga lärandemiljö. Fråga 19. 

Värde Beskrivning Exempel 

-1 Tydlig och uteslutande negativ bedömning av 
lärandemiljön. 

Det finns i princip inget stöd för oss att ut-
vecklas. 

-0,5 Till övervägande delen negativ bedömning av 
lärandemiljön. 

Vi får kontinuerlig fortbildning men den är 
nästan jämt kort och meningslös. 

0 Lyfter både negativa och positiva aspekter 
som ges ungefärligt lika mycket tyngd/ut-
rymme. 

Vi har haft flera bra föreläsare här, men 
det skulle vara bra med längre projekt. 

0,5 Till övervägande delen positiv bedömning av 
lärandemiljön. 

Det är lite svårt att hinna med, men rektor 
och kollegor ger bra support. 
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1 Tydlig och uteslutande positiv bedömning av 
lärandemiljön. 

Det är mycket bra på alla sätt. 

 

Bedömning: Rektors och huvudmannens roll för lärandemiljön. 

Fråga 19. Rektors roll och huvudmannens roll bedöms separat enligt tabellen. 

Värde Beskrivning Exempel 

o Bedöms ha passiv roll, inkl. om det är oklart 
vilken rollen är, eller bara svar av typ ”vet ej”. 

Rektor överlåter allt till oss att planera. 

Jag har aldrig sett något från huvudman-
nen för vår fortbildning. 

0,5 Bedöms ha viss aktiv roll, men otydligt vad 
detta innefattar. 

Rektor/kommun är viktig för att ge oss 
rätt förutsättningar för utveckling. 

1 Bedöms ha tydligt aktiv roll, dvs. om något 
beskrivs avseende vilken denna roll är, där 
inte endast påstår att ”rollen är viktig/stor”. 

Rektor har varje år medarbetarsamtal där 
fortbildning berörs. 

Kommunen har satsat pengar på att få 
hit föreläsare från universitetet. 

 

Bedömning: Förekomst av dokument för lärarfortbildning. 

Fråga 22. Varje nivå (lärarlag, skola, kommun/koncern) bedöms separat enligt tabellen. 

Värde Beskrivning 

o Dokument enligt nedan saknas, inkl. svar ”vet ej” eller om endast oklar hänvisning till do-
kument utan att kunna beskriva detta dokument. 

1 Någon sorts arbetsplan, policydokument eller liknande dokument avseende lärarfortbild-
ning finns. 

 

Bedömning: Förslag på stöd för att utvecklas som lärare. 

Fråga 23. För vardera av tre aspekter ges värde 1 om nedan är uppfyllt, annars ges värde 0: 

Värde Beskrivning Exempel 

1 Förslag på stöd kopplas till eget lärande, dvs. 
berör utveckling av personliga kunskaper eller 
förmågor. 

Jag behöver få gå kurser för att lära mig 
om… 
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1 Förslag på stöd innefattar krav på andras age-
rande, dvs. att rektor, huvudman eller annan 
behöver genomföra eller ordna något. 

Omorganisation behövs för att skapa för-
utsättningar för bra fortbildning. 

1 Förslag på stöd kopplas till resurser, dvs. 
undervisningsmaterial, datorer eller liknande. 

Vi behöver fler föreläsare som kan inspi-
rera oss. 

 

Bedömning: Förslag på organisation av kollegialt lärande. 

Fråga 24. För vardera utav fyra aspekter ges värde 1 om nedan är uppfyllt, och annars ges värde 0: 

Värde Beskrivning Exempel 

1 Förslag är kopplat till lärarens egen utveckl-
ing, dvs. berör utveckling av personliga kun-
skaper eller förmågor. 

Att i samarbete utnyttja varandras kun-
skaper för att lära oss nya saker. 

1 Förslag är kopplat till rektors agerande, dvs. 
rektors roll beskrivs där inte endast påstås att 
”rollen är viktig/stor”. 

Rektor bör ha en långsiktig strategi för 
hela skolan. 

1 Förslag är kopplat till upplevda hinder, dvs. 
att hinder anges och hänger ihop med något i 
den beskrivna idealbilden. 

Pengar behövs för att kunna använda vika-
rier så att vi kan ha kollegiala möten. 

1 Förslag är kopplat till handledning, dvs. att en 
utomstående resurs i det kollegiala arbetet är 
en del i förslag. 

Vi behöver få input från utanför skolan, 
för att se saker med andra ögon. 

 

Bedömning: Kvalitet i skolans arbete med utveckling av matematikundervisningen. 

Fråga 20. 

Värde Beskrivning Exempel 

-1 Tydlig och uteslutande negativ bedömning av 
skolans utvecklingsarbete. 

Görs inget, vi jobbar bara på som vanligt. 

-0,5 Till övervägande delen negativ bedömning av 
skolans utvecklingsarbete. 

Det köps in ny utrustning, men den an-
vänds inte, vi har inte tid. 

0 Lyfter både negativa och positiva aspekter 
som ges ungefärligt lika mycket tyngd/ut-
rymme. 

Finns ingen tydlig strategi, men vi utnytt-
jar NP-resultat produktivt. 
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0,5 Till övervägande delen positiv bedömning av 
skolans utvecklingsarbete. 

Utarbetar undervisning kollegialt, dock 
önskas lite mer tid till sådant. 

1 Tydlig och uteslutande positiv bedömning av 
skolans utvecklingsarbete. 

Vi satsar mycket på detta, både tid och 
pengar. 

 

 

Bedömning: Rektors och huvudmannens roll för arbete med utveckling av matematikundervisningen. 

Fråga 20. Rektors roll och huvudmannens roll bedöms separat enligt tabellen. 

Värde Beskrivning Exempel 

o Bedöms ha passiv roll, inkl. om det är oklart 
vilken rollen är, eller bara svar av typ ”vet ej”. 

Rektor överlåter allt till oss att utveckla. 

Jag har aldrig sett något konkret från hu-
vudmannen för undervisning. 

0,5 Bedöms ha viss aktiv roll, men otydligt vad 
detta innefattar. 

Rektor/kommun är viktig för att ge oss 
rätt förutsättningar för utveckling. 

1 Bedöms ha tydligt aktiv roll, dvs. om något 
beskrivs avseende vilken denna roll är, där 
inte endast påstår att ”rollen är viktig/stor”. 

Rektor satsar varje år på ett område eller 
ämne att utveckla. 

Kommunen har köpt in bättre undervis-
ningsmaterial. 

 

Bedömning: Förekomst av olika upplägg i skolans arbete för utveckling av undervisning. 

Fråga 20. För vardera av tre aspekter ges värde 1 om denna aspekt nämns som förekommande, annars 
ges värde 0: 

Värde Beskrivning Exempel 

1 Tid avsätts för utvecklingsarbete. Varje lärare har en timme per vecka. 

1 Grupperingar finns för utvecklingsarbete, 
såsom arbetslag i någon form. 

Alla mattelärare träffas varannan vecka. 

1 Externa resurser finns för utvecklingsarbete, 
såsom föreläsare, mattecoacher o.d. 

En forskare bjuds in varje termin för inspi-
ration. 

 

Bedömning: Förekomst av dokument för matematikundervisning. 

Fråga 21. Varje nivå (lärarlag, skola, kommun/koncern) bedöms separat enligt tabellen. 

Värde Beskrivning 
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o Dokument enligt nedan saknas, inkl. svar ”vet ej” eller om endast oklar hänvisning till do-
kument utan att kunna beskriva detta dokument. 

1 Någon sorts arbetsplan, policydokument eller liknande dokument avseende matematikun-
dervisning finns. 

 

Bedömning: Förslag på stöd för att utveckla undervisningen. 

Fråga 23. För vardera av tre aspekter ges värde 1 om nedan är uppfyllt, annars ges värde 0: 

Värde Beskrivning Exempel 

1 Förslag på stöd kopplas till eget lärande, dvs. 
berör utveckling av personliga kunskaper eller 
förmågor. 

Jag behöver kunna skapa bättre uppgifter 
för att kunna utveckla elevers förmågor 
bredare. 

1 Förslag på stöd innefattar krav på andras age-
rande, dvs. att rektor, huvudman eller annan 
behöver genomföra eller ordna något. 

Rektor borde ha en tydligare strategi för 
vilka områden eller ämnen som satsas på. 

1 Förslag på stöd kopplas till resurser, dvs. 
undervisningsmaterial, datorer eller liknande. 

Vi skulle behöva bättre datorer för att 
kunna diskutera uttrycksformer bättre. 

 

Bedömning: Påverkan på undervisning utifrån förslag på organisation av kollegialt lärande. 

Fråga 24. För vardera utav fyra aspekter ges värde 1 om nedan är uppfyllt, och annars ges värde 0: 

Värde Beskrivning Exempel 

1 Påverkan på undervisning kopplas till lära-
rens egen utveckling. 

Jag behöver få stöd i att skapa bättre upp-
gifter för att kunna utveckla elevers för-
mågor bredare. 

1 Påverkan på undervisning kopplas till rektors 
agerande. 

Rektor måste ge oss mer tid för att gemen-
samt planera undervisning, så att det blir 
mer variation i klassrummen. 

1 Påverkan på undervisning kopplas till upp-
levda hinder. 

Vi är för få lärare, men vore vi fler kunde 
vi samarbete i planering för mer genom-
tänkta lektionsupplägg. 

1 Påverkan på undervisning kopplas till hand-
ledning. 

En utomstående person kan tillföra förslag 
på nya typer av arbetssätt i undervis-
ningen.  
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Bilaga M: Analys av rektorintervju 
Denna bilaga innehåller en beskrivning av de bedömningar som gjordes av intervju av rektor. De inter-
vjufrågor som texten hänvisar återfinns i bilaga B. 

 

Bedömning: Målbeskrivning för Matematiklyftet. 

Fråga 9. För vardera av fyra aspekter ges värde 1 om nedan är uppfyllt, annars ges värde 0: 

Värde Beskrivning Exempel 

1 Mål innefattar lärares lärande, dvs. något om 
utveckling av lärares kompetenser. 

Ökad ämnesdidaktisk förmåga hos lärare. 

1 Mål innefattar utveckling av undervisning, 
dvs. något om förbättring av själva undervis-
ningen eller elevers lärande. 

Alla elever ska uppmärksammas utifrån 
sina förutsättningar. 

1 Mål innefattar rektors roll, dvs. något om ut-
veckling av rektors kompetenser eller förbätt-
rade arbetssätt för rektor. 

Jag ska få verktyg för att kunna jobba när-
mare lärarna. 

1 Mål innefattar lokala förutsättningar, dvs. nå-
got om specifika egenskaper eller problem på 
den egna skolan. 

Lärare jobbar utspridda i olika lokaler, så 
vi vill få igång ett närmare samarbete. 

 

Bedömning: Rektors roll för Matematiklyftet. 

Fråga 10. 

Värde Beskrivning Exempel 

o Beskrivs ha passiv roll, inkl. om det är oklart 
vilken rollen är, eller bara svar av typ ”vet ej”. 

Jag överlåter det mesta till lärarna. 

0,5 Bedöms ha viss aktiv roll, men otydligt vad 
detta innefattar. 

Jag träffar lärare kontinuerligt och disku-
terar. 

1 Beskrivs ha tydligt aktiv roll, dvs. om något 
beskrivs avseende vilken denna roll är, där 
inte endast påstår att ”har varit mycket del-
aktig”. 

Jag har haft möten med lärarlaget innan vi 
startade Mattelyftet för att gå igenom mål-
sättningar. 
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Bedömning: Matematiklyftet som stöd. 

Fråga 3. 

Värde Beskrivning Exempel 

-1 Tydlig och uteslutande negativ bedömning av 
Matematiklyftet. 

Jag är tveksam, det har varit mycket 
tidsödande arbete. 

-0,5 Till övervägande delen negativ bedömning av 
Matematiklyftet. 

Bra att få diskutera undervisning, men det 
görs redan. Det har varit för omfattande. 

0 Lyfter både negativa och positiva aspekter 
som ges ungefärligt lika mycket tyngd/ut-
rymme. 

Det har gett mycket ny kunskap men den 
är svår att omsätta till klassrummet. 

0,5 Till övervägande delen positiv bedömning av 
Matematiklyftet. 

Varit bra med kollegiala samtal och att lä-
rarna testar saker i klassrummet, även om 
det tagit tid från annat. 

1 Tydlig och uteslutande positiv bedömning av 
Matematiklyftet. 

Det har varit mycket bra på alla sätt. 

 

Bedömning: Kvalitet av lärares befintliga lärandemiljö. 

Fråga 1. 

Värde Beskrivning Exempel 

-1 Tydlig och uteslutande negativ bedömning av 
lärandemiljön. 

Vi kämpar på men det är svårt att få tid 
till fortbildning. 

-0,5 Till övervägande delen negativ bedömning av 
lärandemiljön. 

Vi har kontinuerlig fortbildning men den 
blir ofta kort med risk för fragmentarisk. 

0 Lyfter både negativa och positiva aspekter 
som ges ungefärligt lika mycket tyngd/ut-
rymme. 

Vi har haft flera bra föreläsare här, men 
det skulle vara bra med längre projekt. 

0,5 Till övervägande delen positiv bedömning av 
lärandemiljön. 

Det är lite svårt att hinna med, men vi sat-
sar på ett område att utveckla varje år. 

1 Tydlig och uteslutande positiv bedömning av 
lärandemiljön. 

Det är mycket bra på alla sätt. 
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Bedömning: Rektors och huvudmannens roll för lärandemiljön. 

Fråga 1. Rektors roll och huvudmannens roll bedöms separat enligt tabellen. 

Värde Beskrivning Exempel 

o Bedöms ha passiv roll, inkl. om det är oklart 
vilken rollen är, eller bara svar av typ ”vet ej”. 

Jag överlåter mycket till lärarna. 

Vi har aldrig fått något från huvudman-
nen för fortbildning. 

0,5 Bedöms ha viss aktiv roll, men otydligt vad 
detta innefattar. 

Jag/kommun är viktig för att ge lärarna 
rätt förutsättningar för utveckling. 

1 Bedöms ha tydligt aktiv roll, dvs. om något 
beskrivs avseende vilken denna roll är, där 
inte endast påstår att ”rollen är viktig/stor”. 

Jag har varje år medarbetarsamtal där 
fortbildning berörs. 

Kommunen har satsat pengar på att få 
hit föreläsare från universitetet. 

 

Bedömning: Rektors, huvudmannens och lärarnas roll för lärarnas eget lärande. 

Fråga 4. Rektors roll, huvudmannens roll och lärarnas roll bedöms separat enligt tabellen. 

Värde Beskrivning Exempel 

o Bedöms ha passiv roll, inkl. om det är oklart 
vilken rollen är, såsom att rollen inte alls be-
skrivs, eller bara svar av typ ”vet ej”. 

Jag överlåter mycket till lärarlaget. 

Vi har inget stöd från huvudmannen för 
fortbildning. 

Lärarna informeras om satsningar. 

0,5 Bedöms ha viss aktiv roll, men otydligt vad 
detta innefattar. 

Jag/kommun/lärare är viktig för att skapa 
rätt förutsättningar för utveckling. 

1 Bedöms ha tydligt aktiv roll, dvs. om något 
beskrivs avseende vilken denna roll är, där 
inte endast påstår att ”rollen är viktig/stor”. 

Jag har varje år medarbetarsamtal där be-
hov av fortbildning berörs. 

Kommunen har startat ett program för 
att dokumentera kompetensutveckling. 

Lärare får bedöma sina egna behov. 
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Bedömning: Egenskaper i skolans arbete med lärares eget lärande. 

Fråga 4. För vardera av tre aspekter ges värde 1 om nedan är uppfyllt, annars ges värde 0: 

Värde Beskrivning Exempel 

1 Ingår i kvalitetsarbete och rapporteras, dvs. 
att målsättningar dokumenteras och följs 
upp. 

Vi rapporterar våra behov av kompetens-
utveckling till kommunen varje år. 

1 Uppföljning sker vid medarbetarsamtal, dvs. 
att kompetensutveckling då diskuteras. 

Jag har varje år medarbetarsamtal där be-
hov av fortbildning berörs. 

1 Skriftliga kompetensutvecklingsplaner finns, 
dvs. att något dokumenteras för individer. 

Vid medarbetarsamtal följs förra årets 
plan upp om fortbildning. 

 

Bedömning: Förekomst av dokument för lärarfortbildning. 

Fråga 6. Varje nivå (lärarlag, skola, kommun/koncern) bedöms separat enligt tabellen. 

Värde Beskrivning 

o Dokument enligt nedan saknas, inkl. svar ”vet ej” eller om endast oklar hänvisning till do-
kument utan att kunna beskriva detta dokument. 

1 Någon sorts arbetsplan, policydokument eller liknande dokument avseende lärarfortbild-
ning finns. 

 

Bedömning: Styrning från huvudman avseende lärarfortbildning. 

Fråga 7. För vardera av tre aspekter ges värde 1 om nedan är uppfyllt, annars ges värde 0: 

Värde Beskrivning Exempel 

1 Huvudman styr genom resurstilldelning, dvs. 
att pengar tilldelas skolan för viss verksam-
het. 

Vi får medel för fortbildning baserat på 
hur väl vi använde förra årets medel. 

1 Huvudman styr aktivt inriktning, dvs. anger 
vilken typ av verksamhet som ska genomfö-
ras. 

Kommunen har bestämt att alla lärare ska 
läsa minst en universitetskurs inom två 
år. 

1 Huvudman styr aktivt innehåll, dvs. anger 
vad som ska utvecklas. 

Formativ bedömning är en satsning på 
alla skolor i kommunen. 
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Bedömning: Planer för fortsatt arbete med lärarfortbildning efter Matematiklyftet. 

Fråga 11. Hur utförliga dessa planer är.  

Värde Beskrivning Exempel 

o Inga planer, inkl. om endast anger viljan att 
fortsätta, eller bara svar av typ ”vet ej”. 

Det skulle vara bra att kunna fortsätta 
med samma upplägg. 

0,5 Ytliga planer, dvs. att det finns en plan men 
som inte är helt färdigställd ännu. 

Vi har fått pengar från kommunen för att 
kunna bygga på Mattelyftet. 

1 Ingående planer, dvs. mer långtgående eller 
färdigställda planer finns. 

Vi ska arbeta med modulen X på halvfart. 

 

Bedömning: Planer för fortsatt arbete med lärarfortbildning efter Matematiklyftet. 

Fråga 11. Rektors roll i dessa planer. 

Värde Beskrivning Exempel 

o Bedöms ha passiv roll, inkl. om det är oklart 
vilken rollen är, såsom att rollen inte alls be-
skrivs, eller bara svar av typ ”vet ej”. 

Jag har en viktig roll, men lärarna plane-
rar själva hur arbetet läggs upp. 

1 Bedöms ha aktiv roll, dvs. om något beskrivs 
avseende vilken denna roll är, där inte endast 
påstår att ”rollen är viktig/stor”. 

Jag har tillsammans med lärarna valt ut 
den modul att använda som kan ge oss 
bäst effekt. 

 

Bedömning: Förslag på stöd för att utvecklas som lärare. 

Fråga 3. För vardera av tre aspekter ges värde 1 om nedan är uppfyllt, annars ges värde 0: 

Värde Beskrivning Exempel 

1 Förslag på stöd kopplas till lärares lärande, dvs. 
berör utveckling av lärares personliga kun-
skaper eller förmågor. 

Lärare behöver få gå kurser för att lära 
sig om… 

1 Förslag på stöd kopplas till rektors agerande, 
dvs. att rektor behöver genomföra eller ordna 
något. 

Jag behöver planera viss omorganisat-
ion för att skapa förutsättningar för bra 
fortbildning. 

1 Förslag på stöd kopplas till resurser, dvs. under-
visningsmaterial, datorer eller liknande. 

Vi behöver fler föreläsare som kan in-
spirera oss. 
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Bedömning: Förslag på organisation av kollegialt lärande. 

Fråga 8. För vardera av fyra aspekter ges värde 1 om nedan är uppfyllt, annars ges värde 0: 

Värde Beskrivning Exempel 

1 Förslag är kopplat till lärarnas utveckling, 
dvs. berör utveckling av lärares personliga 
kunskaper eller förmågor. 

Att lärare i samarbete utnyttjar varandras 
kunskaper för att lära sig nya saker. 

1 Förslag är kopplat till rektors agerande, dvs. 
rektors roll beskrivs där inte endast påstås att 
”rollen är viktig/stor”. 

Jag behöver ha en långsiktig strategi för 
hela skolan. 

1 Förslag är kopplat till upplevda hinder, dvs. 
att hinder anges och hänger ihop med något i 
den beskrivna idealbilden. 

Pengar behövs för att kunna använda vi-
karier så att vi kan ha kollegiala möten. 

1 Förslag är kopplat till handledning, dvs. att 
en utomstående resurs i det kollegiala arbetet 
är en del i förslag. 

Vi behöver få input från utanför skolan, 
för att se saker med andra ögon. 

 

Bedömning: Förslag på stöd till rektors utveckling som pedagogisk ledare. 

Fråga 13. För vardera av fyra aspekter ges värde 1 om nedan är uppfyllt, annars ges värde 0: 

Värde Beskrivning Exempel 

1 Förslag är kopplat till rektors utveckling, dvs. 
berör utveckling av personliga kunskaper eller 
förmågor. 

Jag behöver gå kurser för att bli bättre på 
att… 

1 Förslag är kopplat till huvudmans agerande, 
dvs. huvudmannens roll beskrivs där inte 
endast påstås att ”rollen är viktig/stor”. 

Kommunen behöver ordna utbyten mellan 
rektorer på olika skolor. 

1 Förslag är kopplat till resurser, dvs. pengar, 
utrustning eller liknande. 

Våra lokaler skulle behöva anpassa för 
att… 

1 Förslag är kopplat till administrativt stöd, 
dvs. administrativ personal eller administra-
tiva system eller verktyg av något slag. 

Våra administratörer skulle behöva bli mer 
involverade i dokumentation och uppfölj-
ning av fortbildningssatsningar. 

 

  



Utvärdering av Matematiklyftets resultat: Bilagor till slutrapport Sid 104 (123) 

 

Bedömning: Kvalitet i skolans arbete med utveckling av matematikundervisningen. 

Fråga 2. 

Värde Beskrivning Exempel 

-1 Tydlig och uteslutande negativ bedömning av 
skolans utvecklingsarbete. 

Görs inget särskilt, vi jobbar på som van-
ligt. 

-0,5 Till övervägande delen negativ bedömning av 
skolans utvecklingsarbete. 

Det köps in ny utrustning, men den an-
vänds inte, lärarna har inte tid. 

0 Lyfter både negativa och positiva aspekter 
som ges ungefärligt lika mycket tyngd/ut-
rymme. 

Finns ingen tydlig strategi, men vi utnytt-
jar NP-resultat produktivt. 

0,5 Till övervägande delen positiv bedömning av 
skolans utvecklingsarbete. 

Utarbetar undervisning kollegialt, dock 
behövs mer tid till sådant. 

1 Tydlig och uteslutande positiv bedömning av 
skolans utvecklingsarbete. 

Vi satsar mycket på detta, både tid och 
pengar. 

 

Bedömning: Rektors och huvudmannens roll för arbete med utveckling av matematikundervisningen. 

Fråga 2. Rektors roll och huvudmannens roll bedöms separat enligt tabellen. 

Värde Beskrivning Exempel 

o Bedöms ha passiv roll, inkl. om det är oklart 
vilken rollen är, eller bara svar av typ ”vet ej”. 

Jag överlåter mycket till lärarna. 

Jag har aldrig sett något konkret från hu-
vudmannen för undervisning. 

1 Bedöms ha aktiv roll, dvs. om något beskrivs 
avseende vilken denna roll är, där inte endast 
påstår att ”rollen är viktig/stor”. 

Jag satsar varje år på ett område eller 
ämne att utveckla. 

Kommunen har köpt in bättre undervis-
ningsmaterial. 
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Bedömning: Förekomst av olika upplägg i skolans arbete för utveckling av undervisning. 

Fråga 2. För vardera av tre aspekter ges värde 1 om denna aspekt nämns som förekommande, annars 
ges värde 0: 

Värde Beskrivning Exempel 

1 Tid avsätts för utvecklingsarbete. Varje lärare har en timme per vecka. 

1 Grupperingar finns för utvecklingsarbete, 
såsom arbetslag i någon form. 

Alla mattelärare träffas varannan vecka. 

1 Externa resurser finns för utvecklingsarbete, 
såsom föreläsare, mattecoacher o.d. 

En forskare bjuds in varje termin för in-
spiration. 

 

Bedömning: Förekomst av dokument för matematikundervisning. 

Fråga 5. Varje nivå (lärarlag, skola, kommun/koncern) bedöms separat enligt tabellen. 

Värde Beskrivning 

o Dokument enligt nedan saknas, inkl. svar ”vet ej” eller om endast oklar hänvisning till do-
kument utan att kunna beskriva detta dokument. 

1 Någon sorts arbetsplan, policydokument eller liknande dokument avseende matematikun-
dervisning finns. 

 

Bedömning: Planer för fortsatt arbete med utveckling av matematikundervisningen efter Matematik-
lyftet. 

Fråga 12. Hur utförliga dessa planer är. 

Värde Beskrivning Exempel 

o Inga planer, inkl. om endast anger viljan att 
fortsätta, eller bara svar av typ ”vet ej”. 

Det skulle vara bra att kunna fortsätta 
med samma upplägg. 

0,5 Ytliga planer, dvs. att det finns en plan men 
som inte är helt färdigställd ännu. 

Vi har fått pengar från kommunen för att 
kunna bygga på Mattelyftet. 

1 Ingående planer, dvs. mer långtgående eller 
färdigställda planer finns. 

Vi ska arbeta med modulen X på halvfart. 
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Bedömning: Planer för fortsatt arbete med utveckling av matematikundervisningen efter Matematik-
lyftet. 

Fråga 12. Rektors roll i dessa planer. 

Värde Beskrivning Exempel 

o Bedöms ha passiv roll, inkl. om det är oklart 
vilken rollen är, såsom att rollen inte alls be-
skrivs, eller bara svar av typ ”vet ej”. 

Jag har en viktig roll, men lärarna plane-
rar själva hur arbetet läggs upp. 

1 Bedöms ha aktiv roll, dvs. om något beskrivs 
avseende vilken denna roll är, där inte endast 
påstår att ”rollen är viktig/stor”. 

Jag har tillsammans med lärarna valt ut 
den modul att använda som kan ge oss 
bäst effekt. 

 

Bedömning: Förslag på stöd för att utveckla undervisningen. 

Fråga 3. För vardera av tre aspekter ges värde 1 om nedan är uppfyllt, annars ges värde 0: 

Värde Beskrivning Exempel 

1 Förslag på stöd kopplas till lärares lärande, 
dvs. berör utveckling av lärares personliga 
kunskaper eller förmågor. 

Lärare behöver kunna skapa undervisning 
som utvecklar elevers förmågor bredare. 

1 Förslag på stöd kopplas till rektors agerande, 
dvs. att rektor behöver genomföra eller ordna 
något. 

Jag behöver ha en tydlig strategi för vilka 
områden eller ämnen som satsas på. 

1 Förslag på stöd kopplas till resurser, dvs. 
undervisningsmaterial, datorer eller lik-
nande. 

Vi skulle behöva bättre datorer för att an-
vändas i undervisningen. 
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Bedömning: Påverkan på undervisning utifrån förslag på organisation av kollegialt lärande. 

Fråga 8. För vardera av fyra aspekter ges värde 1 om nedan är uppfyllt, annars ges värde 0: 

Värde Beskrivning Exempel 

1 Påverkan på undervisning kopplas till lärar-
nas utveckling. 

Lärare behöver samarbeta för att kunna 
skapa undervisning som utvecklar elevers 
förmågor bredare. 

1 Påverkan på undervisning kopplas till rektors 
agerande. 

Jag behöver ordna mer tid för att lärare 
gemensamt planerar undervisning, så att 
det blir mer variation i klassrummen. 

1 Påverkan på undervisning kopplas till upp-
levda hinder. 

Vi har för få lärare, men vore det fler 
kunde de samarbete mer i planering för 
mer genomtänkta lektionsupplägg. 

1 Påverkan på undervisning kopplas till hand-
ledning. 

En utomstående person kan tillföra för-
slag på nya typer av arbetssätt i undervis-
ningen.  

 

Bedömning: Förslag på stöd till rektors utveckling som pedagogisk ledare. 

Fråga 13. För vardera av fyra aspekter ges värde 1 om nedan är uppfyllt, annars ges värde 0: 

Värde Beskrivning Exempel 

1 Förslag är kopplat till rektors utveckling, dvs. 
berör utveckling av personliga kunskaper eller 
förmågor. 

Jag behöver gå kurser för att bli bättre på 
att… 

1 Förslag är kopplat till huvudmans agerande, 
dvs. huvudmannens roll beskrivs där inte 
endast påstås att ”rollen är viktig/stor”. 

Kommunen behöver ordna utbyten mellan 
rektorer på olika skolor. 

1 Förslag är kopplat till resurser, dvs. pengar, 
utrustning eller liknande. 

Våra lokaler skulle behöva anpassa för 
att… 

1 Förslag är kopplat till administrativt stöd, dvs. 
administrativ personal eller administrativa sy-
stem eller verktyg av något slag. 

Våra administratörer skulle behöva bli 
mer involverade i dokumentation och upp-
följning av elevers resultat. 
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Bilaga N: Enkätfrågor till lärare 
Denna bilaga innehåller den enkät som skickades ut (elektroniskt) till alla lärare. 

  

  

Det tar max 20 minuter att besvara alla frågor i enkäten.

Tack för din medverkan!

Fråga 1. I vilken utsträckning deltog följande personal i beslutet att medverka i Matematiklyftet?

 Mycket
hög

Ganska
hög

Ganska
liten

Mycket
liten

Vet
ej

Skolhuvudman

Rektor

Lärarkollegium

Enskild lärare

Fråga 2. I vilken utsträckning har Matematiklyftets genomförande anpassats till lokala förhållanden?
Mycket hög   Ganska hög   Ganska liten   Mycket liten   Vet ej

Fråga 3. Hur har Matematiklyftets genomförande anpassats till lokala förhållanden?

Fråga 4. Gjordes någon lägesbedömning inför Matematiklyftet?
Ja   Nej   Vet ej

Fråga 5. Om en lägesbedömning gjordes: I vilken utsträckning deltog följande personal i denna lägesbedömning?

 Mycket
hög

Ganska
hög

Ganska
liten

Mycket
liten

Vet
ej

Skolhuvudman

Rektor

Lärarkollegium

Enskild lärare

Fråga 6. Eventuella kommentarer eller förtydliganden av dina svar på ovanstående frågor
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Fråga 7. Hur bra eller dåligt tycker du att materialet i Matematiklyftets moduler varit att jobba med?

Mycket bra   Ganska bra   Varker bra
eller dåligt   Ganska dåligt   Mycket dåligt   Vet ej

Fråga 8. Vilka moduler för grundskolan har du hittills arbetat med?
Taluppfattning och tals användning

Algebra

Geometri

Sannolikhet och statistik

Samband och förändring

Problemlösning

Matematikundervisning med IKT

Språk i matematik

Jag har inte arbetat med någon utav dessa moduler

Vet ej

Fråga 9. Vilka moduler för gymnasieskolan har du hittills arbetat med?
Undervisa matematik utifrån problemlösning

Undervisa matematik utifrån förmågorna

Bedömning för lärande och undervisning i matematik

Undervisa matematik på yrkesprogram

Matematikundervisning med IKT

Språk i matematik

Undervisa matematik på högskoleförberedande program

Jag har inte arbetat med någon utav dessa moduler

Vet ej

Fråga 10. När ni arbetat med en modul har du då arbetat med alla 8 delar av modulen?
Ja   Nej   Vet ej

Fråga 11. När vi arbetat med en modul...

 Alltid Oftast Ibland Aldrig
Vet
ej

...har jag arbetat med moment A (individuell förberedelse)

...har jag arbetat med moment B (kollegialt arbete)

...har jag arbetat med moment C (aktivitet i klassrummet)

...har jag arbetat med moment D (gemensam uppföljning)

...har jag kunnat avsätta 45-60 minuter för moment A (individuell förberedelse)

...har jag kunnat avsätta 90-120 minuter för moment B (kollegialt arbete)

...har jag kunnat avsätta 45-60 minuter för moment D (gemensam uppföljning)

...har en handledare varit med i arbetet med moment B (kollegialt arbete)

...har en handledare varit med i arbetet med moment D (gemensam uppföljning)

Fråga 12. Hur bra eller dåligt tycker du upplägget med en handledare har fungerat under Matematiklyftet?

Mycket bra   Ganska bra   Varken bra
eller dåligt   Ganska dåligt   Mycket dåligt   Vet ej

Fråga 13. Har handledaren kommit från samma skola som du eller från en annan skola?
Samma skola   Annan skola   Vet ej

Fråga 14. Eventuella kommentarer eller förtydliganden av dina svar på ovanstående frågor
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Fråga 15. I vilken utsträckning...

 Mycket
hög

Ganska
hög

Ganska
liten

Mycket
liten

Vet
ej

...har din rektor visat engagemang för Matematiklyftet?

...har din rektor deltagit aktivt i Matematiklyftets genomförande?

...har din rektor bidragit till att öka ditt engagemang för Matematiklyftet?

...har din rektor motiverat värdet av din skolas deltagande i Matematiklyftet?

...har arbetet inom Matematiklyftet rymts inom din normala arbetsvecka?

...har arbetet inom Matematiklyftet rymts inom din normala årsarbetstid?

...har vikarier använts så att du kunnat deltaga i Matematiklyftet?

...har deltagandet i Matematiklyftet gjort att du har behövt prioritera bort andra arbetsuppgifter?

Fråga 16. Inom Matematiklyftet, hur många gånger...
 Antal gånger Vet ej

...har du besökt dina kollegors matematiklektioner?

...har dina kollegor besökt dina matematiklektioner?

...har din rektor besökt dina matematiklektioner?

...har din rektor besökt era kollegiala samtal?

Fråga 17. Hur bra eller dåligt tycker du arbetet tillsammans med kollegor fungerat under Matematiklyftet?

Mycket bra   Ganska bra   Varken bra
eller dåligt   Ganska dåligt   Mycket dåligt   Vet ej

Fråga 18. Har du medverkat i något annat fortbildnings- eller utvecklingsprojekt detta läsår, förutom Matematiklyftet?
Ja   Nej   Vet ej

Fråga 19. Om du medverkat i annat fortbildnings- eller utvecklingsprojekt: Beskriv kortfattat projektets fokus.

Fråga 20. Eventuella kommentarer eller förtydliganden av dina svar på ovanstående frågor
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Fråga 21. Hur nära samarbete upplever du att din rektor och lärarna har när det gäller utveckling av matematikundervisningen?
Mycket nära samarbete

Ganska nära samarbete

Inget nära samarbete

Vet ej

Fråga 22. Om du tänker på det samarbete som finns mellan din rektor och lärarna när det gäller utveckling av
matematikundervisningen - hur bra eller dåligt tycker du att detta samarbete fungerar?

Mycket bra   Ganska bra   Varken bra
eller dåligt   Ganska dåligt   Mycket dåligt   Vet ej

Fråga 23. Hur ofta har ni under detta läsår, utöver arbetet i Matematiklyftet, diskuterat matematikundervisningen kollegialt bland
lärare genom...

(Formella möten avser möten med specifikt avsatt mötestid medan informella möten avser möten som inte är formella, såsom över en
lunch eller fikarast.)

 Ofta
Enstaka
gånger Aldrig

Vet
ej

...formella kollegiala möten med endast matematiklärare

...formella kollegiala möten med lärare från olika ämnen

...informella kollegiala möten (oavsett lärarsammansättning)

Fråga 24. Hur ofta har ni under förra läsåret, dvs. innan Matematiklyftet startade, diskuterat matematikundervisningen kollegialt
bland lärare genom...

(Formella möten avser möten med specifikt avsatt mötestid medan informella möten avser möten som inte är formella, såsom över en
lunch eller fikarast.)

 Ofta
Enstaka
gånger Aldrig

Vet
ej

...formella kollegiala möten med endast matematiklärare

...formella kollegiala möten med lärare från olika ämnen

...informella kollegiala möten (oavsett lärarsammansättning)

Fråga 25. Eventuella kommentarer eller förtydliganden av dina svar på ovanstående frågor
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Fråga 26. Hur många år har du jobbat som lärare?

Fråga 27. Hur många år har du jobbat som lärare på den nuvarande skolan?

Fråga 28. Har du lärarlegitimation?
Ja, i matematik, för alla de skolår jag undervisar i år

Ja, i matematik, delvis för de skolår jag undervisar i år

Ja, i matematik, men inte för något av de skolår jag undervisar i år

Ja, men inte i matematik

Nej

Vet ej

Fråga 29. Vilken pedagogisk/didaktisk universitetsutbildning har du?
Ingen

Fristående kurser motsvarande mindre än 1 års heltidsstudier

Fristående kurser motsvarande minst 1 års heltidsstudier

Lärarutbildning, påbörjad men ej slutförd

Lärarutbildning, slutförd

Annat utbildningsprogram, ange vilket: 

Fråga 30. Vilken matematisk universitetsutbildning har du?
Ingen

Fristående kurser motsvarande mindre än 1 års heltidsstudier

Fristående kurser motsvarande minst 1 års heltidsstudier

Lärarutbildning, påbörjad men ej slutförd

Lärarutbildning, slutförd

Annat utbildningsprogram, ange vilket: 

Fråga 31. Eventuella kommentarer eller förtydliganden av dina svar på ovanstående frågor
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Bilaga O: Enkätfrågor till rektorer 
Denna bilaga innehåller den enkät som skickades ut (elektroniskt) till alla rektorer. 
 

 

Det tar max 15 minuter att besvara alla frågor i enkäten.

Tack för din medverkan!

Fråga 1. I vilken utsträckning deltog följande personal i beslutet att medverka i Matematiklyftet?

 Mycket
hög

Ganska
hög

Ganska
liten

Mycket
liten

Vet
ej

Skolhuvudman

Rektor

Lärarkollegium

Enskild lärare

Fråga 2. I vilken utsträckning har Matematiklyftets genomförande anpassats till lokala förhållanden?
Mycket hög   Ganska hög   Ganska liten   Mycket liten   Vet ej

Fråga 3. Hur har Matematiklyftets genomförande anpassats till lokala förhållanden?

Fråga 4. Gjordes någon lägesbedömning inför Matematiklyftet?
Ja   Nej   Vet ej

Fråga 5. Om en lägesbedömning gjordes: I vilken utsträckning deltog följande personal i denna lägesbedömning?

 Mycket
hög

Ganska
hög

Ganska
liten

Mycket
liten

Vet
ej

Skolhuvudman

Rektor

Lärarkollegium

Enskild lärare

Fråga 6. Eventuella kommentarer eller förtydliganden av dina svar på ovanstående frågor
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Fråga 7. I vilken utsträckning...

 Mycket
hög

Ganska
hög

Ganska
liten

Mycket
liten

Vet
ej

...har du deltagit aktivt i Matematiklyftets genomförande?

...har du planerat Matematiklyftets genomförande tillsammans med handledaren?

...har du tagit aktiv del i hur lärarnas arbetet med Matematiklyftet har fortskridit?

...har du motiverat värdet av din skolas deltagande i Matematiklyftet för lärarna?

...har du aktivt arbetat för att stärka lärarnas engagemang för Matematiklyftet?

...har arbetet inom Matematiklyftet rymts inom lärarnas normala arbetsvecka?

...har arbetet inom Matematiklyftet rymts inom lärarnas normala årsarbetstid?

...har vikarier använts så att lärarna kunnat deltaga i Matematiklyftet?

...har deltagandet i Matematiklyftet gjort att lärarna har behövt prioritera bort andra
arbetsuppgifter?
...har deltagande i Matematiklyftet gjort att andra fortbildningssatsningar har fått prioriteras bort?

Fråga 8. Inom Matematiklyftet, hur många gånger har du...
 Antal gånger Vet ej

...besökt lärares matematiklektioner?

...besökt lärares kollegiala samtal?

Fråga 9. Har skolans matematiklärare medverkat i något annat fortbildnings- eller utvecklingsprojekt detta läsår, förutom
Matematiklyftet?

Ja   Nej   Vet ej

Fråga 10. Om skolans matematiklärare medverkat i annat fortbildnings- eller utvecklingsprojekt: Beskriv kortfattat projektets
fokus.

Fråga 11. Eventuella kommentarer eller förtydliganden av dina svar på ovanstående frågor
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Fråga 12. Hur nära samarbete upplever du att du och lärarna har när det gäller utveckling av matematikundervisningen?
Mycket nära samarbete

Ganska nära samarbete

Obefintligt samarbete

Vet ej

Fråga 13. Om du tänker på det samarbete som finns mellan dig och lärarna när det gäller utveckling av
matematikundervisningen - hur bra eller dåligt tycker du att detta samarbete fungerar?

Mycket bra   Ganska bra   Varken bra
eller dåligt   Ganska dåligt   Mycket dåligt   Vet ej

Fråga 14. Hur ofta har ni på skolan under detta läsår, utöver arbetet i Matematiklyftet, diskuterat matematikundervisningen
kollegialt bland lärare genom...

(Formella möten avser möten med specifikt avsatt mötestid medan informella möten avser möten som inte är formella, såsom över en
lunch eller fikarast.)

 Ofta
Enstaka
gånger Aldrig

Vet
ej

...formella kollegiala möten med endast matematiklärare

...formella kollegiala möten med lärare från olika ämnen

...informella kollegiala möten (oavsett lärarsammansättning)

Fråga 15. Hur ofta har ni på skolan under förra läsåret, dvs. innan Matematiklyftet startade, diskuterat matematikundervisningen
kollegialt bland lärare genom...

(Formella möten avser möten med specifikt avsatt mötestid medan informella möten avser möten som inte är formella, såsom över en
lunch eller fikarast.)

 Ofta
Enstaka
gånger Aldrig

Vet
ej

...formella kollegiala möten med endast matematiklärare

...formella kollegiala möten med lärare från olika ämnen

...informella kollegiala möten (oavsett lärarsammansättning)

Fråga 16. Eventuella kommentarer eller förtydliganden av dina svar på ovanstående frågor
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Fråga 17. Hur många år har du jobbat som rektor?

Fråga 18. Hur många år har du jobbat som rektor på den nuvarande skolan?

Fråga 19. Har du genomgått rektorsutbildningen inom Matematiklyftet?
Ja, hela utbildningen

Ja, delar av utbildningen

Nej

Vet ej

Fråga 20. Om du genomgått rektorsutbildningen inom Matematiklyftet: Var genomförde du utbildningen?
Umeå eller Stockholm Arlanda

Stockholm City

Örebro

Göteborg

Malmö

Karlstad

Vet ej

Fråga 21. Har du genomgått Rektorsprogrammet (30 hp på universitetsnivå)
Ja, hela utbildningen

Ja, delar av utbildningen

Nej

Vet ej

Fråga 22. Vilken pedagogisk/didaktisk universitetsutbildning har du?
Ingen

Fristående kurser motsvarande mindre än 1 års heltidsstudier

Fristående kurser motsvarande minst 1 års heltidsstudier

Lärarutbildning, påbörjad men ej slutförd

Lärarutbildning, slutförd

Annat utbildningsprogram, ange vilket: 

Fråga 23. Vilken annan typ av pedagogisk/didaktisk utbildning har du?

Fråga 24. Vilken matematisk universitetsutbildning har du?
Ingen

Fristående kurser motsvarande mindre än 1 års heltidsstudier

Fristående kurser motsvarande minst 1 års heltidsstudier

Lärarutbildning, påbörjad men ej slutförd

Lärarutbildning, slutförd

Annat utbildningsprogram, ange vilket: 

Fråga 25. Förutom ovan nämnda utbildningar, vilken annan typ av utbildning har du som du upplever som relevant för ditt yrke
som rektor?
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Fråga 26. Har du jobbat som lärare, förskollärare, fritidspedagog eller annat liknande yrke? Beskriv i så fall sådan
yrkeserfarenhet, inklusive antal år du jobbat.

Fråga 27. Eventuella kommentarer eller förtydliganden av dina svar på ovanstående frågor
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Bilaga P: Analys av enkätsvar 
I denna bilaga beskrivs hur de sammanlagda bedömningarna gjordes, baserat på svaren på enkäterna i 
bilaga N (lärare) och O (rektorer). De flesta värden kodades så att de givna skalstegen i enkäten räknades 
om och delades in jämnt mellan 0 och 1. I de fall indelningen gjordes på annat sätt (t.ex. vid öppna 
svarsalternativ) markeras det nedan. 

Lärare 

Bedömning: Huvudmannens roll och funktion för Matematiklyftet 
Enkätfråga: 1a, 5a. Värde enligt enkätmall. 

Bedömning: Rektors roll och funktion för Matematiklyftet 
Enkätfråga: 1b, 5b, 15a-d. Värde enligt enkätmall. 

Enkätfråga: 16c. Antal besök: 0, 1, 2, >2 (0 / 0,33 / 0,67 / 1). 

Enkätfråga: 16d. Antal besök: 0, 1, 2, 3, >3 (0 / 0,25 / 0,5 / 0,75 / 1). 

Bedömning: Matematiklyftets upplägg i praktiken 
Enkätfråga: 2. Värde enligt enkätmall. 

Enkätfråga: 4. Värde enligt enkätmall (1 / 0 / 0). 

Enkätfråga: 15 e-g. Värde enligt enkätmall. 

Enkätfråga: 15 h. Värde enligt enkätmall. 

Enkätfråga: 16 a-b. Antal auskultationer: 0, 1, 2, 3, >3 (0 / 0,25 / 0,5 / 0,75 / 1). 

Enkätfråga: 17. Värde enligt enkätmall. 

Bedömning: Handledningens roll och funktion i de kollegiala samtalen 
Enkätfråga: 12. Värde enligt enkätmall. 

Enkätfråga: 11 h-i. Värde enligt enkätmall. 

Enkätfråga: 13. Värde enligt enkätmall (0 / 1 /0). 

Bedömning: Modulernas roll och funktion  
Enkätfråga: 7. Värde enligt enkätmall. 

Enkätfråga: 8. 0, 1, >1 antal moduler (0 / 0,5 / 1). 

Enkätfråga: 9. 0, 1, >1 antal moduler (0 / 0,5 / 1). 

Enkätfråga: 10. Värde enligt enkätmall (1 / 0 / 0). 

Enkätfråga: 11 a-g. Värde enligt enkätmall. 

Bedömningt: Kvalitet av lärares lärandemiljö 
Enkätfråga: 23a. Värde enligt enkätmall (1 / 0,5 / 0 / 0). 

Enkätfråga: 23b. Värde enligt enkätmall (1 / 0,5 / 0 / 0). 

Enkätfråga: 23c. Värde enligt enkätmall (1 / 0,5 / 0 / 0). 

Enkätfråga: 18+19. Värde enligt enkätmall (1 / 0 / 0). (19 = öppet svar.) 

Bedömning: Kvalitet i arbete med utveckling av matematikundervisningen 
Enkätfråga: 21. Värde enligt enkätmall. 
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Enkätfråga: 22. Värde enligt enkätmall. 

Enkätfråga: 18+19. Värde enligt enkätmall (1 / 0 / 0). (19 = öppet svar.) 

Bedömning: Lärarens bakgrund, avseende erfarenhet och kompetens 
Enkätfråga: 26. Antal år som lärare: <4, 4-9, 10-15, 16-21, >21 (0 / 0,25 / 0,5 / 0,75 / 1). 

Enkätfråga: 28. Värde enligt enkätmall. 

Enkätfråga: 29. Värde enligt enkätmall (0 / 0,33 / 0,67 / 0,67 / 1) – annat som bedöms motsvara ngt 

Enkätfråga: 30. Värde enligt enkätmall (0 / 0,5 / 1 / 0,5 / 1) – annat som bedöms motsvara ngt 

Rektor 

Bedömning: Kvalitet av lärares lärandemiljö 
Enkätfråga: 14a. Värde enligt enkätmall. 

Enkätfråga: 14c. Värde enligt enkätmall. 

Enkätfråga: 14a. Värde enligt enkätmall. 

Enkätfråga: 9+10. Värde enligt enkätmall (1 / 0 / 0). (10 = öppet svar.) 

Bedömning: Kvalitet i arbete med utveckling av matematikundervisningen 
Enkätfråga: 12. Värde enligt enkätmall (1 / 0,5 / 0 / 0). 

Enkätfråga: 13. Värde enligt enkätmall. 

Enkätfråga: 9+10 Värde enligt enkätmall (1 / 0 / 0). (10 = öppet svar.) 

Bedömning: rektorns bakgrund, avseende erfarenhet och kompetens 
Enkätfråga: 17. Antal år som rektor: <4, 4-9, 10-15, 16-21, >21 (0 / 0,25 / 0,5 / 0,75 / 1) 

Enkätfråga: 21.  Värde enligt enkätmall. 

Enkätfråga: 22+23+25. Värde enligt enkätmall (0 / 0,33 / 0,67 / 0,67 / 1) – annat som bedöms motsvara 
ngt (23 och 25 = öppet svar) 

Enkätfråga: 24+25. Värde enligt enkätmall (0 / 0,5 / 1 / 0,5 / 1) – annat som bedöms motsvara ngt  
(25 = öppet svar) 

Enkätfråga: 26. Pedagogisk erfarenhet: 0, <4, 4-9, 10-15, >15 (0 / 0,25 / 0,5 / 0,75 / 1) 
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Bilaga Q: Exempel från andra skolformer 
I utvärderingen besöktes också fyra andra skolformer: två grundsärskolor, en gymnasiesärskola, en vux-
ensärskola och en kommunal vuxenutbildningsskola. Dessa fem skolor har inte analyserats på samma 
sätt som grund- och gymnasieskolorna, utan syftet var endast att belysa undervisningskulturen och fort-
bildningskulturen i dessa skolor. I detta avsnitt ger vi därför exempel från dessa skolor utifrån observat-
ioner av undervisning och intervjuer med lärare, rektorer och huvudmän. 

Särskolor1 i Sverige har egna läroplaner och egna kursplaner i matematik som skiljer sig från grund- och 
gymnasieskolans styrdokument. Till exempel är förmågorna som finns med i grundsärskolans kursplan 
i matematik 1) lösa matematiska problem, 2) använda matematiska metoder för att göra beräkningar 
och lösa rutinuppgifter, 3) reflektera över rimlighet i situationer med matematisk anknytning, samt 
4) använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler. För gymnasiesärskolan finns också fyra för-
mågor där den tredje förmågan har utökats till att också omfatta matematiska resonemang. Den kom-
munala vuxenutbildningen på gymnasial nivå har en egen läroplan men samma kursplaner som gym-
nasieskolan. 

Vid skolbesöken såg vi olika sätt att organisera undervisningen. Vi såg till exempel situationer med två 
lärare och en elev, två lärare med fyra elever och en-till-en-undervisning. I vuxenutbildningsskolor i 
Sverige finns det både skolor med små klasser och skolor med stora klasser, samt skolor med en bland-
ning av stora och små klasser. I den besökta kommunala vuxenutbildningsskolan arbetade elever och 
lärare i små klasser samt på distans. 

Undervisningskulturen i de studerade skolorna 

Grundsärskola, gymnasiesärskola och vuxensärskola 
Undervisningen i grundsärskolan, gymnasiesärskolan och vuxensärskolan skiljer sig enligt de intervju-
ade lärarna på flera sätt från undervisningen i grund- och gymnasieskolan. En aspekt som lärarna förde 
fram var att förmågorna inte är framskrivna i kursplanen på samma sätt som i grund- eller gymnasie-
skolan. Istället är det centrala innehållet i fokus: 

Det är ju mer att man ska kunna räkna lite, och så. Det står ju inte utsatt så, matematik, 
du skall lära dig detta. Det ingår i ett block. (Lärare i vuxensärskola) 

Lärare i de besökta särskolorna pekade också på att det finns andra mål som är centrala, med tillhörande 
arbetsformer, t.ex. teater, låta eleverna filma och att skapa en posterutställning. Att uppleva matematik 
eller att delta i en aktivitet kan alltså vara egna mål i undervisningen i särskolan. I samband med en 
diskussion om att se en film på en matematiklektion beskrev en lärare: ”Att göra en aktivitet tillsam-
mans, […] att se en upplevelse av matematik i filmerna!” som ett exempel på ett sådant mål. 

En annan tydlig skillnad mellan särskolan och andra skolformer som lärarna lyfte fram är att eleverna 
inte kan uppfatta långsiktiga mål eller förmågemål, eftersom eleverna i så stor utsträckning ”lever i 
nuet”, vilket dock inte ska tolkas som att de inte kan utveckla förmågorna. Matematiska begrepp tydlig-
gjordes i de studerade lektionerna och var centrala i många av de lärarstyrda samtalen mellan lärare och 
elever. Begreppen som berördes i de observerade lektionerna var bland annat likhetstecknet, veckoda-
garna, liten-stor samt lång-kort. Även då det inte fanns något matematiskt innehåll definierat i förväg, 
till exempel i en lektion som bestod av ett samtal kring bilder i en dagstidning, kom centrala matema-
tiska begrepp upp i samtalen, till exempel begreppet par.  

Formativ bedömning beskrevs av lärarna på de observerade särskolorna som mycket integrerad i under-
visningen. Vid observationerna av lärarna uppfattades de vara i ett konstant flöde av formativ bedöm-
ningspraktik. De var hela tiden beredda att ändra och justera undervisningen utifrån elevens reaktioner, 

                                                             

1 Vi använder uttrycker särskolor när vi refererar till grundsärskolorna, gymnasiesärskolan och vuxen-
särskolan som besöktes i utvärderingen. 
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något som möjliggjordes av undervisningsgruppernas storlek: ”Vi har ju så få elever så det är ganska lätt 
att se var de befinner sig och vad de behöver gå vidare med. ” (Lärare i grundsärskola.) En effekt av detta 
som poängterades i intervjuerna var att innehållet i lektionerna anpassas efter elevens kapacitet och 
dagsform. Lärarna menade också att en orsak är att eleverna är i stort behov av positiv feedback och inte 
klarar av att höra att de inte har gjort bra ifrån sig: 

För dessa elever så gäller det att hela tiden tala om för dem vad som fattas men på ett 
positivt sätt. Du har inte klarat – det finns inte. Du är på väg att - motivation är inlär-
ningens moder och fader, tror jag. Då måste de ha positiv respons… (Lärare i vuxen-
särskola.) 

I intervjuerna kom det fram att undervisningen är mycket individuell, något som möjliggör just den typ 
av feedback som läraren i citatet ovan talar om. Vidare observerades i de klasser där det fanns mer än 
en elev att elevlösningar delades mellan eleverna, både muntligt och skriftligt. Till exempel gick en elev 
runt till de andra eleverna och visade sin lösning.  

Lärare i de besökta särskolorna framhöll att tydliga rutiner är viktigt för eleverna (ofta specifika rutiner 
på individnivå). Detta märktes också i lektionsobservationerna där rutinerna fanns tydligt definierade. 
Den dialogiska kommunikationen var mycket dominerande i särskolorna, vilket delvis är en direkt följd 
av gruppernas storlek. Ett exempel på detta framkom vid ett av de kollegiala samtalen där en lärare 
menade att man borde vara mer lyhörd för gester från elever för att fånga deras samtal bättre.  

Vuxenutbildningsskolan 
Matematikundervisningen inom den reguljära vuxenutbildningen har stora likheter med gymnasiesko-
lans, till exempel har man identiska kursplaner. Lärarna på den observerade vuxenutbildningsskolan 
beskrev hur de olika förmågorna framställs på lektionerna och hur förmågorna är sammankopplade: 

Ta dagens lektion. När jag vet att det är det här innehållet som jag vet att vi ska jobba 
med idag, hur vill jag då, vilka begrepp är det som är centrala, hur vill jag att dom ska 
kommuniceras, hur ska vi resonera dom, vad har jag för bilder, för representationsformer 
för att beskriva dom begreppen, vilka gemensamma bilder vill jag att vi ska skapa till-
sammans för dem? Då blir det ju tydligt att det är dessa begrepp, kommunikation och 
resonemang, som får fokus på den lektionen, när det är ett sådant begreppsfyllt område 
som vi då jobbar med. (Lärare i vuxenutbildningsskolan.) 

Det framgår också tydligt av lektionsobservationerna att målet att utveckla elevernas förmågor styr på 
vilket sätt det centrala innehållet fördes fram. En lärare uttryckte den nära kopplingen så här: ”Det är 
ju förmågorna jag använder för att kunna hantera innehållet.”  

Lärarna menade att bedömning och feedback är annorlunda inom vuxenutbildning jämfört med andra 
skolformer och ett argument som fördes fram var att eleverna ”har koll på vad de ska lära sig”. Till skill-
nad från gymnasieskolan går det inte att använda kamratbedömning och att man ständigt måste vara 
försiktig med hur man uttrycker sig, eftersom det enligt lärarna finns så många elever med mycket dåligt 
självförtroende så att minsta lilla motgång kan få dem att ge upp. Samtidigt menade lärarna att eftersom 
eleverna är vuxna kan de lättare formulera vad de kan och inte kan.  

Lärarna som intervjuades pekade på att de tydliggör målen (både förmågor och centralt innehåll) som 
finns både i de planeringar som eleverna har tillgängliga och på den lärplattform som används för kom-
munikation med eleverna. Eftersom det är en mer begränsad undervisningstid, och i stor utsträckning 
enskilt arbete, så sker feedback oftast skriftligt i den använda lärplattformen: 

Sen skriver jag alltid en liknande kommentar, i vår lärplattform, som är formativ, det här 
behöver du tänka på, den här nivån ligger du på, men för ett högre krävs dom här och 
dom här delarna. (Lärare i vuxenutbildningsskolan) 
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Lärarna beskrev också att de använder bedömningen av elevernas aktiviteter och prestationer för att 
utveckla undervisningen, genom att bedömningen påverkar upplägget av eller innehållet i nästa lektion. 
Sådan påverkan är en central del i formativ bedömning.  

På vuxenutbildningsskolan observerades ett dialogiskt förhållningssätt, men här fanns också inslag av 
monologiskt interaktionsmönster vid lärarnas genomgångar. Lärarna lyfte också fram olika elevlös-
ningar under de observerade lektionerna. Urvalet av elevlösningar att visa upp gjordes ofta så att flera 
olika typer av lösningar togs fram: 

Då brukar jag se till att de, beroende på vad det jag är vill göra för poäng den här gången 
så, antingen att de är olika, eller att dom är lika men med variationer. (Lärare i vuxenut-
bildningsskolan.) 

Fortbildningskulturen och Matematiklyftet i de studerade skolorna 

Det som oftast lyftes fram av lärarna som värdefullt med Matematiklyftet var det kollegiala lärandet, 
särskilt auskultationer och besök i andra klassrum. Lärarna framförde också önskemål om att få fort-
sätta sådana samarbeten och att de då också vill träffa andra lärare i särskolan, eventuellt i andra kom-
muner, eftersom det sällan finns fler särskolor i samma kommun. Även rektorerna lyfte fram detta och 
att de är nöjda med hur Matematiklyftet har fungerat.  

Lärarna i de besökta särskolorna var dock inte nöjda med Matematiklyftets moduler. De särskolor som 
besöktes hade under höstterminen arbetat med modulen för särskolan och arbetade under vårterminen 
med en annan modul som riktar sig mot grundskolan. De intervjuade lärarna ansåg att modulerna inte 
har varit tillräckligt anpassade för elever i särskolan. De beskrev också svårigheten i att inte arbeta i 
samma skolform om man vill att det kollegiala samtalet ska vara givande. Motsvarande önskemål fördes 
fram av lärarna på vuxenutbildningsskolan som efterfrågade ett perspektiv på vuxenutbildning i de kol-
legiala samtalen. 

Tre av de fem kommunerna hade planer för vidare arbete med Matematiklyftet, troligen i någon annan 
form. Ett exempel är att de undersökte möjligheten att låta fortbildningen gå på halvfart. Dock fanns 
det exempel på diskrepans mellan målbeskrivning och planering, till exempel där det beskrivits att ”Ma-
tematiklyftet ska vara långvarigt” samtidigt som det saknades planer för kommande läsår.  

Något som kännetecknade fortbildningskulturen vid de besökta skolorna var att både lärare och rektorer 
talade om betydelsen av auskultationer och kollegiala samtal för att utvecklas som lärare. Möjligen kan 
detta vara en indikation på en förändring av skolornas fortbildningskultur som initierats av Matematik-
lyftet. Att tre av kommunerna hade för avsikt att fortsätta med Matematiklyftet i någon form är också 
en indikation på denna förändring. Samtidigt menar lärarna vid besöket ett år efter Matematiklyftet att 
det har varit svårt att hålla kvar arbetet med Matematiklyftet då andra fortbildningsinsatser har priori-
terats.  

Matematiklyftets bidrag till undervisnings- och fortbildningskulturerna 

I intervjuerna med lärare och rektorer framkom två interna faktorer från Matematiklyftet som speciellt 
positiva för utvecklingen av både undervisnings- och fortbildningskulturen. Den första är Matematiklyf-
tets uppmaning till auskultationer och besök i andra lärares klassrum. Lärarna lyfte fram hur viktigt det 
är för den egna utvecklingen att få inblick i andras verksamhet. Den andra faktorn är det kollegiala sam-
talet, möten som ger lärarna möjligheter att under handledning prata om matematik, diskutera aktivi-
teter, utbyta erfarenheter och lära av varandra. I intervjuerna efter Matematiklyftet framförde lärarna 
att de skulle vilja ha mer tid framöver för att fortsätta med liknande kollegialt lärande. Dock uttryckte 
lärarna en oro för att annat arbete och andra fortbildningsinsatser ska ta över så att arbetet med Mate-
matiklyftet skulle riskera att reduceras. 

Samtidigt finns det fem interna faktorer som enligt de intervjuade lärarna och rektorerna har motverkat 
möjligheterna till goda effekter från Matematiklyftet på de besökta skolorna. Den första är att modu-
lerna enligt lärarna inte har varit tillräckligt anpassade i relation till eleverna i särskolan, undantaget 
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den speciella modulen för särskolan. På motsvarande sätt ansåg lärarna på vuxenutbildningsskolan att 
de i modulerna saknat distansaspekten, som är relativt vanlig i deras skolform. Den andra faktorn hand-
lar om tid för modulen och är något som i huvudsak rektorerna har kommenterat. Två av rektorerna 
menade att modulerna för särskolan är för omfattande och borde ha legat över en längre tid, till exempel 
två terminer. Under Matematiklyftets genomförande på nationell nivå har dock både särskolans och 
vuxenutbildningens moduler reviderats för att möta kritik om just dessa aspekter. Den tredje faktorn är 
att rektorerna som intervjuades upplevde svårigheter med att hitta handledare med kompetens inom 
särskoleområdet. För att få en fungerande fortbildning menade rektorerna att det är mycket viktigt att 
ha en bra handledare, men inom särskolorna har detta enligt rektorerna varit ett problem beroende på 
att det funnits så få handledare med den särskilda kompetens som krävs inom särskolan. För att mot-
svarande satsningar ska kunna fungera krävs därför troligen en medveten utbildningssatsning av hand-
ledare med specialkompetens. Den fjärde faktorn handlar om grupper för kollegialt lärande. Lärarna 
menade att det har varit en utmaning i och med att grupperna som de kollegiala samtalen hållits i ibland 
varit blandade från olika skolformer. Till exempel har lärare från träningsskolan arbetat med lärare som 
arbetar med särskoleelever integrerade i grundskolan och speciallärare, något som gjort det svårt att 
skapa fokuserade diskussioner. Den femte faktorn handlar om huvudansvaret för särskolan. Tre av de 
fyra särskolerektorerna påpekade att särskolan inte har en tydlig plats bland huvudmän. Huvudmän på 
fyra av de fem besökta skolorna beskrev samtidigt att deras ansvar ligger på ett generellt plan och att 
hur olika skolor iscensätter Matematiklyftet inte har varit deras sak att hantera. Samtidigt menade hu-
vudmännen att de har gott förtroende för lärarna och rektorerna. 
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